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DAVET
Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak 14-16
Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenleyeceğimiz “Ulusal Hemşirelik
Kongresi-I”e

akademisyenlerimizi,

yöneticilerimizi,

klinisyen

hemşirelerimizi

ve

öğrencilerimizi davet etmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayız.
Kongrenin ana teması “Dünyada ve Ülkemizde Covid-19 Pandemisinin Hemşireliğe ve
Hemşirelik Vizyonuna Etkileri“ olarak belirlenmiştir.
Konuyla ilgili uzmanların yer alacağı kongrede; pandemi nedeniyle önemli ölçüde etkilenen
hemşirelik eğitiminin, liderlik-yönetim ve klinik bakımın mevcut ve gelecekteki zorluklarının
tartışılması ve pandeminin fırsatlarının değerlendirilmesi, hasta ve ailesinin, toplumun ve sağlık
sisteminin gelişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir hemşirelik vizyonunun her yönüyle
görüşülmesi amaçlanmış. Bu kapsamda pandemide; hemşirelik ve hemşirelik eğitimi, yönetimi,
toplum ve ruh sağlığı, inovasyon, multidisipliner ilişkiler, sosyolojik etkiler gibi konular ile
ilgili düzenlenen oturumların yanı sıra, sözel bildiri sunumlarına da yer verilecektir.
Kongremiz, Üniversitelerarası kurul (ÜAK) tarafından Ulusal Bilimsel Toplantı olarak
tanımlanan doçentlik kriterlerini karşılamaktadır. Katkılarınızla değer kazanacak kongremizde
buluşmak dileğiyle…
Sevgi ve saygılarımızla.
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda SAYDAMLI
Kongre Başkanı
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Kurullar
Onursal Başkanlar
Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. H. Cüneyt ULUTİN
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Kongre Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda SAYDAMLI
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Hemşirelik Bölüm Başkanı

Kongre Bilimsel Sekretaryası
Öğr. Gör. Merve BAT TONKUŞ
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Arş. Gör. Kibariye KILIÇ
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Arş. Gör. Zeliha KALIN
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
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Kongre Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Itır ERKAN
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ayla TİSİNLİ
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda SAYDAMLI
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı/ Hemşirelik
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Afet MİSHAL
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Öğr. Gör. Merve BAT TONKUŞ
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Arş. Gör. Kibariye KILIÇ
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Arş. Gör. Zeliha KALIN
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
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Kurullar
Kongre Bilimsel Kurulu
Prof. Dr. Asiye Gül
İstanbul Kültür Üniversitesi, SBF Hemşirelik Bölümü
Prof. Dr. Ayfer Özbaş
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi
Hastalıkları Hemşireliği ABD
Prof. Dr. Aytolan Yıldırım
Atlas Üniversitesi, SBF Dekanı
Prof. Dr. Nesrin Aştı
Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Prof. Dr. Birsen Yürügen
Okan Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü
Prof. Dr. Dilek Ekinci
Gazi Üniversitesi, SBF Hemşirelik Bölümü
Prof. Dr. Elif Ünsal Avdal
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, SBF Hemşirelik Bölümü
Prof. Dr. Fatma Eti Aslan
Bahçeşehir Üniversitesi, SBF Dekanı
Prof. Dr. Gülçin Bozkurt
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, SBF Ebelik Bölümü
Prof. Dr. Gülseren Kocaman
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, HEPDAK Başkanı
Prof. Dr. Hatice Ulusoy
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Havva Öztürk
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları ve Yönetim ABD
Prof. Dr. Hediye Arslan Özkan
Yeditepe Üniversitesi, SBF Hemşirelik Bölümü
Prof. Dr. Hülya Arslantaş
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD
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Kurullar
Kongre Bilimsel Kurulu
Prof. Dr. Hülya Okumuş
Hemşirelik Eğitim Derneği Başkanı
Prof. Dr. Hülya Kaya
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte
Eğitim ABD
Prof. Dr. Melek Nihal Esin
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı
Hemşireliği ABD
Prof. Dr. Merdiye Şendir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ayşe Nefise Bahçecik
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, SBF Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Nesrin Aştı
Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji
Biruni Üniversitesi, SBF Dekanı
Prof. Dr. Nuran Güler
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, SBF Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği ABD
Prof. Dr. Nursen Nahcivan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Emekli Öğr.
Üyesi
Prof. Dr. Rengin Acaroğlu
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik
Esasları ABD
Prof. Dr. Sakine Boyraz
Aydın Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği ABD
Prof. Dr. Seçil Aksayan
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü

V

Kurullar
Kongre Bilimsel Kurulu
Prof. Dr. Semra Erdoğan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Emekli Öğr.
Üyesi
Prof. Dr. Serap Altuntaş
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, SBF Hemşirelik Bölümü
Prof. Dr. Sevgi Oktay
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Emekli Öğr.
Üyesi - Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Mezun Hemşireler Derneği Başkanı
Prof. Dr. Sevim Buzlu
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler
Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yönetimi ABD
Prof. Dr. Türkinaz Aştı
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, SBF Hemşirelik Fakültesi, Dekan Yardımcısı, Hemşirelik
Bölümü
Prof. Dr. Ülkü Baykal
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte
Yönetim ABD
Prof. Dr. Ümmü Yıldız Fındık
Trakya Üniversitesi, SBF Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD
Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren
Fenerbahçe Üniversitesi, SBF Hemşirelik Bölümü
Doç. Dr. Betül Sönmez
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte
Yönetim ABD
Doç. Dr. Filiz Kantek
Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim ABD
Doç. Dr. Havva Aslan Yürümezoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yönetimi ABD

VI

Kurullar
Kongre Bilimsel Kurulu
Doç. Dr. Itır Erkan
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SBF Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Nihal Bostancı Daştan
Kafkas Üniversitesi, SBF Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Nurhan Eren
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Doç. Dr. Sergül Duygulu
Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim ABD
Doç. Dr. Selda Çelik
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği ABD
Doç. Dr. Sevim Ulupınar
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik
Öğretimi ABD
Doç. Dr. Şeyda Özcan
Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayla Tisinli
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar Keskin
Haliç Üniversitesi, SBF Ebelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Kendirkıran
Haliç Üniversitesi, SBF Dekan Yardımcısı, SBF Hemşirelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Handan Alan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte
Yönetim ABD
Dr. Öğr. Üyesi Havva Gezgin Yazıcı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, SBF İç Hastalıkları Hemşireliği ABD
Dr. Öğr. Üyesi Leman Kutlu
Atlas Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Makbule Batmaz
Haliç Üniversitesi, SBF Hemşirelik Bölümü

VII

Kurullar
Kongre Bilimsel Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Meral Madenoğlu Kıvanç
İstanbul Kültür Üniversitesi, SBF Hemşirelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Özge Sukut
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve
Psikiyatri Hemşireliği ABD
Dr. Şehrinaz Polat
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Saydamlı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SBF Dekan Yardımcısı, Hemşirelik Bölümü
Öğr. Gör. MSc. Afet Mishal
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SBF Hemşirelik Bölümü
Öğr. Gör. MSc. Merve Bat Tonkuş
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SBF Hemşirelik Bölümü
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Ulusal Hemşirelik Kongresi-I
Bilimsel Program
1. Gün 14 Haziran 2021
09.30 -10.00 Açılış
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda SAYDAMLI
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SBF Dekan Yrd. Hemşirelik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. H. Cüneyt ULUTİN
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SBF Dekanı
Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
10.00-10.15 ARA

10.15-11.15 - 1. Oturum
“Pandeminin Hemşirelik Eğitimine Etkileri”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevgi Oktay
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Mezun Hemşireler Derneği Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Saydamlı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SBF Dekan Yardımcısı, Hemşirelik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Gülseren Kocaman
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, HEPDAK Başkanı
Dilara Can
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 4. Sınıf Öğrencisi
11.15 -11.30 ARA

11.30- 12.30 – 2. Oturum
“Pandeminin Hemşirelik Yönetimine Etkileri”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ülkü Baykal
İ.Ü. Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim ABD Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Handan Alan
İ.Ü. Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Yönetim ABD Öğr. Üyesi
Demet Yurtsever
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
12.30-13.30 YEMEK ARASI

13.30-14.15 – 3. Oturum
“Pandeminin Hasta Bakımı Uygulamalarına Etkileri”
Oturum Başkanı: Dr. Şehrinaz Polat
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayla Tisinli
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi
Uzm. Hem. Aycan Kelez Yayık
İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sadi Sun Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD Sorumlu Hemşiresi
14.15-14.30 ARA

14.30-15.20 – 4. Oturum
“Pandeminin Profesyonel Sağlık Ekibi İlişkilerine Etkileri”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Asiye Nurten
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. H. Cüneyt Ulutin
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SBF Dekanı
Uzm. Hem. Nuray Soykal
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD
15.20-15.30 ARA

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-1 | 15.30 - 17.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semra Erdoğan
İ. Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Emekli Öğr. Üyesi
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-2 | 17.10 - 18.40
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar Keskin
Haliç Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi
ÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-3 | 18.50 - 20.20
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülçin Bozkurt
İ.Ü. - Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü Öğr. Üyesi
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Ulusal Hemşirelik Kongresi-I
Bilimsel Program
2.Gün 15 Haziran 2021
10.00- 10.40 – 1. Oturum
“Pandemide Toplum Sağlığı Hemşireliği Uygulamaları”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seçil Aksayan
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Melek Nihal Esin
İ.Ü. Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı ABD Başkanı
10.40-10.55 ARA

10.55-11.35 – 2. Oturum
“Pandeminin Sosyolojik Etkileri”
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özgür Sarı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye SBF Sosyal Hizmet ABD
Doç. Dr. Mehmet Ufuk Özcan
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyometri ABD Öğr. Üyesi
11.35-11.50 ARA

11.50-12.20 – 3. Oturum
“Pandemide Sağlık Çalışanı ve Ailesinin Ruh Sağlığı”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevim Buzlu
İ.Ü. Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nesrin Aştı
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm
Başkanı
12.20-13.20 YEMEK ARASI

13.20-14.15 – 4. Oturum
“Pandemide Fiziksel Sağlığın ve Beslenmenin Sürdürülmesi”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. H. Cüneyt Ulutin
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SBF Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Ünal
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SBF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı
Uzm. Hem. Sonay Canbolat
Acıbadem Sağlık Grubu Dr. Şinasi Can Hastanesi Direktör Yardımcısı
14.15-14.30 ARA

14.30- 15.15 – 5. Oturum
“Pandeminin Dijital Sağlık ve Hemşirelik İnovasyonuna Etkileri”
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Betül Sönmez
İ.Ü. Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim ABD Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Doğan Merih
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, TÜSEB Koordinatörü, İnovatif Hemşirelik
Derneği Başkanı
15.15-15.30 ARA

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-4 | 15.30 - 17.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hülya Kaya
İ.Ü. Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Eğitim ABD Başkanı
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-5 | 17.10 - 18.40
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Meral Madenoğlu Kıvanç
İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-6 | 18.50 - 20.20
Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Merve Bat Tonkuş
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü Öğr. Gör.
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Ulusal Hemşirelik Kongresi-I
Bilimsel Program
3. Gün 16 Haziran 2021
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-7 | 09.30 - 11.00
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Itır Erkan
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SBF Dekan Yardımcısı
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-8 | 11.10 - 12.40
Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Afet Mishal
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü Öğr. Gör.
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-9 | 12.50 - 14.20
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayla Tisinli
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi
14.20-14.35 Kapanış
Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Saydamlı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SBF Dekan Yardımcısı, Hemşirelik Bölüm Başkanı
Kongre Başkanı

XI

XII

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-I
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda SAYDAMLI
Kongre Başkanı
Sayın Rektörüm, Sayın Mütevelli Heyet Başkanım, Dekanım, sayın hocalarım, değerli
konuklar, meslekteşlarım, sevgili öğrenciler,
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümümü olarak
pandeminin gölgesinde ancak bunun fırsatlarından da yararlanarak düzenlediğimiz
“ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESi-I” hoş geldiniz.
Covid-19 pandemisi’nde hayatını kaybeden sağlık ekibi üyelerini, meslektaşlarımızı ve sağlık
personelimizi saygıyla anıyor ve huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyorum.
14-15 Haziran tarihleri arasında yapmayı planladığımız kongremiz yoğun talep nedeniyle
3 güne çıkarılmıştır.
Kongremizin ana teması “Dünyada ve Ülkemizde Covid-19 Pandemisi’nin Hemşireliğe
Etkileri ve Hemşirelik Vizyonu” olarak belirlenmiştir.
COVID-19, pandemisinin; insanların ölümleri, hastalık ve ıstırapları, fiziksel ayrılık ve
izolasyon, duygusal ve psikolojik sorunlar ile eğitim ve ekonomi üzerindeki etkileri, dünya
genelinde sağlık sistemlerini çöküşün eşiğine getirdi. Hükümetler; personelin, hastaların ve
toplulukların sağlığını korumak amacıyla sağlık sistemlerini etkin bir şekilde yönetebilmek ve
kaynak sağlamak için eylemlerde bulundular. Sağlık profesyonelleri, becerilerini,
merhametlerini ve yaratıcılıklarını profesyonel beklentilerin çok üzerine çıkararak yanıt
verdiler.
Ancak Pandeminin ortaya çıkardığı temel durum; ülkelerin sağlık sistemlerinin çoğunun amaca
uygun olmadığı, gelecekteki benzer krizleri önlemek, sağlık ve refahı iyileştirmek kısacası
Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşabilmeleri amacıyla sağlık hizmetlerini
geliştirme ve yeniden tasarlama ihtiyacının olduğu yönündedir. Sağlık politikaları ve
uygulamalarıyla ilgili daha büyük bir resme ciddi bir şekilde bakılması gerekliliği doğmuştur.
Tarihsel süreç içersinde , küresel sağlık krizleri, sağlık hizmetlerinin sunulma biçiminde büyük
değişimlere neden olmuştur. Benzer şekilde, COVID-19 pandemisi dünyayı değiştirdi: yaşama,
sosyalleşme ve çalışma biçimimizi, birbirimizle etkileşim kurma ve hemşirelik bakımı sunma
şeklimizde büyük bir değişim meydana getirdi .
COVID-19 bizi hatalarımızdan ve başarılarımızdan ders almayı, bireylerin ve toplulukların
erişilebilecek en yüksek sağlık standardına ulaşmalarına yardımcı olmayı aynı zamanda tüm
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sağlık

alanlarının

iyileştirilmesini

destekleyen

daha

iyi

sağlık

sistemlerini

nasıl

oluşturabileceğimizi düşünmeye zorladı .
“Geleceğin sağlık hizmetleri için bir vizyona ihtiyacımız olduğu gerçeğini görmemizi sağladı”
ve hemşireliğin geleceğini şekillendirebilecek değişikliklere de yol açtı.
Hemşireler olarak salgın sırasında bizi geleceğe yönlendirecek çok şey öğrendik.
Hemşirelerin görünürlüğünü daha önce hiç olmadığı kadar artırdı ve sağlık hizmetlerinde
hemşirelerin vazgeçilmez olduğunun altını bir kez daha çizdi. Hemşireler bu pandeminin ön
saflarında yer almakta, şefkatli, özenli, esnek, yaratıcı ve liderlik becerileri ile insanları
eğitmek, araştırma yapmak, bulaşı önlemek, tedavi etmek ve bakım vermek için çalışmaktadır.
Sağlık çalışanlarının yakınlarını ve hastalarını kaybetme korkusu yaşamaları, sevdiklerinden
ayrı kalma gibi durumları, hastalık bulaşına karşı yüksek derecede risk altında olmaları göz
önüne alındığında tüm çalışanların sağlığının korunmasına yönelik psikolojik destek verilmesi
önerilmektedir.


Geleceğin sağlık hizmetleri vizyonu için Uluslar Arası Hemşireler Konseyi (ICN),

toplum sağlığının önemini vurgulamış ve sağlık sisteminin, diğer sektörlerin hükümetlerin
ve halkın birlikte çalışması için ortaklık çağrısında bulunmuştur. COVID, virüsün etkisini
azaltmanın yalnızca sağlık çalışanlarının sorumluluğu olmadığını açıkça göstermiştir. Sağlığın
oluşturulmasında, korunmasında ve pek çok hastalıkla mücadelede halkın her üyesi önemli bir
role sahiptir. Ayrıca bulaşıcı olmayan hastalıklar, ruh sağlığı, yalnızlık, yoksulluk ve madde
kullanımı gibi sosyal sorunlar da günümüzün toplum sağlığı sorunları içerisinde yer
almaktadır. Sağlıklı toplum yaratma vizyonunun başarılı olması için hemşirelik mesleğinin
aktif olarak bu faaliyetlerin içinde yer alması gerekir. Birey ve sağlık ihtiyaçları hakkında en
geniş anlayışa sahip mesleğin üyeleri olarak hemşireler; sağlıklı topluluklar oluşturmanın çeşitli
yönlerini ele alma çabası için hayati öneme sahiptir. Halk sağlığında çalışan hemşireler, sağlıklı
yaşam tarzlarını öğreterek ve teşvik ederek sağlığı destekler ve gelecekte, tüm bakım sürecinin
sağlıklı yaşam planını içereceğini görebileceğimizi umud ediyoruz.


Covid 19 da Güvenli iş çevresinin yaratılması gerekliliği önem kazanmıştır.

Ülkeler ILO standartlarına göre iş sağlığının korunmasını ele almak ve hemşirelik personelinin
özel risklere maruz kalmamasını sağlamak için mümkün olan tüm adımları atmalıdır. ICN
Hükümetleri; gerekirse, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut yasaları ve düzenlemeleri
hemşirelik işinin özel doğasına ve içinde bulunulan çevreye uyarlayarak iyileştirmeye
çağırmaktadır. Yeterince eğitimli ve donanımlı hemşirelik iş gücü için;

sürekli mesleki

eğitiminin sağlanması, güvenli yaşam alanlarının oluşturulması ve ruhsal sağlığının korunması
da bu kapsamda ele alınmalıdır.
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Covid-19 pandemisi hemşirelik hizmetleri yönetimini-liderliğini ve hasta bakım

süreçlerini önemli ölçüde etkilemiş, kritik hasta sayısı ve karşılanması gereken ihtiyaçların
hızlı bir şekilde artması ve değişkenlik göstermesi sonucu hastane yöneticileri de ani
organizasyonel değişikliklere gitmek durumunda kalmıştır.
Hemşireler pandemiye verilen yanıtın merkezinde yer almış ve olağanüstü cesaret, yetkinlik
ve liderlik becerileri sergilemişlerdir. ICN; bakıma liderlik eden hemşirelerin; kırılganlıkları,
zayıflıkları ve fay hatlarını yakından gördüklerini Covid-19 pandemisine yönelik öncelikler
arasında hemşirelikte liderliğe yer verilmesini, politikacıların hemşire liderlerin uzmanlık
alanlarından faydalanmaları gerektiğini vurmaktadır.
Hemşirelerin etki ve güç konumlarında olması, sağlık hizmetlerinde daha fazla insan merkezli
ve entegre yaklaşımlara yol açar ve hemşirelerin hizmet ettiği insanlar ve topluluklar için daha
olumlu sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olacaktır. (ICN-2020)
Pandemide; birçok hemşirenin rolü, sorumlulukları ve üzerindeki baskılar genişledi. Pandemi
bakım sunmanın yeni yollarını arayan bir ortam yarattı. Bu, hem yatak başı hemşireleri hem de
hemşirelik liderliği açısından büyük bir yeniliğe yol açmıştır.
Şimdi her zamankinden daha fazla beceriye ihtiyacımız var. Bu sadece mevcut becerilerimizi
geliştirmek değil, tamamen yeni beceriler öğrenmek zorunda olduğumuzu da ortaya çıkarmıştır.


Covid-19 pandemi krizi hastaneleri ve sağlık çalışanlarını etkilediği

gibi

üniversitedeki hemşirelik eğitimlerini büyük oranda etkilemiştir. Öğrencinin ve toplumun
ihtiyaçları ve uzmanların da görüşleri doğrultusunda öğretim ve değerlendirme stratejilerinin
ve müfredatların revize edilmesi gereğini doğurmuştur. (Halk sağlığı- bulaşıcı hastalıklar ve
akut bakım konularına lisans ve yüksek lisansta ağırlık verilmesi gibi) Özellikle de öğrenci
klinik deneyimlerini etkilemiştir. Türkiye’de de hemşirelik bölümünün de dahil olduğu sağlık
öğrencileri klinik uygulamaya katılamamıştır. Bu durumun ileride hasta bakımı ve kalitesi
açısından sıkıntı yaratacağı ve hemşire liderlerin zorluk yaşayabileceği bir konu olacağı
düşünülmektedir.
Yeni norm hemşireler ve hemşirelik öğrencileri için farklı olacaktır. Hemşirelik eğitimcileri ve
yöneticilerinin hemşireleri bu yeni norma nasıl geçirecekleri konusunda bilgiye ihtiyaçları
vardır.

Yatak

Ülkelerin ulusal anlamda bir hemşirelik sıkıntısı ile karşılaşması beklenmektedir.
başında

sağlanan

bakımı

tamamlayacak

ek yenilikçi

stratejiler

görmeyi

beklemeliyiz. Bu stratejilerden biri, bir tür robot destekli bakım olacaktır . Elbette, yetenekli
ve şefkatli yatak başı bakımının yerini hiçbir şey alamaz, ancak profesyonel hemşirelik
eksikliğini gidermek için birçok görev otomatik hale getirilebilir ve olacaktır.
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Sağlık hizmetlerinde işgücünün en büyük bölümü olan gelecekte tele-sağlık ve

sanal hasta izleme gibi teknolojiler, hastaların bakımında önemli bir rol oynayacaktır.
Her modern endüstride olduğu gibi, teknolojinin hemşirelik üzerinde büyük etkisi
vardır. İleriye dönük olarak, hemşireler öğrenmek için dijital teknolojiyi ve sanal gerçekliği
benimsemek zorunda kalacaklardır.


Ruh sağlığı gelecekte büyük bir endişe alanı olacak ve bu da hemşirelerin birden

fazla beceriye ihtiyaç duyabilecekleri başka bir alana işaret ediyor. Ayrıca, hemşirelerin
pandemi, sosyal izolasyon, gelir kaybı gibi stresörlerle nasıl başa çıkacaklarına ilişkin
müdahaleler geliştirmeleri gerekebilir. Aynı zamanda hemşirelik iş gücünü etkileyen benzersiz
ve karmaşık bir mesleki travmaya tanık oluyoruz. Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN)
tarafından toplanan yeni kanıtlar, COVID-19'un dünya hemşireleri arasında kitlesel travmaya
neden olduğunu göstermektedir.


COVID-19, hemşirelerin çalışmalarında iletişimin ne kadar kritik bir öneme sahip

olduğunu gün yüzüne çıkardı.
Hastaları kucaklayamamakveya ekip olarak kutlama yapamamak,birlikte olamamakişimizi
yapma şeklimizideğiştirdi. Bizi ekip çalışması konusunda daha bilinçli hale getirdi.


COVID-19 ayrıca hemşirelik araştırması, kanıta dayalı uygulama ve bilimsel

araştırma için yeni bir alan açmıştır.
Hemşirelik literatüründe nüfus sağlığı ve korunmasına ilişkin boşluklar vardır. Halk sağlığı
hemşireliğinin alanını genişletmiştir. Hemşireler ayrıca COVID-19 sonuçlarını incelemek için
diğer klinisyenlerle disiplinler arası ortaklıklar geliştirebilirler.


Sağlık reformu, pandeminin bir başka sonucu olabilir. Bu pandemiden bir ders

çıkardıysak şayet; bilinmeyene ve risklere hazırlıklı olmak ve toplum sağlığının sürdürülmesi
için güçlü, dayanıklı sağlık sistemlerine ihtiyacımız olduğudur.
Kongremizin amacı doğrultusunda yukarıda kısaca değinmeye çalıştığım konularda; iki gün
süresince

hocalarımızın

ve

meslektaşlarımızın

değerli

katkılarıyla

dokuz

oturum

gerçekleştirilecektir. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyorum. Ayrıca üç gün boyunca
bildirileriyle değer katacak katılımcılarımıza da teşekkür ederim.
ICN 2021 12 Mayısında Cenevrede sunduğu raporda pandemi sonrası hemşirelik
vizyonunu

“insan merkezli, adil, erişilebilir, herkes için yüksek kaliteli bakım” olarak

açıklamıştır.
Biz de Ülkemiz sağlık bakım ihtiyaçlarına göre vizyonumuzu oluşturmak için; düzenlemiş
olduğumuz bu bilimsel toplantıların ardınan yakın gelecekte tüm paydaşların katılacağı
bir çalıştay düzenlemeyi planlamaktayız.
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Sayın Rektörümüz, her zaman bizleri

desteklediğiniz ve yanımızda olduğunuz

için

teşekkürlerimizi sunuyorum.
Sayın Dekanım; her konuda yolumuzu açtığınız ve kongre fikrini desteklediniz teşekkürlerimizi
sunuyorum.
Bu kongrenin düzenlenmesinde ve yürütülmesinde gece ve gündüz demeden birlikte
çalıştığımız ekip arkadaşlarıma ve kongrenin başından beri bizlerle olan sevgili öğrencilerimize
ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çok sistemli ve güzel bir çalışma yürüttünüz.
Ayrıca Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve ekibine tüm çalışmalarda destekleri ve
işbirlikleri için teşekkür ediyorum.
Kongrenin yararlı olması dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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PANDEMİNİN HEMŞİRELİK EĞİTİMİNE ETKİLERİ
Prof. Dr. Gülseren Kocaman
HEPDAK Başkanı
Pandeminin hemşirelik eğitimine etkilerinin Türkiye ve dünyadaki durumunun ele alındığı bu
konuşmada; “uzaktan eğitim, pandemi döneminde üniversitelerin uzaktan eğitim kapasitesi ve
öğrenci görüşleri, hemşirelik eğitim programlarında pandemi ve geleceğe yönelik çıkarımlar”
ele alınmıştır.
Pandemi döneminde, bütün yükseköğretim programlarında olduğu gibi hemşirelik eğitimi de
uzaktan yürütülmüştür. Ülkemizde, hemşire eğitimcilerin uzaktan eğitime yaklaşımları tarihsel
olarak da olumlu olmamıştır. Bunun temel nedeni, uygulamalı bir mesleğin etkileşimsiz ve
uzaktan öğretilmesinin özellikle de öğrencilerin mesleki sosyalizasyonu açısından yetersiz
olacağı görüşüdür. Dünyada, özellikle de lisans tamamlama programlarında uzaktan eğitimin
uygulandığı ilk yıllarda benzer endişeler yaşanmıştır. Ancak bilgi teknolojilerinde yaşanan
hızlı gelişmeler nedeniyle hemşirelik lisans tamamlama eğitiminde daha çok kullanılmaya
başlanmıştır. Bu tür uzaktan eğitim programlarını yürüten ülkeler bizde olduğu gibi çevrimiçi
eğitime hazırlıksız yakalanmamışlardır. Pandemi sürecinde eğitim yaşamımıza giren uzaktan
eğitimin; ne olduğu ya da nasıl olması gerektiği konusunun açıklığa kavuşması gerekmektedir.
Bu bağlamda, planlı bir uzaktan eğitim olmayan pandemi dönemi eğitimi için bu alanda uzman
ve deneyimli olan eğitimcilerin tanımlarını ve yaklaşımlarını özetleyerek uzaktan eğitimden
neyin kastedildiğini vurgulamak uygun olacaktır.
Uzaktan eğitim nedir? Ne değildir?
Pandemi döneminde yapılan uzaktan eğitim dünyada olduğu gibi ülkemizde de “acil uzaktan
eğitim” olarak adlandırılmıştır. Bozkurt (2020), Covid-19 pandemisinin eğitime bakış açımızı
ve eğitimi yorumlama şeklimizi değiştirdiğini belirterek acil uzaktan eğitim ve uzaktan eğitimi
şu şekilde tanımlamıştır. Acil uzaktan eğitim, kriz zamanında eldeki olanaklarla eğitimi ayakta
tutma çabası olarak tanımlanmaktadır. Uzaktan eğitim, alana özgü kuramsal ve uygulamaya
yönelik birikimleri belirli bir amaç doğrultusunda, planlı ve sistematik etkinliklerle eğitimi
sürdürülebilir hale getirme çabasıdır.
Acil uzaktan eğitime geçiş sürecinde pek çok eğitici, ders içeriklerini çevrimiçi ortama taşımak
zorunda kalmıştır. En sık yapılan hatalardan birisi, çevrimdışı yüz yüze dersleri çevrimiçi sanal
ders ortamlarına taşımak olmuştur.

Uzaktan eğitimde kullanılan

senkron ve asenkron

etkinliklerin bir amaç doğrultusunda ve ortamın gerekliliklerine göre tasarımlanması
gerekmektedir. Senkron/asenkron sunum, yüz yüze eğitimi taklit etmek için değil, anlamlı
öğrenme deneyimini sağlamak için ve dengeli olarak kullanılmalıdır. İki saatlik yüz yüze bir
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dersin karşılığı 20 dakikalık senkron ders ve bu süreci destekleyen farklı asenkron etkinlikler
olmalıdır. Öğrenme çıktıları aynı olsa bile uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin tasarlanmasında
farklı stratejilerin kullanılması gerekmektedir. Uzaktan eğitimde öğrenmenin büyük
sorumluluğu öğrenene aittir. Öğrencilere soran, sorgulayan, araştıran, eleştirel bakış açısı
geliştirebilmelerine olanak tanıyan eğitim süreçleri tasarımlanmalıdır (Bozkurt, 2020).
Çevrimiçi öğrenme için yüzyüze eğitimden farklı olarak bir “öğrenici destek sistemi”
oluşturulmasına gereksinim vardır. Etkin çevrimiçi eğitim için kullanılan yazılımlarda; eğitici
-öğrenci etkileşimi sağlanmakta ve

küçük grup çalışmaları yapılabilmektedir. Yüz yüze

eğitimde olduğu gibi çevrimiçi eğitimde amaç içerik aktarımı değildir. İçerik aktarımı, dersten
önce gönderilen materyaller ile yapılmalı; derste daha çok öğrenci katılımının sağlandığı
öğrenme etkinliklerine yer verilmelidir

(Erkut, 2020). Araştırmalar, dijital işbirlikli

öğrenmenin öğrencilerin bilgi ve hemşirelik becerilerini, ekip çalışması ve problem çözme
becerilerini, öğrenme motivasyonunu arttırdığını göstermektedir (Mannisto vd., 2020).
Ülkemizde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitimi değerlendirmeleri
Uzaktan eğitim yöntemleri ile planlanan dersin başarısı; hem eğiticiye hem de öğrenci ve
üniversitenin sahip olduğu kaynaklara ilişkin faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir.
Karadağ ve arkadaşlarının (2021), bu bağlamda bir durum değerlendirmesi yapmak üzere
Türkiye’deki 20 devlet ve 10 vakıf üniversitesinin uzaktan eğitim kapasitelerini inceledikleri
çalışmada; üniversitelerin uzaktan eğitim

kapasitelerinin (insan kaynakları, donanım ve

yazılım alt yapıları vb.) büyük ölçüde “düşük ve yetersiz” olduğu gösterilmiştir. Karadağ ve
Yücel’in (2020) pandemi döneminde sunulan eğitimi değerlendirmek için yaptıkları çalışmada
Türkiye’de öğrencilerin (Nisan 2020) %64’ünün acil uzaktan eğitimlerini bilgisayar veya
tabletlerinden; %32’sinin akıllı telefonlarından sürdürdüğü, %23’ünün ise uzaktan eğitimlerini
sürdüremediği gösterilmiştir. Öğrencilerin uzaktan eğitim memnuniyet puan ortalaması 2.63.7 (1-5) olarak saptanmıştır.
Keskin ve Özer’in (2020) COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime
yönelik geri bildirimlerinin değerlendirildiği ve

örneklem grubunun %27.3’ü hemşirelik

öğrencileri olan çalışmada; öğrencilerin %84.4’ünün uzaktan eğitimi yüz yüze eğitim kadar
etkili bulmadıkları gösterilmiştir. Terkeş ve arkadaşlarının (2021) devlet üniversitelerinin
hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencileri ile yaptıkları çalışmada öğrencilerin %68.7’sinin
uzaktan eğitim derslerinin tamamını izleyemedikleri ve salgından sonra üniversite eğitiminin
tümüyle online olarak verilmesini isteyen öğrenci oranı %23.2 olarak saptanmıştır. Hemşirelik
Eğitimi Derneği çalışması olarak Vatan ve arkadaşlarının hemşirelik öğrencileri ile yaptıkları
çalışmada da öğrencilerin uzaktan eğitimden genel memnuniyet düzeyleri 4.2 (1-10) olarak
saptanmıştır (HEMED, 2021). Bu çalışmalardan da anlaşılacağı gibi, ülkemizde pandemi
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sürecinde verilen uzaktan eğitim beklentileri karşılamamıştır. Gelecekte yapılması düşünülen
karma eğitim programları tasarlanırken bu sonuçlar gözönüne alınmalı ve gerekli iyileştirmeler
yapılmalıdır.
Dünyada pandemi dönemi hemşirelik eğitimi
Uluslararası Hemşireler Birliğinin (ICN, 2020) 130 ulusal hemşirelik derneğinin 64’ünden
(%49) toplanan verilere göre pandemi döneminde hemşirelik eğitimi için yaptığı bazı
değerlendirmeler aşağıda özetlenmiştir:
•

Pandemide hemşirelik eğitiminin kesintiye uğraması (%73).

•

Mezuniyetin gecikmesi (%57).

•

Uygulamaların yapılamaması/gecikmeli yapılması (%46).

•

Bazı sağlık kuruluşlarının öğrencileri uygulamaya kabul etmemesi (%41).

•

Uygulamaların, beceri laboratuvarlarında gerçekleştirilmesi.

•

Kaynakları olan bazı ülkelerde klinik simülasyonlar kullanarak klinik öğrenmenin
zenginleştirilmesi.

•

Pandemide yeni öğrenme biçimlerine ve hemşirelik eğitimine ilginin artması.

•

Yüzyüze eğitimin yerini uzaktan eğitimin alması

ve farklı sanal platformların

kullanılması.
•

Öğretim yöntemlerindeki

değişimin olumlu çıktıları olarak; esnekliğin, öğrenci

merkezli öğrenmenin artması ve öğrenmeye ulaşmanın kolaylaşmasıdır.
Pandemi sürecinde klinik uygulamalar
Dünyada; sağlık kuruluşlarının “hasta yükü ve kişisel koruyucu ekipman yetersizliği ve virüse
ilişkin bilinmezlik” nedeniyle önlem olarak kapılarını öğrencilere kapatması klinik eğitimi
kesintiye uğratmıştır. Bu sorunun eğitime olumsuz etkilerini önlemek için ülkeler farklı
önlemler alınmıştır. İspanya’da, son sınıf öğrencileri (yaklaşık 10 bin öğrenci) kıdemli bir
hemşirenin denetiminde çalışmak üzere işe alınmışlardır. İngiltere’de, son sınıf öğrencileri
hemşire olarak çalıştırılmıştır (Carolan vd, 2020; Miriam et al, 2021: O’flynn-Magee et al,
2021). Pandemide artan hemşire ihtiyacını karşılamak üzere bazı ülkelerde öğrenciler kıdemli
hemşire denetiminde, aşılama çalışmalarında görevlendirilmiştir (ICN, 2020). Türkiye’de, bazı
üniversitelerde klinik uygulama yapılmakla birlikte uygulamaların çoğunluğu çevrimiçi
ortamlarda yürütülmüştür. Son sınıf öğrencilerinin aşılama programına dahil edilmesi ile
birlikte 2020-2021 bahar döneminde hemşirelik öğrencilerinin uygulama yapmaları sınırlı da
olsa desteklenmiştir.
Türkiye’de pandemi dönemi hemşirelik eğitimi
Ülkemizde hemşirelik eğitiminin kalitesi tartışmaya açık bir konudur. İster uzaktan ister yüz
yüze eğitimde asıl konu eğitimde kalite güvencesinin sağlanmasıdır. Pandemi sürecinin
8

başında; öğrenciler evlerine dönmüş, eğitim uzaktan ve çevrimiçi olarak sürdürülmüş ve
öğrencilere gerçek bir uygulama

ortamı sağlanamamıştır.

Eğitimin öğrenci merkezli

olmaması, ölçme değerlendirme sorunları, uygulama alanlarının ve uygulamaların yetersizliği
ve program çıktılarına ulaşamama gibi sorunlar açısından pandemi öncesi ve sonrası sorunların
bazıları benzerlik göstermektedir.
Pandemide ülkemizde hemşirelik eğitiminde; elektronik platformalar kullanılmaya başlanmış
ve büyük sınıflardaki derslerin yerini online eğitimler almış, sosyal medya ve online iletişim
kanalları daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Eğiticilerin uzaktan eğitim becerilerini
geliştirmeye yönelik eğitim programları gerçekleştirilmekle birlikte bu geçiş sürecinde eğitici
ve öğrencilerin yükleri çok fazla artmıştır. Öğrencilerin klinik/uygulama eğitimleri çevrimiçi
vaka

tartışmaları ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin çevrimiçi ortamda öğrenme

motivasyonları konusunda sorunlar yaşanmıştır. Hemşirelik Eğitimi Derneğinin, 16 Ocak 2021
tarihinde hemşirelik öğrencileri ile yaptıkları çalıştayda öğrencilerin uzaktan eğitimde
yaşadıkları sorunlar ve önerileri belirlenmiş ve web sayfasından yayınlanmıştır (HEMED,
2021).
Hemşirelik okullarını bekleyen sorumluluklar
Hemşirelik eğitim programları, mezunlarının hastalara/topluma güvenli ve nitelikli bakım
vermek için gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip olmalarından sorumludur. Hemşirelik
okulları geleneksel olarak müfredatlarındaki çekirdek içeriği

değiştirmeye dirençlidir ve

afetlerle ilgili konular çoğu programda yeterince ele alınmamaktadır. Çekirdek programlarda,
temel enfeksiyon kontrol önlemleri ve önleme konuları

yer almakla birlikte toplumsal

önlemler, surveyans, kitlesel aşılama, kişisel koruyucu ekipman seçimi ve kullanımı konularına
yeterince yer verilmemektedir. Bu içeriğin müfredata eklenmesi konusunda farkındalığın
arttırılmasına gereksinim vardır (Veenma vd, 2020). Benzer şekilde, ülkemizde de, hemşirelikte
çekirdek eğitim programı güncelleme çalışmalarına 2021 yılında başlanmıştır ve Hemşirelik
Ulusal Çekirdek Eğitim Programının (HUÇEP) pandemiye ilişkin konular açısından da gözden
geçirilmesi gerekmektedir.
Veenma ve arkadaşlarının (2020), COVİD-19 pandemi sürecinden çıkarılan derslere dayalı
olarak ve olası yeni dalgalar yaşanması durumunda hemşirelik eğitiminde alınması gereken
önlemlere ilişkin önerileri şunlardır:
•

Sınırlı uygulama alanları ve saatlerinin etkili kullanımı için öğrencilerin kazanmaları
gereken en kritik beceriler belirlenmeli ve uygun bir öğretim planı hazırlanmalı,

•

Klinik eğitimde kullanılan stratejilerin öğrenmeye, klinik yeterliliklerin kazanılma
durumuna ve öğrencilerin hemşireliğe geçiş süreçlerine etkisi değerlendirilmeli,
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•

Yeni mezunların, temel profesyonel aktiviteleri ve mesleki yetkinlikleri, yetersiz klinik
eğitime bağlı endişeleri ve

mesleki sosyalizasyonu ile ilgili sınırlılıkları klinik

paydaşlarla birlikte değerlendirilmeli,
•

Pandemi dönemi mezunlarının telafi eğitimleri için okullar ve sağlık kuruluşları
işbirlikli programlar hazırlamalıdır.

Monforte-Royo ve Fuster (2020), bazı sosyologların pandemiden sonra doğan bebekleri
“korona kuşağı” olarak adlandırmalarına benzer şekilde, bu dönemde eğitim alan hemşirelik
öğrencilerini de bizim korona kuşağımız olarak tanımlamışlardır.

Hemşireliği korona

günlerinde öğrenerek mezun olan öğrencilerimizin, bu sürecin kişisel ve profesyonel
gelişimlerine olan kısa-orta ve uzun vadeli etkilerini anlamanın önemini vurgulamışlardır. Bu
bağlamda, hemşire eğitimciler olarak bizler de, pandemi sürecinde hem sosyal hem de eğitimsel
ve mesleğe hazırlık açısından pek çok zorluk yaşayan

mezunlarımızı izleme ve onları

destekleme sorumluluğumuz olduğunu unutmamalıyız.
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COVİD-19 PANDEMİSİNDE UZAKTAN ÖĞRETİMDE KAZANIMLARIMIZ VE
YAŞADIĞIMIZ SORUNLAR
Dilara Can
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Pandemide Öğrenci Görüşleri
•

Dünya Sağlık Örgütünün 12 Mart 2020 tarihinde Covid 19’un pandemi olarak ilan
edilmesinden sonra, Dünyada ve ülkemizde ani olarak, olağanüstü değişiklikler
meydana geldi. Yükseköğretim Kurumlarının eğitim-öğretim faaliyetleri ikinci bir
duyuruya kadar iptal edildi.

•

Eğitime ara verilme kararını duyduğumuz zaman sadece eğitime bir süre ara
verileceğini ve bu durumun geçici bir süre olacağını, bu kararın kalıcı olmayacağını
düşündük.

Pandemi de Panik Halinde İlk Yaşananlar
Şehir dışında yaşayan ve yurtlarda kalan bazı arkadaşlarımızın çoğu eşyalarını, bilgisayarlarını
kaldıkları yurt ve evlerde bırakarak ailelerinin yanlarına döndüler. Fakat durum beklendiği gibi
olmadı. Aradan 1 yıl 3 ay gibi uzun bir süre geçti.
Pandemi de Yaşanılanlar
•

Pandemi insan yaşamını, toplumun sosyal, psikolojik ve ekonomik durumunu tehdit
ederken bizler öğretimimizi online olarak sürdürmeye çalıştık. Aslında çeşitli şekillerde
hayatımızda var olsa da çok fazla kullanmadığımız online öğretim,

Covid- 19

pandemisinde ilk defa hayatımıza girdi. Bu öğretim yönteminin olumlu ve olumsuz
çeşitli yönlerini yaşadık.
Uzaktan Öğretimde Yaşanılan Zorluklar ve Sorunlar
•

Pandemi gibi beklenmedik bir kriz durumunda uzaktan öğretim sürecinde bizler de
herkes gibi enfeksiyon kapma korkusu, günlük rutininin bozulması, yeni sürece uyum
sağlayamama, kısıtlı sosyal bağlantı ve sanal öğrenme zorlukları (Teknolojik alt yapı,
ilgi ve motivasyon) gibi sorunlar yaşadık.

•

COVID-19 hastalığından koruyucu önlemler, hastanelerde vaka sayılarında artışın
olması ve kliniklerde yeterli sayıda koruyucu ekipman olmaması gibi nedenlerle
öğrencilerin klinik uygulamalarının ertelenmesi.

•

Bunlar her yeni mezunun yaşadığı anksiyete ve stresin daha da artmasına neden oldu.
Biz bu sorunlar nedeniyle ve ‘’çalışma hayatımızda yetersiz kalma’’ endişesi ile mezun
oluyoruz.
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Uzaktan Öğretimin Olumsuz Yönleri
Teknoloji ile ilgili:
•

Online sistemlerde yoğunluktan dolayı ve internet bağlantılarının yeterli olmamasından
kaynaklanan sorunlar yaşadık.

•

Bilgisayarı olmayan arkadaşlar cep telefonundan dersleri takip etmeye çalıştı.

•

Ekonomik nedenlerle çalışan arkadaşlarımız çalışma saatlerinde dersleri takip etmeye
çalıştılar veya takip edemediler.
Uygulama Eğitimi ile ilgili:

•

Üniversitelerde özellikle hemşirelik eğitimi yoğun, kompleks ve uzun uygulama saatleri
gerektiren teori ve pratiğin eş zamanlı yürütüldüğü bir programdır.

•

Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel yeterlilik kazanması için bir klinik ortamda
doğrudan hastalarla çalışması, pratik ve donanım kazanması açısından oldukça gerekli
ve önemlidir. Oysa bizler klinik uygulamalarına ve laboratuar çalışmalarına
katılamadık.
İletişim ile ilgili:

•

Geleneksel eğitimde öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci iletişimi daha fazlaydı.

•

Çalışma motivasyonu için diğer sınıflarla da sosyal etkileşim önemlidir

•

Öğrenmemizde diğer önemli bir faktör de bizlerin öğrenme konusundaki sorumluluk
duygumuzdu

•

Diğer büyük problemlerden birisi de derse odaklanma ve ilginin azalmasıydı

Uzaktan Öğretimin Olumlu Yönleri
•

Üniversite kapanmadan önce 4. Sınıf hemşirelik öğrencileri olarak Üniversitemizdeki
tüm öğrencilere görsel olarak el hijyeni konusunda, 5 dakika süren bir eğitim verdik.

•

Zaman ve mekan sorunu olmadığı için online olarak verilen mesleki tüm eğitimlere/
toplantılara katılabilme fırsatımız oldu. Örneğin İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Hemşirelik Kulübü tarafından verilen ‘’ Anne ve Çocuk Sağlığında Güncel Sorunlar’’
toplantısı, Afet Koordinasyon Merkezi tarafından verilen ‘’Afet Farkındalık Eğitimi’’
ve Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun tarafından verilen Teknoloji Bağımlılığı ve Bilişim
Güvenliği Eğitimi’’ gibi çeşitli eğitimlere katılabilme fırsatı elde ettik.

•

Online öğretimin en önemli katkısı öğretimimizin aksamaması oldu.

Yöntem
•

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü
öğrencilerinin görüşleri n=171, (% 85,5), 1. sınıf n=60, (%35), 2. sınıf n=55, (%32), 3.
sınıf n=30, (%18), 4.sınıf N=26, (%15)
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Anket Soruları
•

Uzaktan öğretimde kullanılan sistemin alt yapısı (kurumsal donanım, kişisel donanım,

•

Bölüm içi-Grup ve arkadaş İletişimi (Tartışmalara katılım, grup İlişki Düzeyi),

•

Kuramsal ve uygulamalı öğretimde yapılan değişikliklerin uygunluğu ve yeterliliği (
ders içeriklerinden ve sunumundan memnuniyet, kurumsal öğretimin klinik
uygulamaya hazırlama yeterliliği)

•

Uzaktan öğretime devam etme kararlılığı (kuramsal- uygulama öğretimin sürdürülmesi,
yetersizliklerle mezuniyet hakkında görüş)

Bulgular (N=171; %85,5)

2% 2% Bulundukları İller
12%
2%
5%
5%
71%
İstanbul
Batman
Diğer

Şanlıurfa
Zonguldak

Diyarbakır
Kastamonu

Grafik 1.1: Öğrencilerin Bulundukları İller
Uzaktan eğitim de öğrencilerin %71’i İstanbul da bulunurken, %5’i Şanlıurfa da bulunmuştur.
%12’si ise diğer illerde bulunmuştur.

8%

Öğrencilerin
Eğitime
Katılabilme
Durumları

Grafik

2.1:

Öğrencilerin

Katılabilme Durumları
Grafik

3%

2.1’de

de

görüldüğü

gibi

öğrencilerin %88’i eğitime katılabiliyorken
%3’ü eğitime katılamamaktadır.

89%
Evet

Eğitime

Hayır

Bazen
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Uzaktan Öğretime Erişim
5%

Grafik 3.1: Öğrencilerin Uzaktan Öğretime
Erişimleri

47%

Grafik 3.1 ‘de de görüldüğü gibi öğrenciler

48%

%48 ile en çok telefon ile erişim sağlarken,
%47’si

Bilgisayar

Telefon

Tablet

Televizyon

ise

bilgisayar

ile

erişim

sağlamaktadır. Telefon ile erişim ilgi ve
motivasyonu azaltabilecek birçok etkenle
karşı karşıya kalmaktadır.

Çalışma Durumları
6% 13%
Grafik 5.1: Öğrencilerin Uyku Düzeni

81%

Öğrencilerin

%44’ü

uyku

düzeninde

düzenli olduğunu belirtirken, %31’i ise geç
Evet

Hayır

yatıp geç kalktığını söylemiştir.

Bazen

Uyku Düzeni

25%

44%

Düzenli
31%
Geç yatıp geç kalkıyorum
Yattığımda uykuya dalamıyorum

Grafik 4.1: Öğrencilerin Çalışma Durumları
Grafik 4.1 de de görüldüğü gibi uzaktan
eğitimde öğrencilerin %81’i herhangi bir
işte çalışmadığını söylerken, %13’ü bir işte
çalıştığını söylemiştir.
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Hayı Baze
Sorular

Evet r

n

Arkadaş grup ilişkileri kurabiliyor musunuz?

52%

17%

31%

Uygulamaya dayalı derslerin uzaktan verilmesi yeterli mi?

9%

85%

6%

Klinik uygulamaya çıkmadan mezun olmak ister misiniz?

10%

84%

6%

2%

84%

13%

Baş etmekte güçlük yaşamam nedeniyle eğitimimi dondurmayı
düşünüyorum

Tablo 1.1: Öğrencilerin Uzaktan Eğitimde Yaşadıkları Sorunları Tespit Etmek İçin Sorulan
Sorulara Verilen Yanıtlar
Tablo 1.1’ de de görüldüğü gibi öğrenciler “Arkadaş grup ilişkileri kurabiliyor musunuz?”
sorusuna %52’si evet yanıtını verdiler. Uygulamaya dayalı derslerin uzaktan verilmesi yeterli
mi sorusuna da %85’i hayır cevabını verdiler. Klinik uygulamaya çıkmadan mezun olmak ister
misiniz? Sorusuna ise %84’ü hayır cevabını verdiler. Baş etmekte güçlük yaşamam nedeniyle
eğitimimi dondurmayı düşünüyorum sorusuna ise %84’ü hayır derken %13’ü bazen cevabını
verdiler.
Sonuç ve Öneriler
•

Uzaktan öğretim öğrenciler üzerinde olumsuz ve olumlu etkileri bulunmaktadır.

•

Teknolojik alt yapı yetersizliği, sosyal etkileşimin azalması, uygulama yapamama
öğrenme motivasyonunu etkilemektedir.

•

Uzaktan öğretimde kullanılacak materyal ve araçlar çok çeşitli olsa da öğretmenlerin
ve öğrencilerin bu materyalleri ve araçları etkin bir şekilde kullanabilmeleri önemli
olduğundan kendilerini geliştirmeleri beklenir.

•

Öğrencilerin öğrenme için bireysel disiplin ve sorumluluklarını geliştirmiş olmaları
gerekmektedir.
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PANDEMİDE SAĞLIKLI ÇALIŞMA ORTAMI SAĞLAMADA HEMŞİRELİK
HİZMETLERİ YÖNETİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Handan Alan
İ.Ü. Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Yönetim ABD
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19
salgını, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından uluslararası bir halk sağlığı acil durumu olarak
ilan edildi. COVID-19 salgını, kısa sürede çok sayıda insana bulaştı ve hastanelere çok fazla
sayıda hasta yatışının gerçekleşmesine neden olmuştur. Bu acil durum karşısında hastane
yöneticilerinden mevcut sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi, hasta ve yakınlarının COVID-19
maruziyetlerinin önlenmesi ve personel planlama, etkili iletişim, ekip çalışması gibi yönetimsel
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi yoluyla hizmetlerin yönetimi beklenmektedir.
Hasta bakım sürecinde görevlerini uygulayıcı, yönetici, eğitici, araştırıcı ve profesyonel olarak
gerçekleştiren hemşirelerin yönetilmesinde ve sağlıklı çalışma ortamının oluşturulmasında
yönetici hemşirelere büyük görevler düşmektedir. Hemşirelerin çalışma ortamları ile hasta
güvenliği, mortalite oranı, yatış süresi, memnuniyet gibi hasta sonuçlarının ve iş doyumu,
kurumda tutma, devir hızı gibi hemşire sonuçlarının ilişkili olduğu yapılan çalışmalarla
gösterilmiştir. Ülkemizde “Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartları” Yönetici
Hemşireler Derneği’nin bir projesi olarak Kocaman ve arkadaşları (2018) tarafından
geliştirilmiştir.
Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartları; (1) hemşire ı̇ ş yükü, (2)uygun fiziki koşullar ve yeterli
araç̧-gereç̧, (3) geliştirme ve kariyer planlama, (4) sosyal haklar, ı̇ ş sağlığı ve güvenliği, (5)
ekip işbirliği, ı̇ letişim, takdir ve tanınma, (6) etkili yönetim ve liderlik başlıkları altında ele
alınmıştır
 Hemşire ı̇ ş yükü; Hemşireler, zaten yoğun ve zorlu çalışma şartları altında çalışırken
COVID-19 salgınında hastaların bakım ve tedavisinde ön saflarda, büyük riskler ve
zorluklarla karşı karşıya daha da artmış iş yükü ile çalışmaktadır. Bu süreçte yönetici
hemşireler, her vardiyada güvenli bakımı sağlayacak sayı ve nitelikte hemşire
bulundurmalı, işgücü planlamasını hemşirelerin mesleki yeterliliklerine göre yapmalı, her
vardiyada yeterli destek elaman sağlamalı, çalışma sürelerini hasta ve hemşire güvenliği
açısından kabul edilebilir sınırlarda ayarlamalı ve çalışma planlarını iş-yaşam dengesini
sağlayacak şekilde hazırlamalıdır. Yeterli ve sürdürülebilir insan kaynağının sağlanması,
salgını önleme ve kontrol çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. DSÖ, COVID-19 ile
mücadele sürecine özel sağlık işgücü tahmini için hazırladığı araca göre hastaların bakım
seviyeleri ve kurumların imkânlarına göre iş gücü tahmini değişmektedir. Hemşirelerin
çalışma süreleri ve çalışma planları ile ilgili de farklı uygulamalar görülmektedir.
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Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 17 Mart
2020 tarihinde “Elektif İşlemlerin Ertelenmesi ve Diğer Alınacak Tedbirler” konulu
genelge yayımlanmıştır. Bu genelge ile sağlık kurumlarındaki iş yükünün olabildiğince
azaltılması amaçlanmıştır (Sayı:14500235-403.99).
 Uygun fiziki koşullar ve yeterli araç̧-gereç̧; hızla artan vaka sayıları nedeniyle hastanelerde
havalandırma, giriş çıkışlar, KKE giyme çıkarma alanları, dinlenme odaları gibi birçok
alanda değişiklikler yapılması gerekmiştir. Yönetici hemşirelerin çalışma ortamını,
çalışanların ruhsal ve fiziksel sağlığını koruyacak şekilde düzenlemesi ve çalışılan
birimlere yeterli miktarda sarf malzeme ve araç gereç temin edebilmesi önemlidir.
Ülkemizde, hasta odalarının özellikleri Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberinde detaylıca
anlatılmıştır. Ayrıca DSÖ, COVID-19 hastalarının yönetimi için tıbbi ekipman, KKE ve
diğer tıbbi malzemeleri içeren bir liste yayınlamıştır. Sağlık Bakanlığı da COVID-19
rehberinde olası/kesin vakalar ile 1 metreden daha yakın temasta bulunacak personel için
gerekli KKE’leri listelemiştir.
 Geliştirme ve kariyer planlama; COVID-19 salgını, sürecinde çalışacak hemşirelerin hem
afet hemşireliği yetkinliklerine (hazırlık ve planlama, iletişim, kaza yönetimi, güvenlik,
değerlendirme, müdahale, iyileşme, yasal ve etik) hem de COVID-19 hastalığına özgü
bakım ve koruma becerilerine sahip olmaları beklenmektedir. Bu nedenle, kurum içinde
planlanan hizmet içi eğitim programları hemşirelerin ihtiyaçlarına yönelik olmalı, her
hemşirenin programlara katılımını desteklemek için online eğitimler planlanmalı,
oryantasyon programı hem işe yeni başlayan hemşireler hem de kurum ve birim değiştiren
hemşireler için uyumu kolaylaştıracak şekilde planlanmalıdır.
 Sosyal haklar, ı̇ ş sağlığı ve güvenliği; COVID-19 pandemisinde çalışanlar arasında bulaşı
önlemek için gerekli önlemler alınmalı, çalışanların sağlık kontrolleri düzenli olarak
yapılmalı, enfekte atıklardan korunmak için gerekli önlemler alınmalı, riskli alanlara
yönelik yasal mevzuata uygun önlemler alınmalı (uygun koruyucu ekipman kullanımı vb),
çalışanların sağlık hizmetlerine ulaşmaları kolaylaştırılmalı ve çalışanlara kreş, konaklama
ve ulaşım gibi sosyal haklar sağlanmalıdır.
 Ekip işbirliği, ı̇ letişim ve takdir edilme/tanınma; salgın gibi kanıtlanmış bir tanı ve
tedavinin bulunmadığı, yüksek bulaşma riski taşıyan, KKE/malzeme eksikliği ve geleceğe
dair belirsizlik yaşanan durumlarda hemşireler stres, kaygı, öfke ve hayal kırıklığı gibi
tepkiler verebilmektedir. Süreçler hemşirelerin sağlık ekibi üyeleriyle iş birliğini
destekleyici olmalı, hemşireler arasında meslektaş dayanışması güçlendirilmeli, ekip
üyeleri arasında açık ve etkili iletişim olması desteklenmeli, ekip üyeleri arasındaki çatışma
nedenleri belirlenerek ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmalı ve çalışma
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ortamında, karşılıklı güven, saygı ve iş birliği sağlanmalıdır. Bu süreçte yönetici hemşire
tarafından iletilmesi gereken mesajların ilgili tüm taraflara ulaşması ve açıkça
anlaşılmasının sağlanması, panik ve korku duygularını önlediği gibi, hastaların alması
gereken bakımı da garanti eder.
 Etkili yönetim ve liderlik; Hemşireler hangi ortamda ya da hangi pozisyonda çalışırlarsa
çalışsınlar, acil ve afet durumlarında belli bir liderlik sergilemek ve ne ne yapacakları
konusunda hazırlıklı olmak zorundadır (Feldman ve ark. 2012). COVID-19 salgını
esnasında güvenli, ihtiyaca yönelik, kaliteli bakım için hemşirelik hizmetlerinin etkili bir
şekilde yönetilmesinde yönetici hemşirelerin etkili liderlik davranışlarını ortaya koyması
beklenmektedir. Yönetici hemşireler kriz dönemlerinde hemşirelerin her düzeyde kararlara
katılımını sağlamalı, geri bildirimleri değerlendirdiği demokratik bir yönetim anlayışı
benimsemeli, hemşireleri işe alma ve işte tutmada yenilikçi politikalar uygulamalı ve
ödüllendirme sistemleri adil ve objektif olmalıdır. ICN de (2020) COVID-19 salgınına
yönelik öncelikleri arasında hemşirelikte liderliğe yer vermiştir. Alanda çalışan
hemşirelerin istek, cesaret, moral ve motivasyonunu sağlamada ve onlara yön vermede
sağduyulu ve güçlü lider/yöneticilere ihtiyaç vardır. COVID 19 salgınındaki lider
yöneticiler; stratejik plan oluşturabilen, ekibin duygularını anlayan ve onları destekleyen,
etkin iletişim sağlayabilen, doğru ve açık bilgilendirme yapan, çalışanına güvenen,
onlardan öneri ve fikir alan, açık bir vizyon ve değerler oluşturmaya önem veren ve bunları
çalışanlarla paylaşan, ekip çalışmasını güçlendiren ve çalışanının başarısını öne çıkaran
“Dönüşümcü Lider” yada “hizmetkar lider”dir.
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Giriş
Sağlık meslek grubu içindeki tarihi süreçlere baktığımızda halk tarafından kabul gören sağlık
hizmetleri erkek egemen statüdedir. Bunun genel gerekçesi sağlık alanındaki gelişmelerin
genelde savaşlar ve salgınlara bağlı olmasıdır. Bu süreç 18.yüzyıl sonlarına kadar böyle devam
ederken rahibelerin ve soylu eşlerinin yaralı bakımına katkılarıyla sağlık alanında kadın varlığı
ve dolayısıyla hemşirelik bakımı kabul görmeye başlamış ve 19.yüzyılda kadın egemen bir
meslek olarak hemşirelik mesleği ortaya çıkmıştır (1). Günümüzde bile erkek egemen bir
toplumun baskın olması dolayısıyla sağlık çalışanlarında da çatışma ortamları özellikle hekim
- hemşire özelinde maalesef karşımıza çıkmaktadır (2). Aşağıdaki görüşler bunlara özgü çeşitli
bakış açılarını veren görüşlerin özetleridir:
Ar-Ge hemşiresi: Çalışma hayatımda her zaman iyi bir ekiple çalıştım. Doktorluk ve
hemşirelik birbirinden bağımsız birer meslek grubudur. Hiçbir zaman hemşirelik doktorun
yardımcısı olarak algılanmamalıdır. Zaten son yıllarda bu algı değişmiştir ve biz bir ekip
olarak çalışmayı sürdürüyoruz. Çünkü iki meslek grubunun da görev tanımları farklılık
gösteriyor. Sağlık alanında ne kadar ekip ruhunu geliştirebilirsen o kadar iyi hasta sonuçlarını
elde edebilirsin. Biz bir ekibin vazgeçilmez birer parçalarıyız.
Yenidoğan yoğun bakım hemşiresi: Doktorların gerek maaşlarının gerek performans
sistemlerinin

farklı

olması

iki

meslek

grubu

arasında

sıkıntılara

sebep

oluyor. Hemşirelerdeki performans ücretinin çarpanı arttırılır, ücretlerde denge oluşturulursa
iletişim daha iyi hale gelebilir. Hemşirelik profesyonel sağlık bakım grubudur, doktorların
sekreteri veya hizmetçisi değildir. Doktorların bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor.
Hastanelerin doktor bazlı çalışıldığının düşünülmesi sağlık çalışanlarını maddi ve manevi
açıdan yıpratıyor.
Servis hemşiresi: Doktorlar odadan çıktıktan sonra hasta vakit kaybetmeden hemşire masasına
geliyor ve endişelerini bize sıralıyor. “Ne olacak şimdi bana, doktor şöyle dedi, ne yapılacak,
durumum nasıl” şeklinde sorularını sıralıyor. Bu soruları cevaplayacak kişi ben değilim elbette,
buna yetkim yok. Fakat, hastalar hekimleriyle konuşmaya çekiniyorlar, daha büyük sorunlar
doğmadan önce bu iletişim problemini kırmak gerekiyor. İletişim zayıflığı sorununu çözecek
olan doktorlar tabi, hasta ve hemşire grubunun pek de yapabileceği bir şey yok.
Hemşirelerle doktorlar arasında kurulan iletişimleri beğeniyor musunuz, iki meslek
grubunun birbirleriyle olan etkileşimini nasıl değerlendirirsiniz?
Karşılaşılan sorunların ve yaşanılan iletişim probleminin branştan branşa değişiklik
gösterdiğini söyleyebilirim ama karşılıklı saygı olduğunda herşeyin çözümleneceğini
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düşünüyorum. Mesela eğitim hastanesinde çalışıyorsak eğer, henüz insanlarla olan ilişkilerini
düzenleyemeden, iş ortamında nasıl bir iletişim yolunu takip etmesi gerektiğini bilemeden ilk
defa memuriyete giren doktorlarla karşılaşıyoruz. Bir süre hastalarla ilgilenip pratisyenlik
yapmış olanlar ayrı ama, intörnlükten direk çalışmaya başlayanlarla ciddi sıkıntılarımız oluyor.
Ameliyathane hemşiresi: Doktorlar kendilerini hemşirelerin amiri pozisyonunda görüyor,
iletişimi yöneten doktorlar oluyor. Fakat bunun da çıkar ilişkisinden kaynaklı olduğunu
düşünüyorum. Doktorların performans almaya başlaması, diğer sağlık personellerini
sadece işlerini yaptırmak istedikleri kişiler haline getirdi. Bir ekip değiliz, doktorluk
mesleğini para kazanmak için garantili iş diye okuyan çocuklar meslek etiğine, iletişime önem
vermiyor.
Dahiliye hemşiresi: Aynı işlemleri yapmamıza rağmen birçok serviste bir ekip olayının
olmadığını gözlemliyorum. Gelişen her komplikasyonda veya başka herhangi bir sorunla
karşılaştıklarında üzerlerindeki sorumlulukları hemen sorumlu hemşireye atıyorlar. Bilgisayar
başından kalkmayan, hastayla teması olmayan, hastaları sadece biyokimya değerleriyle
iyileştirmeye çalışan hekimler yetişiyor. Hem hasta hem de diğer ekip arkadaşlarını köle
olarak görüyor.
Stoma ve yara bakım hemşiresi: Doktorlar çoğunlukla bilinçsiz ve isteksizler, hemşirelerin
uyarılarını dikkate almıyorlar. Örneğin hemşire tolere edemeyen hastaya dair doktoru uyarıyor
ama doktor ancak 5 dakika sonra entübe edebiliyor. Doktorlarımızın ne bize ne de
kendilerine güvenleri var. İletişim sıkıntısının da bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
Ameliyathane

hemşiresi:

Bence

doktorların

hemşirelik

mesleğine

saygı

duymamasında cinsiyet ayrımcılığı da yatıyor. Biz kadın doktorlarla daha iyi iletişim
kurabilirken erkek doktorlarda daha fazla sıkıntı yaşıyoruz. Unutulmamalı ki erkek
hemşirelerimiz de vardır ve böyle düşünceler kırılmalıdır.
Almanya da eğitim almış hekim: Kırk yillik tecrübeme dayanarak gördügüm,calistigim
Türkiye ve Almanya icin yorumluyorum :hemsirelerin her zaman iclerinde tip tahsili
yapamadiklari hekim olamadiklari bir dürtü olarak kalmaktadir,bu dürtü zaman zaman suur
altindan üstünü cikarak en kolay ezecekleri tip talebelerine , intörlere veya kidemsiz asistanlara
karsi disa vuran bir tepki olarak gösterir,bu tepkiye sahit olan diger kidemli doktorlar,seflerde
bölüm hemsirelerinden bir cikarlari oldugu icin 3 maymunu oynarlar. (Yazı düzeltilmeden
orjinalinden alınmıştır)
Uzman hekim: Hekim hemşire diyalogsuzluğunun tek sebebi benim gözlemlerime göre tıp
fakültesindeki stajlarda ve intörnlük dönemlerinde akademisyenlerin tıp öğrencisini hemşireler
karşısında ezmesi, haksız yere hemşirelerin tarafını tutmaları ve onları kollamaları sonucu
hekim adaylarında bilinçaltında hemşirelere karşı gelişen olumsuz düşünceleridir.
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Bu örneklere daha fazla görüş de rahatlıkla eklenebilir. Ancak konu dha fazla çetrefilleşmesin
diye burada örneklere son verilmiştir. Bu yazıdaki amacımız iki sağlık meslek grubu arasındaki
ilişkiler ve pandeminin bu ilişkilere nasıl yön verdiğini ortaya koymaktır.
Çatışma nedenleri
Pek çok neden öne sürülebilir. Ancak hemşire görüşlerine göre iletişim becerileri önde gelen
nedenler arasında başta yer alabilir. Sağlık Bakanlığına ait şikayet merkezi SABİM’ e gelen
şikayetlerinin çoğunun hekimlerle ilgili olduğunu yaptığımız bir çalışma göstermiştir (3).
Özellikle hasta ve yakınları hekimlerin kendilerini bir birey olarak görmediklerini ifade edişleri
de iletişim sorununa dikkat çekmektedir.
Bunun yanı sıra hemşirelik mesleğini icra edenler arasında farklı eğitim düzeyleri bu
çatışmaları körüklemektedir.

Lise , ön lisans, lisans mezunları arasındaki icra ettikleri

faaliyetlerin farklılıkları hekimlerde en kötüyü düşünerek hareket etme davranış kalıbını ortaya
çıkarmaktadır. Basit bir örnekle ameliyathane hizmetleri ön lisans mezunu olan bir kişinin
ameliyat hemşiresi görevinde kullanıldığı nadir görülen bir durum değildir. Bunun sonuçları
hekimlerde genelleme yaratarak, diğer hemşirelere yaklaşımlarını etkileyebilir.
Sağlık kurumlarının yönetim şemaları da işleri karıştırmaktadır (4). Dikey (hiyerarşik) yönetim
anlayışı terk edilse de hastayı proje olarak gören yaklaşımlar da halen kullanılmaktadır.
Dolayısıyla proje yöneticisi hekim, proje yürütücü yardımcısı hemşire olmaktadır. Ancak
hemşire proje bazında sadece hekimin talimatlarından sorumlu değildir. Kendi belirleyeceği
bakım hizmetleri de vardır. Diğer yandan servis baş hemşiresi de diğer bir bağlı olduğu amirdir.
Bu sıklıkla arz ve talep çatışması yaratarak hemşireyi zor durumda bırakmaktadır (5).
Diğer yandan tarihsel sürece bağlı olarak kadın egemen bir meslek olarak görülen hemşirelik,
günümüzde bu özelliğini kaybetmiştir. Ancak meslekte uzun süre çalışmış hekimlerde algıyı
düzeltmek halen sorun olabilmektedir. Hemşirelerin kendi aralarında bile farklı çalışma
koşulları olmasından dolayı bir eşitsizlik söz konusudur. Hekimlerin iş tanımlarıyla da
kıyaslanınca aradaki mesafe açılmaktadır. Bu da yine çatışma nedeni oluşturmaktadır. Ayrıca
hekimlerin zaman algıları ile hemşirelerin zaman algıları farklılık gösterebilmektedir. Hemşire
görevi gereği saatlik raporlamaları ya da nöbet sürecindeki verileri daha önemli görebilir. Oysa
hekim 24 saat içindeki değişiklikleri düşünerek karar vermeye daha eğilimlidir. Bu da yine
ekipte güvensizlik yaratarak çatışmaya sebep olabilir. Bu nedenler artırılabilir ya da farklı bakış
açılarından da yorumlanabilir. Ancak bu bahsedilenler genel hatları oluşturma açısından
oldukça yeterlidir.
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Pandeminin getirdikleri ve sonuç
Hekimlik ve hemşirelik meslekleri için genel anlamda çalışma koşulları kötüleşti. Özlük
hakları konusundaki sıkıntılara aileleriyle birlikte olamamanın getirdiği sıkıntılar her iki grubu
da etkiledi. Liderlik becerileri ciddi oranda yetersiz kaldı.
Tükenmişlik düzeyleri her iki meslek için artarken, kurumsal herhangi bir çözüm çoğu
merkezde üretilemedi. Psikolojik destek yetersiz kaldı. Bunun sonucunda psikosomatik
rahatsızlıklar arttı. Ölüm ile yüzleşme ve ölüm korkusu (kendisi ve çevresi için) zihinlere
yerleşti. PubMed ‘e anahtar kelimeler girildiğinde hemşirelikle ilgili 2700’ün üzerinde yayın
çıkması bunları doğrulamaktadır.
Bu felaketin nadir yararlarından biri ise her iki meslek grubunun birbirlerine duydukları saygı
ve güven düzeyleri arttı (6). Bu da hasta ve yakınlarının memnuniyetlerini olumlu yönde
etkiledi.
Sonuç olarak, pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle yapılan pek çok çalışma başlangıç
düzeyindedir. Merkezi otoritelerin bilgi paylaşımını çoğaltması, kriz yönetim süreçlerinin
yenilenmesi, sağlık ekibi kavramının güçlendirilerek personel sayısının arttırılması, tıp
eğitiminde farklı modellere gidilmesi bu sorunların üstesinden gelmede gereken yöntemler
olabilir.
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PANDEMİNİN PROFESYONEL SAĞLIK EKİBİ İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ
Uzm. Hem. Nuray Soykal
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Nöbetten çıkıp eve giderken telefonda yeni görev yerimi öğrendim. ‘’İki gün sonra…’’ diye
başlayan cümle. Bu bilgi ve durum karşısında yaşadığım duyguların, neredeyse tüm pandemi
sürecini tanımladığını söyleyebilirim.
‘’Görevlendirilme biçimimizdeki farklılık bir sorun, kriz veya yeni bir oluşuma hazırlanma ve
hazır olma gibi temel bir kavramda ne denli sıkıntı oluşabileceğinin göstergesi oldu.’’
denebilir.
HAZIR OLMA en büyük eksiklik, en zor olanıydı; Tüm zorlukların üzerine konumlanmış
problemimizdi.
Tüm ekip için hazır olmanın alt başlıkları değişmekle birlikte en temel güçlüğümüz olması
ortak noktamızdı:
-Çocuklarımızı, bakmakla yükümlü olduğumuz aile büyüklerimizi teslim etmeye hazır olma
-Yeni çalışma alanlarımıza hazır olma
-Yeni ekip arkadaşlarımıza hazır olma
-Yeni çalışma saatlerimize hazır olma
-Yeni iş kıyafetlerimize hazır olma
-Yeni malzeme ve ekipmanlara hazır olma
-Yeni order düzeni ve ilaçlara hazır olma
-Yeni lider ve yöneticilere hazır olma
-Yeni hasta profiline hazır olma
-Yeni sisteme hazır olma
SONUÇ

Hazır olmama

KAOS

Bireysel kaos
Ekip içi ve arası kaos
Sistem kaos

Fiziksel hazırlık ve malzeme hazırlığı başladığı, ekip üyelerinin oluşma aşamasında görevim
başlamıştı. Bu süreç en başta tolere edilebilir gibi görünse de sürecin uzaması, yeni oluşumun
hızı ile uyumlanmanın aynı paralellikte gitmemesi temel ihtiyacımız olan adalet, tutarlılık,
motivasyon, esnek olabilme, güven, inanç gibi kavramların sıkça sorgulanmasına sebep olabilir
bir konum-durum oluşturdu. Bu tür kavramların sorgulandığı durumlarda da çözüm odaklı
düşünme, hızlı ve etkin karar verme, zamanı etkin kullanma gibi özelliklerde tıkanıklıklar,
dirençler oluşmaya başladı. Bu olumsuzlukları kırmak için de iyi, etkin liderlere ihtiyaç vardı.
Normal süreçteki yöneticiler ve liderler ≠ Kriz, olağanüstü durumlardaki yöneticiler, liderler.
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Kriz veya olağanüstü durumlarda yönetici ve lider; yüksek potansiyelli, liderlik yapısı yüksek
kişiler olması gerekiyor. Böyle olmadığı durumlarda bizlerin de bu süreçte çokça
deneyimlediği bilgi yönetimi, malzeme temini, alet-ekipman kullanımı, ekip anlayışı, çok
seslilik, kaynak yönetimi, ilaç temini, farklılıklara tolerasyon, belirsizlik gibi başlıklarda ve
temel konularda kaos yaşanmasına sebep oldu.
Sağlık kurumlarının pandemi sürecine karşı hazırlıklı olmaları anlamında önemli farklılıkların
bulunmasının sebebi, hastaneler arasındaki yönetim kapasitesinin farklılığıydı. Bu farklılıkla
son derece önemli bir kavram olan standartlaşmanın kıymeti de gündeme gelmektedir.
Bir protokol ve standartlaşma anlayışı ve önemiyle çalıştığımız iş alanlarımızdan farklı olarak
henüz olgunlaşmamış, standartlaşmanın tamamlanmadığı bir çalışma alanına uyum sağlamak
ve yarar göstermek oldukça güç bir deneyimdi. Bilgi kirliliği, etik olmayan ifadeler, yersiz
paylaşımlar, sorun ve çözüm odaklı olmayan ifadelerin oluşumunu sağlayarak var olan kaosun
etkinliğini artıran etmenler olmuştur.
Bu süreçte ‘’Kervanı yolda düzmek…’’ durumu yaşandı ki bu, sistemin biz sağlıkçılara
yüklediği en büyük yüktü.
Sorun çözmede günü kurtarmak yerine daha yüksek hedef ve standartlar olmalıydı.
Standartlaşmaya örnek olarak, tüm dünyada sağlıkçıların giydiği beyaz tulumlarımızı
verebiliriz. Bizi yoran, terleten, tansiyonumuzun düşmesine sebep olan, nefes güçlüğü yaratan
beyaz tulumlarımızın öte yandan bize sağladığı; dışarıyla bağlantıyı kesen, gerçekliğin o andan
ibaret olduğunu hissettiren, şimdi ve burada olmayı sağlayan, eşit risk ve hep birlikteliği
hissettiren, odaklanmayı sağlayan gibi çok önemli özellikleri vardı.
‘’Neden bu kadar zorlandınız? Siz zaten hemşire değil misiniz?’’
Biz zaten hemşireyiz de; diğer rollerimizi gerçekleştirmede bu kadar güçlük yaşayan, bu kadar
hızlı uyum sağlamak zorunda olan, refakatçi ve aile desteğinin alınamadığı hastalara bakan,
özel bilgilerimizi paylaşmanın gerekliliği ile huzursuzluk yaşayan, az konuşan, bedenimizle
çok şey anlatan, çalıştığımız birimleri ailelerimize söyleyemeyen, ekip arkadaşlarımızı
tanımadığımız, adımızın bile bilinmediği alanlarda çalışan hemşireler değildik.
Aslında biz HAZIR değildik…
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COVID-19 PANDEMİSİ: TOPLUM SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMALARI
Prof. Dr. Melek Nihal Esin
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı
Hemşireliği ABD
COVID-19 ile ilgili önemli tarihlere baktığımızda; 1 Aralık 2019 da Çin’in Wuhan kentinde
ortaya çıktığını, 9 Ocak 2020 de ilk ölümün gerçekleştiğini, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya
Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiğini ve 11 Mart 2020’de Türkiye'de ilk vaka görüldüğünü
söyleyebiliriz. Günümüzde gelinen noktada ise, yaklaşık olarak 175 milyon kişinin hastalığa
yakalandığını ve 3 milyon kşinin ise bu hastalık nedeniyle öldüğünü görmekteyiz. Tüm
dünyanın bu hastalık ile savaşmada hazırlık olduğu belirtilmektedir. İlk vaka görüldüğünde;
nasıl yayılır/bulaşır kesin bilgi yoktu, tedavisi nasıl yapılır? yan etkileri başarı düzeyi
bilinmiyordu, prognozu bilinmiyordu, aşı ve ilaçlar ne sürede geliştirilebilir kesin olarak
bilinmiyordu, yayılma hızının yüksekliği, varyantlarının gelişebileceği, prevelans, insidans ve
mortalite oranlarının artacağı bilinmiyordu, tüm dünyayı sağlık dışında ekonomik, politik,
sosyal düzeyde olağanüstü etkileyeceği bilinmiyordu ve insanoğlunun bilim ve teknolojide
gelinen son noktada viruslerle mücadelede ne kadar yetersiz kalabileceği bilinmiyordu. Şimdi
ise hastalık ile ilgili önemli bilgilere ulaşıldı; hastalık etkeni tanımlandı, bulaş yolları ve
yayılımı biliniyor, kesin bir tedavisi bulunmamakla birlikte çok yol alındı, prognozu
tanımlandı, aşı ve ilaçlar geliştirildi ve geliştiriliyor.
Virüsün ilk ortaya çıktığı günden günümüze kadar öncelikle hekim, hemşire, diş hekimleri ve
diğer sağlık çalışanları sonrasında ise pandeminin tüm etkisi topluma yayıldığında sosyal,
ekonomik ve politik alanda çalışanlar bu virüs ile savaşmaya devam etmektedirler.
Dünya’da 20 milyon hemşire hizmet sunmaktadır. Uluslararası Hemşireler Konseyi'nin
raporuna göre;
•

Günümüze kadar yaklaşık olarak 3000 hemşire öldü ve dünya genelinde toplam vaka
ölümlerinin yüzde 10'undan fazlası sağlık çalışanlarından oluşuyor.

•

Milyonlarca hemşire İkinci Dünya Savaşı'ndan daha kötü bir "kitlesel travma" ve bunun
kalıcı sonuçları altında sarsılıyor. Bu aynı zamanda birçok hemşirenin mesleğini
bırakmasına neden oldu.

•

Hastaneler kısıtlı personel ile çok sayıda hastaya bakmak zorunda kaldı ve hasta sayısı
gittikçe artmaktadır.
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•

Sağlık çalışanları aşırı stres altında. Sağlık çalışanına yönelik şiddet ve tehdit vakaları
kaydedildi. Bu durum 60 ülkedeki hastane hemşireleri arasında artan bir ölüm oranına
neden oldu.

Hemşirelik mesleği birey,aile,toplum ve toplum gruplarının sağlığını korumak ve geliştirmek
için Hemşirelik bilimi temelinde hizmet sunan bir meslektir. Pandemi süresince hemşireler 24
saat hasta ve gereksinimi olan bireylere; koruyucu hizmetler alanında; aile sağlığı ve toplum
sağlığı merkezlerinde, işyerleri, okul, evde bakım, yaşlı sağlığı merkezlerinde, tedavi edici
hizmetlerde; yataklı ve ayaktan tedavi sunan tüm sağlık kurumlarında, evde hasta izlemi,
filasyon ekiplerinde ve covıd-19 hastası, temaslı bireyler, riskli bireyler, semptom göstermeyen
bireyler ve topluluklara sağlık hizmeti sundular ve devam ediyorlar.
Bu süreçte covıd 19 virüsünün korunma önlemleri ile yenilebilineceği ortaya çıktı ve
öncelikle bulaşmanın önlenmesi ve kontrol alınması gerekli olduğu bu şekilde yeni vakaların
önlenebileceği görüldü. Bu kapsamda halk sağlığı uygulamalarına ağırlık verilmesi gerekliliği
anlaşıldı
Pandemi yapan bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınmasında 5 temel ilke önemlidir.
1. Değerlendirme: salgın potansiyeli olanlar da dahil olmak üzere acil durumdan etkilenen
nüfusun karşılaştığı bulaşıcı hastalık tehditlerinin ortaya konması ve hızlı bir değerlendirme
yapılarak nüfusun sağlık durumunun tanımlanması (Pala 2020)
2. Önlemek: sağlıklı bir fiziksel çevre ve iyi yaşam koşulları sağlayarak bulaşıcı hastalıkların
Önlenmesi (Pala 2020)
3. Sürveyans: olguların erken raporlanmasını,hastalık eğilimlerinin izlenmesini, salgının hızlı
bir şekilde tespit edilmesini ve salgına yanıt verilmesini kolaylaştırmak için erken bir uyarı
mekanizması ile birlikte hastalık sürveyans sisteminin kurulması veya güçlendirilmesi (Pala
2020)
4. Salgının Kontrolü: salgınların yeterli hazırlık (Gerekli stoklar, standart tedavi protokolleri,
personel eğitimi vb.) ve hızlı yanıt (Kontrol önlemlerinin uygulanması, incelenmesi,
doğrulanması vb.) ile hızlı bir şekilde tespit edilmesinin ve kontrol edilmesinin
sağlanması(Pala 2020)
5. Hastalık Yönetimi: olgulara tüm sağlık kuruluşlarında eğitimli personel tarafından standart
protokoller kullanılarak tanı konması ve etkili bir biçimde tedavi edilmesidir (Pala 2020)
Kontrol altına almada ek önlemler olarak aşağıdaki stratejiler üzerinde de durulmaktadır.
Salgını Baskılama Stratejisi (Supression): Temel amacı hastalığın bulaştırıcılığının (her bir
olgunun yol açtığı ortalama ikincil olgu sayısının) azaltılması; Bu amaçla, hastalığın başlangıç
aşamasında insanların birbirleriyle temasının kesilmesine yönelik sıkı önlemler (Karantina vb.)
alınır (Pala 2020).
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Salgının Etkisini Azaltma Stratejisi (Mitigation):Burada temel amaç, etkili bir aşı ve ilaç
bulunana kadar salgının sağlık sonuçları (hastalanmalar ve ölümler) üzerindeki etkisini
azaltmaktır. Bu amaçla insanlar arasındaki iletişim sınırlandı (Pala 2020).
Toplum Bağışıklığı Sağlama Stratejisi (Herd immunity):‘Sürü bağışıklığı’ olarak da dilimize
çevrilen bu yaklaşım, bir toplumda yeterli bir oranda bağışıklık sağlanması durumunda
hastalığa karşı duyarlı olan bireylerin söz konusu enfeksiyondan dolaylı olarak korunması
anlamına gelir (Pala 2020).
Bu hastalığın birinci basamak hizmetlerde yönetiminde halk sağlığı hemşireleri önemli roller
üstlenmiştir ve aşağıdaki görevleri aktif olarak sürdürmektedirler.
•

Toplum tanılama /cov 19 dışı hizmetlerin yürütülmesi

•

Hastalığın tanı ve izlemi ile ilgili uygulamalar

•

Hastanın güvenliğini sağlama

•

Okul sağlığı (öğrenci,veli,okul çalışanları,okul çevresi önlemleri)

•

İş sağlığı (çalışan,ailesi,iş çevresi,ziyaretçiler)

•

Toplum ruh sağlığı,hassas gruplara hizmetler

•

Aşılama, sağlık eğitimi ve danışmanlık,çevrimiçi hizmetler

•

Ulusal stratejileri uygulama, kayıt sistemlerine veri girişi

Pandemi sürecinde halk sağlığı hemşireliği alanında yapılan araştırmalar değerlendirildiğinde;
çevrimiçi görüntülü olarak

yapılan ev ziyaretlerinin etkili olduğu, ana- çocuk sağlığı

hizmetlerinin olumsuz etkilendiği ve hizmetlerin yeni stratejiler oluşturularak devamlılığının
sağlanması gerekliliği, sağlık çalışanlarının hastalık ile ilgili bilgilerinin yenilenmesi
gerekliliği, Toplum veya halk sağlığı hemşireleri için birlikte çalışabilir standart hemşirelik
terminolojilerini, NANDA International (NANDA-I) hemşirelik tanılarını, Hemşirelik
Müdahaleleri Sınıflandırmasını (NIC) ve Hemşirelik Sonuçları Sınıflandırmasını (NOC) ve
Omaha sisteminde ek tanı, girişim ve değerlendirme ölçütlerinin geliştirildiği görülmektedir.
Sonuç olarak; pandemi süreci halk sağlığı hemşireleri için; diğer sağlık sorunlarında ve temel
sağlık hizmetlerinde yeterli bakım verilememesi, kişisel olarak hastalık tehditi, bilgi eksikliği,
programların yetersizliği ve değişmesi gibi faktörler önemli bir sorun olurken; sağlığın
korunması ve geliştirilmesinin, sağlık eğitimi ve danışmanlığın, evde bakım ve toplum
gruplarına yönelik hizmetlerinin öneminin artması, yeni iletişim stratejilerinin geliştirilmesi
gibi fırsatları da gündeme getirmiştir.
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NEOLİBERAL SİSTEMDE PANDEMİNİN SOSYAL ETKİLERİ
Doç. Dr. Ufuk Özcan
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
ÖZET
Çatışmacı sosyal teoriyi merkeze alan bu çalışma, pandeminin sosyal etkilerine ilişkin literatür
taramasına dayalı betimsel bir araştırmadır. Bu araştırmanın dayandığı klasik çatışma teorisi,
toplumda güç ve nüfuz sahibi olan zümrelerin alt sınıfları kontrol etmesine odaklanır; sağlık
alanındaki sosyal eşitsizlikleri, sağlığı bozucu sosyal etkenleri ve kamusal sağlık hizmetlerinin
niteliğini göz önünde bulundurur. Bu yaklaşıma göre dezavantajlı sosyal çevrelere mensup
kişilerin bulaşıcı hastalıklara yakalanma ve yetersiz sağlık hizmeti alma olasılıkları daima daha
yüksektir. Ülkelerin sağlık sistemleri ve uyguladıkları sağlık politikaları kamu sağlığı alanında
yaşanan eşitsizlikleri derinleştiren bir faktördür. Kamu sağlığının geri planda tutulduğu
ülkelerde gelir seviyesi, çalışma şartları ve yaşam kalitesi düşük sosyal kesimlerin tıbbi bakıma
erişim oranlarının da düşük olduğu gözlemlenmektedir. Başta ekonomik yaşam olmak üzere
politika, kültür, sağlık ve eğitim alanlarında büyük bir dönüşümü beraberinde getiren neoliberal
sistem yaklaşık 30 yıldır küresel ölçekte uygulama sahası bulmuştur. Neoliberal siyasalekonomik sistemde görülen başat işleyişin pandemi öncesi ve sonrasında ne gibi sosyal etki ve
yansımaları olduğu uzun menzilli tarihsel bir bakış açısıyla analiz edilmelidir. Pandemi sosyal
yaşamı birçok boyutuyla derinden etkilemiştir. Bu çalışmada pandeminin özellikle sosyal
eşitsizliğe,

toplumsal

dayanışma

ilişkilerine,

damgalama/etiketleme

süreçlerine,

üretim/istihdam, dolaşım, tüketim örüntülerine ve çalışma hayatına olumsuz etkileri ele
alınacaktır. Çalışma, toplumsal eşitsizliğin, sosyal damgalama ve ayrımcılığın, hükümetlerin
sağlık politikalarının ve çokuluslu şirketlerin pandemiyle etkili bir mücadele önünde engel
oluşturduğu sayıltısına dayanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Covid 19 Pandemisi, neoliberal sağlık politikaları, kamu sağlığı, sağlıkta
eşitsizlik, sağlıkta damgalama, sosyal dayanışma, infodemi.
GİRİŞ
1990’lardan bu yana başta sağlık ve eğitim olmak üzere devletler tarafından kamusal hizmet
alanlarında küresel çapta hayata geçirilen neoliberal politikalar büyük bir dönüşümü
beraberinde getirmiştir. Küresel neoliberal sistemle bütünleşen ülkelerde uygulanan
özelleştirme politikaları kamu sağlığını geri plana iterek özel sağlık kuruluşlarını öncelikli hale
getirmiş ve sağlık hizmetlerine erişimde yurttaşlar arasında derin bir eşitsizliğe yol açmıştır.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi mevcut sağlık sistemlerinin yetersizliğini
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ve çöküşünü gözler önüne sermiştir. Olağanüstü rakamlarla artan vaka sayıları karşısında
hastanelerin fiziki donanım ve yatak kapasiteleri yeterli olmadığı için sayısız kişi ölüme terk
edilmiştir. Hükümetler küresel salgına hazırlıksız yakalanmışlar, kurulu sağlık sisteminin
pandemiyle etkin mücadele önünde engel oluşturduğu görülmüştür. Sağlık sistemlerinin
çökmesi üzerine birçok hükümet kamu sağlığı politikaları geliştirmek zorunda kalmışlardır.
Yaşananlar, kamu sağlığının önceliğini açıkça göstermektedir. Sağlığın metalaşmasının kamu
sağlığı alanında yarattığı yıkıma karşılık kamuoyunda bir farkındalık oluşması beklenmelidir.
Pandemi sosyal yaşamı birçok boyutuyla derinden etkilemiştir. Bu çalışmada pandeminin
özellikle sosyal eşitsizliğe, toplumsal dayanışma ilişkilerine, sosyal damgalama/etiketleme
süreçlerine, üretim, istihdam, dolaşım, tüketim örüntülerine ve çalışma hayatına olumsuz
etkileri ele alınacaktır.
SAĞLIK ALANINDA EŞİTSİZLİK
Özellikle son otuz yıllık dönemde neoliberal politikaların sağlık alanına taşınmasıyla sağlık
hakkı anayasal bir güvence olmaktan çıkarılmış, yurttaşlar özel sağlık sigortalarına
yönlendirilerek sağlığın metalaşması sağlanmış, özel sermayeye yeni bir birikim alanı açılmış
ve şirketlerin insan sağlığı üzerinden kâr elde etmesi meşrulaştırılmıştır. Çok sayıda özel
hastane açılarak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi, temel yurttaşlık haklarından biri olan
sağlık hakkının bireysel tercihlere indirgenmesini sağlamıştır. Ancak pandemi, toplum
sağlığının neoliberal piyasanın işleyiş kurallarına terk edilemeyeceğini, kamu sağlığını
korumaya yönelik önlemlerin önemini açıkça gösterdi. Hükümetler sağlık alanında korkunç
boyutlarda yaşanan eşitsizliklere çözüm getirmekten aciz kaldılar. Her türlü kamusal hizmetin
piyasaya göre belirlendiği koşullarda sağlık hizmetlerinde de önceliğin kâr olması, insanları
önerilen tedavilerin gerekli olup olmadığı konusunda sorgular hale getirmiştir ve hekim-hasta
arasındaki güven ilişkilerini zayıflatmıştır. Neoliberal politikalar ve teknolojinin ilerlemesiyle
birlikte, sermaye birikimi için yeni alanlar yaratma çabası sonucu sağlık alanı da özelleşmiş ve
sağlık hizmetlerine erişim olanakları bakımından büyük eşitsizlikler ortaya çıkmıştır. Tıp
alanındaki gelişmelerle sağlık alanı ilaç ve medikal teknolojiyi de kapsayacak şekilde
genişlemiştir. Sağlık hizmetleri, hastane inşaatı, reklam ve tanıtım harcamalarından başlayarak
yatırım ve kâr odaklı bir işleyişe sahip, taşeronlaşmayı destekleyen, insan kaynakları ve özel
muhasebe departmanlarına dayalı, temel sağlık ekipmanları ve ilaç gibi ürünleri iktisadi yatırım
anlayışıyla örgütleyen dev bir endüstri haline gelmiştir. Dünyada neoliberal politikalar
sebebiyle özel sağlık harcamaları giderek artmaktadır. Sağlık harcamalarının artması sağlık
hizmetlerinin özelleştirilmesinin bir sonucudur.
Sağlıkta eşitsizliğin değişik boyutları vardır. Eşitsizlik salt sosyal sınıf farklılaşmaları ile ilgili
değildir; sağlığa erişim fırsatları açısından ırksal, etnik, cinsel, yaşsal kriterler de rol
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oynamaktadır. Örneğin pandemi sürecinde ABD’de Hispanik, Asyalı veya “Siyah” nüfusa
kıyasla “Beyaz” nüfusun daha yüksek bir oranda aşılandığı ve sağlık hizmetlerinden daha fazla
yararlandıkları görülmüştür. Bu durum sağlık riskleri karşısında hükümetin asimetrik bir tutum
sergilediğini, yurttaşlar arasında öncelik ve ayrımcılık gözettiğini göstermektedir. Koronavirüs
riskine karşı sergilenen tutumlar ve risklere maruz kalma açısından yaş faktörü de önemlidir.
Bu durum yaşa bağlı eşitsizlikleri gündeme getirmiştir. Hastaneye yatış ve Kovid-19’dan ölüm
riski yaşla birlikte artmaktadır. Kurulu sağlık sistemi yaşlı insanları önceleyen bir politika
geliştirmeye yöneltmiş olsa da pandeminin en olumsuz etkilediği kesimlerin başında yaşlılar
gelmektedir. Açıktır ki, yaşlılar toplumun dezavantajlı bir kesimini oluşturmaktadır. Çoğu
ülkede yaşlı insanların en az bir kronik hastalığı bulunmaktadır. Ayrıca yaşlı insanlar fiziksel
ve zihinsel sağlık sorunlarına karşı daha savunmasızdır. Bu nedenle toplumun bu kesiminin
gençlerden daha fazla sağlık hizmetine ihtiyacı vardır.
Kovid ölümlerinin düşük gelirli topluluklar ve dezavantajlı azınlıklar arasında orantısız bir
şekilde meydana gelmesi neoliberal esaslar üzerine kurulu sağlık hizmetleri sisteminin sosyal
eşitsizlikleri derinleştirdiğini ortaya koymaktadır. Pandeminin salt fiziki veya biyolojik
patolojiye yol açan bir hastalık olmayıp, aynı zamanda yol açtığı travma dolayısıyla mental ve
ruhsal hastalıkları (yas bozuklukları, duygu-durumsal bozukluklar, anksiyete, depresyon vb.)
da tetiklediği düşünüldüğünde, yakın bir gelecekte daha fazla mental ve ruhsal sağlık
hizmetlerine ihtiyaç duyulacağı aşikardır. Bu, sadece daha fazla psikolog ve terapistin istihdam
edilmesiyle çözülebilecek bir sorun değildir; aynı zamanda genel sağlık sisteminin radikal bir
tarzda değişmesi gerekliliğini göstermektedir. Yas ve kaygı salgını aşısı olmayan bir salgın
olduğu için sonuçları muhtemelen daha uzun süreli ve yıkıcı olacaktır. Globalization and
Health dergisinde bu yılın başlarında yayınlanan bir araştırma, Çin’de pandemiden mustarip
bireylerin yaklaşık yüzde 38’inde uzun süreli yas belirtileri tespit etti; ki bu sayının tipik oranın
üç katından fazla olduğu belirtiliyor. Kısıtlamalar ve karantina önlemleri, insanların bir
kayıptan sonra yeni sosyal bağlantılar içine girme yeteneklerini azaltmıştır (Courage, 2021).
Pandemiye maruz kalma olasılığı açısından çeşitli risk grupları vardır: En başta sağlık
çalışanları (hemşireler, hekimler, taşeron sağlık işçileri), sanayi ve inşaat işçileri, nakliye
firması çalışanları, gıda üreticileri, lojistik/dağıtım/kurye elemanları vb. pandeminin yol açtığı
sorunların çözülmesinde büyük roller üstlendiler, yaşamı kolaylaştırdılar, ancak aynı zamanda
meslekleri gereğince pandemi risklerine en açık kesimi meydana getirdiler ve tedaviye erişim
noktasında sıkıntı yaşadılar.
Pandemi sırasında ABD’de ırksal eşitsizliği yansıtan örnekler dramatik bir biçimde su yüzüne
çıktı. Siyahiler, Hispanikler, evsizler gibi imtiyazsız ve dışlanmış sosyal kesimlerin
koronavirüs karşısında etkiye en açık ve korunaksız kesimler olduğu bariz bir şekilde görüldü.
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Hastalığın tedavisi sırasında yüksek ölüm oranları da genellikle bu kesimler arasında görüldü.
Hayatını kaybeden Siyahi insan sayısının beyazlardan iki kat daha fazla oluşu, pandemiden
ziyade kusurlu sosyal sistemin bir sonucudur. Bir hemşirenin sosyal medya paylaşımında New
York’taki Siyahi hastaların Kovidden değil, yanlış entübasyondan öldüklerini ağlayarak ifşa
etmesi sağlık sisteminin eşitsizlik üzerine kurulu olduğunu göstermektedir.
Pandeminin sadece medikal açıdan değil, sosyal bakımdan da ağır bir maliyeti oldu. Ekonomik
imkanlar bakımından olağanüstü kapasiteye sahip ABD’de koronavirüs nedeniyle 601.000’den
fazla kişi hayatını kaybetmiş olması salt medikal açıdan değerlendirilemez. Koronavirüsün
neden olduğu hastalık Şubat 2020’den bu yana ABD’de en az 601.000 kişinin ölümüne yol
açtı. 33.5 milyondan fazla vaka bildirildi. (The Washington Post, June 2021).
Bilimsel literatürde sağlıkla ilgili sosyal sınıf farklılıklarını açıklamak amacıyla yürütülen belli
başlı argümanlar istatistiki, medikal, materyalist ve kültürel yaklaşımlarla ifade edilmektedir.
Her birinin belirli geçerlilik payları vardır. Sağlık hizmetine erişimde ve salgın hastalıklardan
nispi etkilenme açısından sosyal sınıfın yanı sıra ırksal, etnik, yaşa ve cinsiyete farklılaşmalar
da rol oynamaktadır. Örneğin ABD’de ırksal ve etnik grupların sağlık profilleri sosyal
eşitsizliği yansıtan önemli bir göstergedir. ABD’de koronavirüs bulaşı dolayısıyla AfroAmerikalıların ölüm oranlarının nüfusun diğer kesimlerine göre çok daha yüksek olduğu
görülmektedir. Yüksek morbidite ve ölüm oranlarında kötü ekonomik ve çevresel koşulların
ileri derecede etkili olduğu açıktır. Pandemiye maruz kalma açısından toplumsal cinsiyetin,
yaşın ve kültürün de rol oynadığı görülmektedir. Kadınlar virüs ve diğer enfeksiyona bağlı
birçok hastalığa daha yüksek oranda maruz kalmaktadırlar, ancak çeşitli sosyo-kültürel
sebeplerle hastalıkla baş etme noktasında daha avantajlı bir kesimi oluştururlar: Sağlığa karşı
duyarlılık, sağlığı bozucu etkilere karşı önlem alma, riskli mesleklerde daha düşük istihdam
oranı, tedaviye başvurma olasılığının daha yüksek olması vb. etkenler sayılabilir.
SAĞLIĞIN ÖZELLEŞTİRİLMESİNİN AĞIR MALİYETİ
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019 verilerine göre, dünyada sağlık hizmeti harcamaları yılda 7,3
trilyon doları bulmaktadır ve bu da küresel gayri safi yurt içi hasılanın % 10’una denk
düşmektedir. Küresel sağlık harcamalarının % 80’i zengin ülkelerin vatandaşları tarafından
gerçekleştirilmektedir. Bu durum, salgın hastalıklar karşısında kamu sağlığının ne kadar büyük
risklere gebe ve kırılgan olduğunu göstermektedir. Toplam sağlık harcamalarının % 51’i
hükümetlerin bütçesinden, % 31’i ise vatandaşların cebinden karşılanmaktadır. Sağlığın
metalaşmasının yarattığı en olumsuz sonuçlardan birisi de yoksulluk içinde yaşayan
yurttaşların sağlık hizmetlerine

yeterli

bir biçimde

ulaşamamasıdır. Özel

sağlık

harcamalarındaki olağanüstü artış sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesiyle ilgilidir. Pandemi,
sağlıkta özelleştirmenin kamu sağlığı alanında nasıl derin bir yıkıma yol açtığını ortaya
34

koymaktadır. Kamu sağlığının özelleştirilerek sermaye birikimi sürecinin bir unsuru olarak
örgütlenmesi sadece toplumsal çelişkileri değil, toplumlar arası çelişkileri de derinleştiren bir
etkendir.
PANDEMİ SÜRECİNDE TOPLUMSAL DESTEK VE DAYANIŞMA ZAFİYETİ
Neoliberal sosyo-ekonomik sistem toplumsal dayanışma ağlarının parçalanmasına yol açarak
kolektif sorumluluklardan kaçınma eğilimlerini güçlendirdi. Küresel pandemi sırasında lokal
ve bireysel dayanışma örnekleri görülse bile, izolasyon ve dışlama pratikleri aşırılaştı, sosyal
ilişkiler sınırlandı ve dönüştü. Yine pandemi sırasında sosyalliklerin küresel ölçekte dinamizm
ve akışkanlığının zayıflaması, özellikle ekonomik ve politik düzeylerde küreselleşmenin geri
çekilmesi, içe kapanma eğilimlerinin güçlenmesiyle kendisini gösterdi.
Küresel salgın toplumsal yaşamın bir anda kesintiye uğramasına, alışıldık yaşam tarzlarının
sınırlanmasına veya aksamasına yol açtı. Krizin yansımaları en başta üretim ve çalışma yaşamı
olmak üzere, eğitim, beslenme, tüketim, spor, eğlence, serbest zaman gibi alanlarda görüldü.
Yakın geleceğe dair belirsizliklerin artmasına bağlı olarak bireysel korunma, tecrit ve
hücreleşme “normalleşti”. Pandeminin toplumsal yaşam üzerindeki riskleri bireylerin geleceğe
ilişkin beklentilerinin sınırlanmasını, içe kapanmayı, yalnızlaşmayı, dışlama pratiklerini,
korku, kaygı ve stres bozukluğu gibi rahatsızlıkları daha da kışkırttı. Alışıldık yaşam tarzlarının
aksaması “yeni normal” kavramıyla ifade edilen toplumsal değişimi beraberinde getirdi:
Fiziksel ve sosyal temastan kaçınmak, kamusal ortamdan uzak durmak, ekonomik beklentileri
kısıtlamak, tüketimi en aza indirerek minimalist yaşama rıza göstermek ve gündelik mesaiyi
ev içine hapsetmek “yeni normal”in başlıca standartları haline geldi. Kısa bir süre öncesine
kadar herkesçe “anomali” sayılan bir yaşam tarzı bir anda “normal”leşti. Kısacası insanlık
neoliberal kapitalist küreselleşmenin sunduğu fırsatların tam tersine çevrildiği, daraltılmış bir
dünyaya uyum sağlamak zorunda kaldı. Neoliberal kapitalist sisteme göbeğinden bağımlı
siyasal rejimler ise son 150 yılın en ciddi krizi içinde debeleniyorlar ve özel girişimler
karşısında iflas eden kamusal politikalarının yeniden geliştirilmesi için gerekli reflekslerden
yoksunlar.
Bütün bu gelişmelere rağmen, bireysel, mahalli ve marjinal düzeyde bile olsa, zor durumda
olan kişilere herhangi bir karşılık beklemeksizin iyilikte bulunmak, gönüllü dayanışma, sivil
nitelikte destek kampanyaları, yalnız ve yaşlı kişilere ulaşıp yardım etmek gibi olumlu
toplumsal davranış örneklerini gözlemlemek de mümkün. Ancak bu dayanışma örneklerinin
küresel, ulusal, bölgesel düzlemde, geniş çaplı ve kolektif örgütlenmeye bağlı olmaktan ziyade
bireysel/tekil/minör bir düzlemde gerçekleştiğine dikkat çekmek gerekiyor. Küresel çapta
yaşanan ve en geniş toplum kesitlerini ilgilendiren yakıcı bir soruna aynı çapta müşterek ve
sivil bir çözüm üretmek öyle kolay gözükmüyor. İçinde yaşadığımız dünya koşullarında yerel
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komünitelerin aidiyet ve dayanışmasından, meslek, sınıf, cins veya yurttaşlığa dayalı kolektif
bilince dayalı eyleminden bahsetmek oldukça güç. En azından toplum katında uzun vadede
kalıcı, sürdürülebilir ve etkili dayanışma örneklerinin sergilenemediği açık bir şekilde
görülebiliyor.
Pandeminin ilk aylarında özellikle marjinal gençler ve bazı gıda firmaları yaşlılarla gönüllü
olarak dayanışma içine girdiler. Ancak bunlar sosyal dayanışma açısından uzun vadeli bir
çözümü temsil etmekten uzak kaldılar. Bedava yiyecek servisi yapan lokantalar, para bağışı
yapan varlıklı kişi veya şirketlerin temel motivasyonu kamuoyu önünde statü ve saygınlık
kazanma, PR çalışmasından ibaret kaldı.
Dünyada ve Türkiye’de salgın sırasında sergilenen “toplumsal dayanışma” örneklerini de bu
geniş çerçeve içinde analiz etmek gerekiyor. Salgın krizi sırasında yoksulların, çaresizlerin,
işsizlerin, güvencesizlerin, dışlanmış göçmenlerin, yaşlıların, kadınların, çocukların vb. maruz
kaldıkları olumsuz muameleler sivil toplum güçlerinin veya bireysel girişimlerin çabalarıyla
çözülemez gibi gözüküyor. Kovid salgını hepimizin davranışlarını olduğu kadar mentalitesini
de her yönüyle; minör düzeyde toplumsal ilişkileri, çıkar ilişkisine dayalı suni birliktelikleri,
dostlukları, statüleri, kişisel sabırları, tahammül duygularını da test ediyor. Küresel salgına
karşı sınırlı toplumsal dayanışma örnekleri kendiliğindenci bir tarzda ortaya çıkarken,
devletlerin aldıkları önlemlerin yetersizliği de aşikâr bir biçimde görülüyor. Bazı devletlerin
Akdeniz’de tıbbi gereç taşıyan gemilere yaptıkları baskın ve el koymalarla uluslararası hukuka
aykırı davranışlar sergilemeleri küresel bir soruna karşı siyasi çözümsüzlüğün bir göstergesi
olarak hafızalarda yer etmiştir.
PANDEMİ, SOSYAL DAMGALAMA VE AYRIMCILIK
Sağlıkta damgalama, belli bir hastalık tanısı alan kişi ya da gruba, hastalığın görüldüğü alanlara
yönelik olumsuz nitelikte yani itibarsızlaştırıcı ve ayrımcı tutumları ifade eder. Günümüzde
tüm dünyayı etkisi altına almış olan pandemi nedeniyle damgalayıcı yaklaşımlarda belirgin bir
artış görülmektedir. Bulaşa maruz kalan hastalar ve yakınları, sağlık çalışanları, belirli ülkeler,
bölgeler, mahalleler, yurtdışı seyahatinden dönen bireyler, Asyalılar gibi gruplar damgalamaya
ve saldırılara uğramışlardır. Damgalanma belirli bir sosyal zümrenin aşağılanması ve itibarının
azaltılması anlamında kullanılmaktadır. Özellikle de bulaşıcı hastalıklarda, risk taşıyan kişiler
hakkında gerçeğe dayanmayan bilgilerle basmakalıp yargılarda bulunulabilir. Sonuçta
hedefteki insanlar ayrımcılığa maruz kalarak damgalanabilmektedirler (Goffman, 1968).
Goffman üç tür damgalama belirler: Karakter özelliklerinin damgalanması, fiziksel damgalama
ve grup kimliğinin damgalanması. Karakter özelliklerinin damgalanması zayıf irade, otoriterlik
veya doğal olmayan tutkular, katı inançlar ve sahtekârlık olarak algılanan bireysel karakter
kusurlarıdır. Örneğin zihinsel bozukluk, hapis, bağımlılık, alkolizm, eşcinsellik, işsizlik,
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radikal politik davranışlar bu türdendir. Fiziksel damgalama, vücudun fiziksel çarpıklık
durumlarını (sakatlık vb.) ifade eder. Grup kimliği damgası ise belirli bir ırk, ulus, din veya
mezhebe mensup olmakla ilişkilendirilen bir damgalamadır. Pandemi sürecinde bu damgalama
türleri arasında özellikle grup kimliği damgalanmasına tanıklık edilmiştir. Dünyaya virüs
yayıcısı olarak damgalanan Çinliler, göçmenler, sokakta yaşayan kişiler, azınlıklar, yaşlılar vs.
dışlanma ve damgalanmaya maruz kalan başlıca kesimlerdir. Damgalama, “normal/norma
uygun” olarak kabul edilen kimlik, tutum ve davranışların korunması adına daha aşağı sosyal
statüde ve riskli olarak görülen marjinal kişi veya zümrelerin itibarsızlaştırılması durumunu
açıklamak için belirli stereotipler, metaforlar ve imgeler dolayımıyla inşa edilen söylemlerle
örülür. Sınıfsal konum, etnik veya dinsel mensubiyet, yaş, cinsiyet, fiziksel, ruhsal ve bilişsel
kusurlar (sakatlık, nörolojik veya mental bozukluklar, kekemelik, disleksia vb.) İşçiler,
dilenciler, cüzzamlılar, fahişeler, eşcinseller, Siyahiler, Çingeneler, mahkumlar vb.
dezavantajlı sosyal gruplara karşı beslenen düşmanlık duyguları rasyonalize edilir. Ezik,
spastik, piç, moron gibi belirli damgalama terimleri kullanılır (Goffman, 1968: 14-15).
Türkiye’de hükümetin ve Sağlık Bakanlığının pandemiyle mücadelede rasyonel olmayan karar
ve uygulamalara imza attığı görüldü. Genel sağlık açısından kritik bir dönemde Ayasofya
Camii’nin açılışı, sergilenen kaderci yaklaşımlar, iktidar partisinin halka açık siyasi
kampanyaları, parti taraftarlarını ve bürokratları önceleyen aşılama faaliyetleri skandal
boyutlarına ulaştı. Siyasi kutuplaşma, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi, sağlık
kurumlarında şeffaflıktan yoksunluk, tıbbi otoritenin siyasi otoritenin gölgesinde kalması,
sağlıkta kayırmacılık ve ayrımcılık pandeminin olumsuz etkilerini derinleştiren etkenlerdi.
Siyasi iktidarın TOBB, Türk Hemşireler Birliği gibi sivil sağlık örgütleri üzerinde baskılama
yoluna gitmesi de pandemiyle etkin mücadeleyi aksatan bir unsurdu.
Sosyal damgalamanın bireyler veya sosyal gruplar üzerinde ortaya çıkabilecek olası sonuçları;
kişilerin tedavi aramasını ve tedaviye katılımını engellemesi, sosyal destek düzeyinde azalma,
hastalığını gizleyerek tedaviyi reddetmesi ve kendilerini dış dünyadan ayırarak sosyal
izolasyonuna neden olmasıdır (Ertem, M., 2020: 136.) Ek olarak pandemi tehdidi karşısında
sosyal sistemin işleyiş tarzı kişilerde uzun süreli yas/keder duygusu, yalnızlaşma, depresyon,
intihar gibi dolaylı riskleri de artırmaktadır.
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PANDEMİDE EKONOMİK KRİZ VE ÇALIŞMA HAYATI
Pandeminin görünür etkileri belki de en çok çalışma hayatında ve ekonomide göze
çarpmaktadır. Salgın hastalığa maruz kalma ve ölüm korkusundan çok daha temel kaygılar,
özellikle de ücret kısıtlaması, işsizlik, geçim zorluğu gibi güncel ve pratik sorunlar beşeri
ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir. Küreselleşmenin açmaza girdiği günümüz
koşullarında standart ekonomik önlemler sorunu kökten çözücü değil, ancak hafifletici
olmaktadır. Devlet desteği ve sosyal politikalar, pandemi sürecinde işlerini kaybeden,
güvenilecek hiçbir şeyleri olmayan, sağlık sigortasından bile yoksun geniş bir kesime koruma
sağlamaktan uzaktır. Son 30 yıllık dönemde küresel ölçekte geçerli olan neoliberal politikalar
kamu çıkarını gözetmek yerine bireysel sağlık hizmetlerini, sağlık alanında şirketleşmeyi,
işletme çıkarlarını, ayrımcı sınıf/zümre siyasetini, kârlılık ve sürdürülebilir verimliği,
inovasyon yaklaşımını ve otoriterliği ön plana geçirmiştir. Bu durum kurulu sağlık sistemine
ve onun bütün kurumlarına güvensizliği, ortak değerlerin yitirilişini ve çözümsüzlüğü
beraberinde getirmiştir.
Pandemi çalışma yaşamını doğrudan ve olumsuz yönde etkilemiştir. Krizden yüksek ve ortayüksek derecede etkilenen sektörlerde istihdam edilenler, işlerini kaybetme, ücretsiz izne
çıkarılma, çalışma saatlerinin düşmesi ve düşük ücret gibi risklerle karşı karşıya kalmışlardır.
Pandemi, evden çalışanların oranının artmasını da beraberinde getirmiştir (Kara, E. 2020: 270).
Ekonomik sistem evden çalışmayı teşvik etmekte, hatta kimi sektörlerde zorunlu tutmaktadır.
Bu durum çalışanlar üzerinde fazladan riskler oluşturmaktadır.
Pandemi dolayısıyla zorunlu kapanma uygulamaları küresel üretim ağlarının kopukluğuna,
küresel ticaretin yavaşlamasına, böylece küresel ekonomi çarkının aksamasına yol açtı. Tedarik
zincirlerindeki kopukluğa bağlı olarak yedek parça vb. girdisinde meydana gelen açıklar
endüstrinin bazı sektörlerini durma noktasına getirdi. Pandemi ulusal ve uluslararası seyahat
firmalarını da zor durumda bıraktı. Buna karşılık pandemi sırasında bazı sektörlerin kârlılık
oranlarını olağanüstü bir şekilde artırdıkları görüldü. Özellikle gıda ve eşya dağıtım şirketleri
hızla tekelleşti ve dağıtımcılık parlayan bir sektör haline geldi. Karantina uygulamaları e-ticaret
hacminde de olağanüstü bir genişlemeye neden oldu. Pandemi sırasında birçok hükümetin
pandemiyle mücadele adı altında özel sermaye gruplarını teşvik ettiğine tanık olundu. Hükümet
teşvikleri özellikle büyük sermaye gruplarını desteklerken düşük gelir grubundaki yurttaşları
korunaksız ve güvencesiz bıraktı. Bu durum toplumsal sınıflar arasında zaten yüksek olan gelir
dağılımını dengesizliğini daha da artırdı. Pandeminin en önemli ekonomik etkilerinden biri
ekonomide daralmaya yol açmış olmasıdır. Ekonomik daralma ve kriz işsizlik rakamlarının
hızla yükselmesine, yüksek enflasyona, gıda fiyatlarının artışına ve tasarruf tedbirlerinin
güçlenmesine yol açtı.
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PANDEMİ SÜRECİNDE BOŞ İNANÇLAR, KOMPLO TEORİLERİ VE İNFODEMİ
Kovid pandemisi hakkında kamuoyunda, özellikle de sosyal medyada geniş tartışmalar ortaya
çıktı. Virüsün kökeni, yayılma şekli, insan sağlığı üzerindeki etkileri ve aşı kullanımının
muhtemel sonuçları hakkında temelsiz söylentilerin ve dezenformasyonun yaygınlaşması
birçok insanı hangi bilgiye güvenecekleri, nasıl davranacakları konusunda şaşkın ve kararsız
bir durumda bıraktı. Başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerde geniş kesimlerin komplo
teorilerine inanması karantina protestolarını ve aşı karşıtlığını beraberinde getirdi. Birçok
hükümetin ve sağlıkla ilgili kurum/kuruluşların komplo teorileriyle mücadele etmekteki
başarısızlıkları yurttaşları küresel salgın hakkında gerçek veri ve bilgilerle aydınlatmaktan
kaçınmalarıyla da ilgiliydi. Neoliberal ekonomik sistemin gölgesinde sağlık gibi kârlı bir
sektörü tekelinde bulunduran küresel şirketlerin kâr-kazanç hedefi gütmeden, şeffaf,
dayanışmacı ve paylaşımcı bir anlayışla soruna yaklaşması elbette beklenemezdi. Hükümetler
de bu konuda benzer bir tutum gösterdiler. Türkiye gibi ülkelere yapılan “aşı hibeleri” bile
reklam kokuyordu. Bu alanda kurulu düzeneğin işleyiş şekli, salgın konusunda halk arasında
boş inanışların yaygınlık kazanmasını artıran bir etkendi. Dünya kamuoyu Soğuk Savaş
döneminden sonra tekrar komplo teorilerinin bataklığına yuvarlanmıştı. Pandemiyle
mücadelede infodemi ciddi bir sorun olarak gündeme geldi. Aşı karşıtlığı, informel kişisel
önlemler ve doğruluğu ispatlanmamış söylentiler pandeminin olumsuz etkilerini derinleştiren
unsurlar olarak göze çarpmaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde aşı ve karantina karşıtı insanlar
sokaklarda protesto gösterileri yaparak hükümet otoritesine karşı çıktılar. Komplo teorileri
küresel ölçekte yaşanan dramatik olaylar karşısında irrasyonel bir açıklama getirmekle sınırlı
kalmayıp sağcı politik aktivizmi de (özellikle göçmen karşıtlığını) destekledi.
Pandeminin irrasyonel tezahürleri Türkiye’de de görüldü. Özellikle eğitim seviyesi düşük
kesimlerde birkaç ay öncesine kadar Kovid-19 diye bir virüsün olmadığına ya da böyle bir
virüs olsa bile bu virüsün küresel güçler tarafından birtakım ekonomik ve siyasi kaygılarla,
laboratuvar ortamında suni yolla üretilmiş olduğuna dair bir inanış vardı. Hükümetin çeşitli
sebeplerle pandemi karşısında etkin önlemler almaması da bu inanışı güçlendirdi. Resmi
politikanın ikircikliliği nedeniyle yurttaşların bir bölümü pandemi kurallarını çiğnemeyi tercih
ederek meydanları, sahilleri doldurdular, kamusal ortamlarda zaman zaman izdiham
görüntüleri yaşandı.
Pandeminin başlangıcındaki belirsizlik döneminde infodemik etkinin farklı sınıflarda ve farklı
eğitim seviyelerindeki sosyal gruplarda oldukça farklı şekillerde yansımaları gözlemlendi. Bu
durum kaçınılmazdı, çünkü insanlar olağan veya olağandışı olsun, ani bir değişim veya tehdit
karşısında ait oldukları sınıf ve bilişsel donanım itibariyle farklı refleksler gösterirler. Salgın,
doğal afet ve kriz dönemlerinde insanlar kargaşa, gelecek kaygısı ve belirsizlik durumu
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yaşarlar. Pandemi bu kargaşa, belirsizlik ve güvensizlik durumunun küresel ölçekte
yaşanmasına ve bundan kaynaklanan gerilim ve sosyal baskılara yol açtı. “Normal”, yani
“norma uygun yaşam tarzı” yerini “Yeni Normal”e bırakırken sosyal normların eskisi gibi
işlerlik göstermesi mümkün değildi. İnsanlar alışılmış yaşam tarzlarının dışında, zorlayıcı
etkenler altında evlerine kapanmaya ve gündelik alışkanlıklarından feragat etmeye zorlandılar.
Alışıldık, bilindik sosyal normlar anlamını yitirmişti. Buna bağlı olarak birçok kişi “Yeni
Normal”in normlhakiarına uyum sağlarken, belirli bir kesim de uyum sağlamakta zorlandılar.
Başka bir deyişle, siyasal otoritenin yürürlüğe soktuğu pandemi yasakları karşısında kimileri
yeni normlara itaat etti, kimileri de resmi, politik ve bilimsel otoritelere meydan okumayı tercih
etti. Pandemi koşullarına uyum sağlayamayan sosyal grupların komplo teorilerinden daha fazla
etkilendikleri açıkça görülmektedir. Uzmanlara göre eğitim seviyesi düşük olan insanların
komplo teorilerine inanma eğilimi daha yüksektir. Ancak insanları etkisi altına alan komplo
teorilerinin salt sosyal medya odaklı ve sivil karakterli olmadığını belirtmek gerekiyor. Trump
yönetiminde olduğu gibi, dünyanın çeşitli ülkelerinde resmi otoritelerin de komplo
teorilerinden yararlanmaya çalıştıkları gözlerden kaçmadı.
SONUÇ YERİNE
Pandeminin yol açtığı çok boyutlu sosyal sorunların sadece sağlık kurum ve kuruluşlarının,
sağlık çalışanlarının ve siyasi otoritenin müdahalesiyle çözümlenemeyeceği açıktır. Pandemi
süresince başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere hükümetlerin, sağlık kurum ve
kuruluşlarının pandemi yönetiminde başarılı bir performans sergilediğini iddia etmek güçtür.
Toplumları küresel ölçekte tehdit eden salgınlar karşısında sosyal ve politik sistemin
kusurlarının bütünsel olarak analiz edilmesi ve gereken önlemlerin alınması gerekmektedir.
Pandemi süreci gelir eşitsizliğini, ekonomik adaletsizliği hemen herkesin fark edebileceği
şekilde ortaya çıkardı. İşinden olan, geçimini sağlayamayan, kirasını ödeyemeyecek hale gelen
çok sayıda insan sokaklara döküldü; New York gibi büyük bir metropolde yağma olaylarına
tanıklık edildi. Salgından en çok etkilenenler toplumun ast kesimleri oldu. Pandemi özellikle
toplumun güvencesiz çalışan kesimlerinde büyük yıkımlara sebep oldu.
Salgın hastalıklar insanları iş kaybına, başkalarına bakamama, çaresizlik, içe kapanma,
depresyon ve intihar gibi dramatik sonuçlar doğurabilecek eğilimlere sürükler. Kovid
pandemisi de toplumda çözülme işaretlerini güçlendirdi.
Koronavirüs pandemisi sürecinde halihazırdaki sağlık sisteminin ve uygulanan sağlık
politikalarının, sınıf, ırk/etnisite, toplumsal cinsiyet ve yaş gibi parametrelerin ne kadar etkili
olduğu açıkça görülmektedir. Dolayısıyla pandemi riskleri karşısında salt medikal bir
yaklaşımın ne kadar yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle pandemi sürecinde
gözlemlenen sorunların biyo-medikal bakış açısının ötesinde politik, kültürel, psikolojik ve
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sosyolojik boyutlarıyla da değerlendirilmesi zorunludur. Küresel olarak etkili olan bir sorun
karşısında dünya sistemine ilişkin bütüncül bir ele alışla yaklaşma gerekliliği bulunmaktadır.
Pandemi ile küresel ekonomik krizin üst üste gelmesi daha büyük sorunları beraberinde
getirmiştir. Bazı sektörler durgunluk içine girerken, hükümet destekleriyle (vergi indirimi,
fonlama yoluyla) çokuluslu şirketlerin kârlılık oranlarını daha da artırdıkları görülmüştür.
Türkiye gibi işsizlik oranının yüksek, asgari ücretin yaygın olduğu ülkelerde pandemi çok daha
travmatik etkiler yaratmıştır. Kriz, işsiz kesimleri, düşük ücretle çalışan kesimleri ve orta sınıfı
daha derinden etkilemiştir. Toplumsal alanda görülen eşitsizlik ve çelişkileri sadece pandemi
koşullarına bağlamak doğru değildir. Pandemi, halihazırda tüm dünyada geçerli olan neoliberal
kapitalist sistemin koşullarında daha yıkıcı bir tarzda yaşanmaktadır. Neoliberal kapitalist
küreselleşmenin krizinin giderek daha görünür hale geldiği günümüz koşullarında küresel virüs
salgını, tecrit, karantina, sınır güvenliği, duvarların yükselmesi, finansal akışkanlığın krizi, içe
kapanış, devlet müdahalesinin artması gibi gelişmeler arasında paralel bir ilişki bulunmaktadır.
Bugün dünyanın asıl yakıcı gündemi küresel virüs salgınından daha ziyade kapitalizmin krizi
ve restorasyonudur.
Küresel ekonomik sistemin mevcut işleyişi gereğince güvencesizleştirilen geniş kesimler
olağan ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldikçe, konut tahliyelerinden bankacılık krizlerine
kadar ekonomide bir dizi şok yaratma ihtimalleri de güçlenmektedir. Salgının en önemli
maliyeti toplumsal parçalanma ve çözülmeye yol açma potansiyelidir. Umutsuz, işsiz, mülksüz
ve güvencesiz sınıflar daha iyi durumda olanlara karşı reaksiyoner tutumlar içine kolayca
girebilirler. Bu durumun sosyal çelişkilerin derinleşmesini sağlama potansiyeli yüksektir.
Çatışma teorisi bakış açısından, toplumsal ve toplumlar arası farklılaşmalar sağlıkta eşitsizliğin
ve çarpıklığın önemli bir göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır.
KAYNAKÇA
1. Courage, Katherine Harmon, “Covid Has Put the World at Risk of Prolonged Grief
Disorder”,

https://www.scientificamerican.com/article/covid-has-put-the-world-at-

risk-of-prolonged-grief-disorder/, 19 Mayıs 2021.
2. Ertem, Melike, “Covid-19 Pandemisi ve Sosyal Damgalama”, İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Volume 5, Issue 2, 2020, 135-138.
3. Goffman, E. (1968). Stigma: Notes on the Management of a Spoiled Identity. Pelican
Books, 14-15.
4. Kara, Elif, “Covid-19 Pandemisi: İşgücü Üzerindeki Etkileri ve İstihdam Tedbirleri”,
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Volume 7, Issue 5, 2020, 269-282.
5. The Washington Post, June 2021.

41

PANDEMİDE SAĞLIK ÇALIŞANI VE AİLESİNİN RUH SAĞLIĞI
Prof. Dr. Nesrin Aştı
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
21 Yüzyıl’da kitlesel ölümlere neden olan Covid -19 pandemisi her ne kadar küresel bir
sorun olarak ele alınmış olsa da süreç, coğrafyalara ve kültürlere göre farklı yaşanmış ve
yaşanmaktadır. Covid -19 pandemisi sürecinde sağlık çalışanı ve ailesinin ruh sağlığı ve
sorunlarına, ülkemizin kültürel yapısına uygun olarak kaleme aldığım öyküme göre
değineceğim. Çözüm ve önerilerimi de yine ülkemiz koşullarına uygun bir şekilde vermeğe
çalışacağım.
“COVID-19 Pandemisinde Sağlık Çalışanının Çocuğu Olmak”Öyküsü
Kardeşim, korona illeti yüzünden sokağa çıkıp arkadaşlarıyla top oynayamamaktan,
anneannemin, günde bilmem kaç kez? Ellerini yıka! Tembihlerinden bıkmış, sebepli sebepsiz
mızmızlanıyor, ağlıyordu. Baharla coşan çiçeklerin kokusu , kuşların cıvıltısı biz
çocukları parka ,sokağa çağırıyordu. Anneannem, koltuğunun altına topu kıstırıp kapıya
yönelen erkek kardeşimi görünce , kaşlarını çatarak” Kaç defa söyleyeceğim. Bu illetin kökü
kazınıncaya kadar sokağa çıkmak, arkadaşla oyun yasak!” Başını iki yana sallayıp tespihini
çekerken bize de ezberlettiği ‘La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim’i mırıldanıp sabır
bardağını taşırmamağa çalışarak

“Anneniz de her gün hastaneden arayıp tembihliyor, ”

dedi…
Kardeşim, sokağa çıkmayı yine başaramamıştı. Topa öfkeyle öyle bir tekme attı ki ; seken top
havalandı, anneannemin tepesinden geçerken tereddüt eder gibi durdu, anneannem
kardeşime “yasak!” diye bağırınca da yasağı delmeye karar verdi ve - havalansın diye açık
bırakılan- pencereden dışarıya , sokağa ‘pat!’ diye düştü. Oyuna koşan çocuklar gibi boş
sokakta, yokuş aşağı zıplaya zıplaya , döne döne gözden kayboldu. Anneannem, bıyık altından
gülerek “Topa yasak yok !” dedi…
Salya sümük

tepinen “Ben annemi istiyorum, ben topumu istiyorum !”diyen

kardeşimi anneannem, kucağına aldı, öptü, ninni söyler gibi dua ederek kucağında salladı.
Anneannemin gülyağı kokan göğsüne yumulan kardeşim sakinleşince ”Anneanneciğim, Allah
,bizim dualarımızı duyuyor mu?” diye sordu. Anneannem kardeşime daha sıkı sarılıp duasına
sesli devam ederken başını salladı.” Öyleyse, dualarında ona söyle; bu illet, bizim sokağımıza
gelmesin .”
Annemle görüşemediğimiz gecelerin sayısı arttıkça -anneannemin odamıza uğrayıp dualı,
öpücüklü hayırlı gecelerinden sonra -kardeşim, benim yatağıma gelir oldu. Her gece olduğu
gibi bu gece

de annemizin bizim için uydurduğu ‘iyilik perisi’ masalını anlatmamı istedi.
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Bitiremeden birbirimize sarılarak uykuya daldık. Rüyamda annemi görüyorum, bana ‘çok
hastamız var. Onlara bakmaktan size bakamıyorum, ama onlar iyileşince de sizi görmüş gibi
seviniyorum,’ diyordu. Tam ona sarılacaktım ki, kardeşimin ‘anne, anne! ‘diye ağlaması ile
uyandım. Zihnimden ‘annem bize de bakmalı, bakmalı,’ diye tekrarlıyordum…
Komşumuz Adile nine, korona olmuş, evinde tutuluyordu. Zaman zaman annem gibi giyinmiş
sağlıkçılar evine girip çıkıyorlardı. Anneannem, onun evine bakan pencereyi kapattı ve “ Sakın
açmayın! Bu meret havadan geliyor ,“ diyerek bizi de sıkı sıkı tembihledi… Anneannem ,öğle
namazı arkasından üç defa Yasin okur. Bu, benim -iyilik perisi görevim- için yeterli zamandı.
Zavallı Adile ninenin yanında ne kızı ne de torunu vardı. Anneannem, Adile ninenin de çok
sevdiği patatesli gül böreğinden yapmıştı. Komşulara verilecek öteberi için biriktirdiğimiz naylon- kutu içine birkaç

tane koyarak sessizce evden çıktım. Adile nine pek sevindi,

böreklerin hepsini iştahla bitirdi. Ayrılırken; “Gelen sağlıkçılara benim buraya geldiğimi
sakın söylemeyin , yoksa anneannem size yemek gönderemez,” dedim… Adile nineye bir defa
daha gittim. Yorgun görünüyordu, bana “Kızım ağzımın tadı yok, iştahım da yok, herhalde
yuttuğum bir avuç ilaçtan,” dedi. Gülümseyerek yanına oturdum.” Adile nineciğim, iyileşmek
için yemelisiniz. Anneannem bu yemeği sizin için yaptı, yemezseniz çok gücenir ”…
Bu gece kardeşime ’iyilik perisi’ masalını anlatamayacak kadar yorgundum, her yerim
ağrıyordu…

Rüyamda

Gülperi?”diyor.

annemi

“Anneciğim,

görüyorum…
gözün

neden

Yüzümü

okşayarak

mavi?Bana

hep

”Nasılsın
Peri

derdin.”

Annem kayboluverdi… ”Anne anne !” Gözlerimi açtım. Maskeli , tulumlu sağlıkçılar ve gözü
yaşlı anneannem. Nefesimi zor almama rağmen gülümseyerek heyecanla sordum ; ”Beni
annemin hastanesine götürüyorsunuz değil mi?”..
Her yer bembeyaz ve sis içinde… Hışırtılı sesler, beyazlar içinde uçar gibi yürüyen
maskeli melekler. Aralarında hangi melek, annem acaba? Seçemiyorum, hanginiz annemsiniz?
Diye sormak istiyorum, ama sesim çıkmıyor. Üzerime eğilmiş iki melek, birisini tanıyorum
sanki, sevgiyle bakan maviş gözler , “Gülperi’miz bu gün nasıl, bakalım?” diyor…
Benden sonra bitişik yatağa eğiliyorlar. “Canım arkadaşım, kızın Gülperi

yanı başında

yatıyor. Allah aşkına gözlerini aç! Ona da bak, iyileştir!” Anneciğim hastalara bakmaktan çok
yorulduğu için yanı başımda uyuyor olmalı. Maviş gözlü melek, onu benim için uyandırmağa
çalışıyor sanki. Sonra diğer melek, mavişe “Bana yardım et, karyolasını kızınınkine
yaklaştıralım,” diyor. “Neden ki? ” ..
Ayrı yataklarda da olsa annemin yanındaydım. Eskisi gibi el ele birlikte uyuyoruz…
Yağmur buğusu camdan bakıyor gibiyim. Anneciğimin elinin eskisi kadar sıcak olmadığını
hissediyorum, sıkıca da tutmuyor…Anneciğim çok yorgun, derin uykuda, eli de battaniyesinin
dışında, üşümüş diye düşünüyorum. Ama neden bütün melekler koşuşuyordu? Öğretmenimin
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verdiği ödev aklıma geldi; ‘ölü gibi uyumak’ yok yok ‘uyur gibi ölmek’ hangi deyimdi
öğretmenimin açıklayın, dediği ? Zihnimde donmuş kelimeler gözüme, ciğerime ok gibi
saplanıyordu. ”Allah’ım anneannemin dualarını kabul et! Annem uyansın! ”..
Bir el sıkış hissettim ya da bana öyle geldi. Anneciğim ”Canım Peri’m ben cennete uçuyorum,
sen burada, kardeşinin iyilik perisi olarak kalmalısın,” dedi. Elini çeker-ler-ken havada
gülücüğü asılı kaldı. Koşuşmalar dondu… Hıçkırıklar hışırtılı soluklara karıştı…“
Öykümdeki sağlık çalışanı, çocukları ve yaşlı annesi ile yaşayan ve Covid yoğun bakım
ünitesinde çalışan bir hemşiredir. Henüz okula başlamamış oyun çağında bir oğlu ve ilkokul
beşinci sınıfta okuyan ve kardeşine ablalık yapan bir kızı vardır.
Pandemi öncesi bu ailenin sorunları; parçalanmış aile, baba ve dede figürü ve etkileşimi
olmayan çocuklar, yoğun çalışan, emeğinin karşılığını alamayan ve çocuklarına zaman
ayıramayan bir anne,kronik hastalığa ve yaşlılığa bağlı olarak torun bakımında zorlanan bir
anneanne olarak sıralanabilir.
Pandemi günlük yaşamımızda olduğu kadar eğitim,çalışma ve sosyal etkileşim alanlarında ani
değişime neden olmuştur. Beklenmeyen bu değişimlere hazırlıksız yakalanan bizler ;
yaşımıza,cinsiyetimize,eğitimimize,iş alanımıza ,din ve sosyoekonomik

düzeyimize göre

bireysel,ailesel,kurumsal ve toplumsal olarak uyum sağlama gayretlerini sürdürmekteyiz.
Korona hastalığı algısını , hastalıkla mücadeleye yönelik tutumu yaş, deneyim , bilgi ve
bilinçli olmak etkiler.
Öyküdeki oğlan çocuğu, 5 yaşında oyun çağı çocuğu olup Piaget’in Bilişsel Gelişim
dönemine göre İşlem Öncesi dönemdedir.Bu yaş çocuklar ben-merkezcidir ve başka birinin
gözüyle olaylara bakamaz. Herhangi bir durumun, olayın, olgunun birden fazla özelliğine
dikkat edebilme becerisi gelişmemiştir. Başka bir değişle bu yaş çocuğun sorunu - ne hastalık
ne ölüm ne de annenin çok çalışması değil- sokakta arkadaşları ile oyun oynayamamadır.
Düşüncelerinde cansız nesnelere canlılık atfetmek (animizm) ve doğa olaylarına birilerinin
sebep olduğunu düşünmek

söz konudur. Mantık yürütebilir ancak olayları sadece bir

yönleriyle düşünebilir. Pandemi nedeni ile sokakta ve parkta oyun oynaması engellenmiş, baba
figürü ve sevgisi yoksunluğuna anne özlemi eklenmiş bu çocuk ;göremediği, anlayamadığı bu
mikrobun kendi sokaklarına uğramaması için anneannesinin dualarına sığınmıştır. Anne
özlemini ise anne rolünü üstlenmiş ablası ve anneannesi ile gidermektedir.
Öyküdeki kız çocuğu, 12 yaşında olup Piaget’in Bilişsel Gelişim Dönemi’ne göre Soyut
İşlemsel dönemdedir. Soyut problemleri mantıksal yollarla çözebilir. Göreli ve karşılaştırmalı
düşünür. Düşüncede tümdengelim kullanabilir ve mantıksal ayırımlar yapabilir ve kendi ahlaki
anlayışlarını geliştirme uğraşı içine girerler. Başka bir değişle ;pandemi sürecinde virüsü,
bulaşma yollarını ve izolasyonu

anlayan, kardeşinin dışarıda
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top oynamasına izin

verilmemesine bağlı gösterdiği öfkenin farkında olan, hep hastanede olan annesinin’ iyi
uykular öpücüğü ve masalından’ yoksun kalan kardeşine anne gibi davranan, hem kendi hem
de kardeşinin anne özlem sorununu gidermek için “hemşirenin çocuklarını değil, ama hasta
olanı kolayca görebildiği “mantığını yürüten bir ergendir.
Öyküdeki anneanne, Torunların bakımından ve evin düzeninden sorumlu yaşlı bir
kadındır.Biyolojik kurama göre hücrelerinin yıprandığı ve işlevselliğinin azaldığı; sosyolojik
kurama göre yaşamında inzivaya çekildiği, psikososyal kurama göre de benliğini ve kendini
gerçekleştirdiği bir dönemi yaşamaktadır. Fonksiyonel kayıplar, ilgi kaybı, sosyal çevre
kaybı, ekonomik kayıp, aile üyelerinde kayıp gibi birçok kayıpların yaşandığı kırılgan
yaşlı grubunda bir anneannedir. Bu süreçte torunlarını hastalıktan uzak tutmaya çalşmakta,kızı
için endişe etmekte, yaşlılığın getirdiği hastalıkla boğuşmaktadır Dedesiz ve babasız iki
çocuğunun ve yaşlı annesinin tüm sorumluluğu omuzlarında olan ve Covid hastanesinde
çalışan

hemşire kızı için hasta olacak, ölecek korkusu yaşamaktadır. Pandemi sürecinde

komşu,cami, dışarı ilişkileri kısıtlanmış olan bu yaşlı kadın; torunlarını hastalıktan koruma,
evde tutma, anne hasretini giderme uğraşında oldukça zorlandıkça üstesinden gelebilmek
için sık sık maneviyata sığınan bir anneannedir.
Öyküdeki hemşire anne, yetişkin yaşamın sorumluluğunu (anne,çalışan olarak)üstlenmiş,
yakın ilişki sorunu ve ayrılık yaşamış ve aile sorumluğu ve iş yükü fazla olan genç bir
kadındır. Pandemi sürecinde yoğun çalışmaya bağlı yorgunluk , hasta olma, çocuklarına ve
yaşlı annesine hastalık bulaştırma endişesi, çocuklarını özleme, yanlarında olamadığı için ve
yaşlı annesine bu konuda fazla yüklendiği için suçluluk hissetmekte , ölüm ve çocuklarının
geleceği ile ilgili korku ve endişeler yaşamaktadır(1,4).
COVID-19 pandemisinin insanların ruh sağlığı üzerine etkileri, öykümdeki etkilerle
benzerlik göstermekte olup şu şekilde özetlenmektedir:
Okul öncesi çocuklarda: Davranış ve becerilerde gerileme, anne babaya aşırı yapışma
ve ayrılamama, uyku sorunları, iştahsızlık, korkular, yatak ıslatma, zarar verici
davranışlar, yabancılardan aşırı korkma, nedeni bilinmeyen ağrılar, konuşma sorunları.
Okul çocuklarında ve ergenlerde : huzursuzluk, saldırganlık, aşırı yapışma, kabuslar, belirgin
konsantrasyon sorunları, yapması beklenen aktiviteleri yapamama,
Özellikle ergenlerde-döneme özgü birçok duygusal ve fiziksel değişiklik devam etmekte
olduğu için- salgına bağlı zorunlu olarak evde kalma, kısıtlanma durumu ;uyku ve yeme
sorunları, aşırı huzursuzluk, saldırganlık, içe kapanma, üzüntü, yoğun kaygı, oyun ve madde
bağımlılığı gibi riskli davranışlara neden olabilmektedir.
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Psikosoyal Yaklaşım:
Endişelerini dile getirmek için çocuklarla iletişim kurma, yalnızlığı azaltmak için işbirlikçi
oyunlar oynama, masal,,öykü okuma, resim yapma, fiziksel aktiviteyi teşvik etme ve müziğin
yararlı olduğu düşünülmektedir.
Korkuyu ve diğer psikolojik etkileri azaltmak için karantinaya alınan çocukların, istedikleri
zaman mobil cihazlar aracılığıyla ebeveynleriyle iletişim kurabilmesine olanak sağlanmalıdır
(1,2,3,4,5,7).
Yetişkinlerde :
Salgın yaşama korkusu ,geçim ile ilgili korkular,evden çıkma ile ilgili korkular,aile veya
yakınların hastalanacağı duygusu, öksürük veya hapşırma gibi semptomları olan kişilere
yönelik damgalanma, antibiyotik, analjezik ve anti-alerjik ilaçlar, yüz maskeleri,
dezenfektanlar gibi malzemeleri istifleme zorunluluğunu duyma, her türlü medya
platformunun etkisi ile büyüyen panik ve psikolojik stres, karantinaya alınan ya da gönüllü
izolasyon uygulayan bireylerin aylarca aile fertleri ile aynı ortamda kapalı kalması erişkinlerin
sıkışmış hissetmesine, öfke ya da başka duygusal tepkiler ortaya çıkmasına neden
olabilmektedir (4,7).
Yaşlılarda;
COVID19 sebebiyle uygulanan sosyal kısıtlamalarının yanı sıra, kesintiye uğramış sağlık
hizmetleri ile sağlığın kötüleşmesi, sosyal çevrelerinin azalması, eş veya arkadaşların ölümü
ile yalnız kalma durumunda değersizlik duygularının artması ile yaşlı insanlar yük olduklarını
düşünmeye başlayabilirler. Bu yaş grubundaki bireylere zorunlu olmayan seyahatlerden ve
akrabalara ve arkadaşlara gereksiz ziyaretlerden kaçınmasının önerilmesi gibi kısıtlamaların
daha fazla yalnızlığa, izolasyona, zihinsel ve fiziksel işlev kaybına neden olabilmektedir. .
Karantina; yalnızlık, sevdikleri ile fiziksel mesafeli olma gibi etkenlere bağlı artan stres ,
kardiyovasküler sistem ve bağışıklık üzerinde zararlı etkilere yol açabilir . Duyusal ve bilişsel
yetersizlikler nedeniyle, COVID-19 durumu ile ilgili güncel bilgilerden habersiz olan yaşlı
bireyler yetersiz önlemlerle kendilerini riske atabilirler. Okur yazar olmayan ve bilişsel
yetersizliği olan yaşlı bireyler,

kısıtlamalarda

temel ihtiyaçları ya da tıbbi bakımları

için gerekli yardım alamama riski taşırlar ve kendilerini yalnız ve terk edilmiş hissedebilirler.
Psikososyal Yaklaşım;
Hastalık ve tedbirler hakkında bilgilendirme
Sosyal destek grupları ile sağlık, temel gereksinim tedarikinde yardım,
Görüntülü iletişim yollarında yardım,
Düzenli sağlık ziyaretleri yapmak gibi planlanmalıdır ( 1,2,4,7)
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Sağlık Çalışanlarında;
COVID-19 savaşında ön cephede yer alan sağlık çalışanları için yorgunluk, tükenmişlik, hayal
kırıklığı, enfeksiyon riski ve bulaşma korkusu vardır.
Sağlık çalışanları salgın sürecinde, çevrelerine (aile, arkadaş, meslektaş) virüs bulaştırmaktan
korkar, yaşadıkları belirsizlik yüzünden kaygıları yükselir ve virüs taşıma olasılığından dolayı
dışlanma ve damgalanmaya uğrarlar. Bu yaşantıları nedeniyle sağlık çalışanları yüksek
düzeyde stres, anksiyete ve depresyon belirtileri yaşarlar (2,6).
Sağlık çalışanlarına ruhsal destek ;


Beslenme,barınma,dinlenme

ve

güvenli

donanım

temini,görüntülü

iletişim

olanaklarının sağlanması,


Toplu psikoeğitim,



Toplu gevşeme etkinlikleri,



Grup ruhsal sorun paylaşımı,



Bireysel sorun paylaşımı,



Psikiyatrik değerlendirme ve muayene şeklinde düzenlenmelidir(7).

Sağlık çalışanlarına sosyo-ekonomik ve yasal destek ;


Sağlık çalışanı ve özellikle hemşire maaşlarının arttırılması,



Covid-19 pandemi sürecinde ek ödemelerin arttırılması,



Küçük çocukları olan hemşirelerin Covid birimlerinde çalıştırılmaması,



Covid -19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi şeklinde düzenlenmelidir (2,6).
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PANDEMİ DÖNEMİNDE FİZİKSEL SAĞLIĞIN (AKTİVİTENİN)
KORUNMASININ ÖNEMİ
Prof. Dr. Mehmet Ünal
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SBF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
GİRİŞ
Dünya Aralık 2019 itibari ile başlayan ve 2020 yılında etkisini giderek artıran viral bir Pandemi
etkisi ile sarsılmıştır. Ortaya çıkan Pandemi yaşamı ve ekonomileri sekteye uğratan, durdurma
noktasına getiren bir durum tabloya neden olmuştur. Başlangıçta spesifik bir tedavisinin ve
aşısının olmaması nedeni ile kişisel hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesaafe uygulamaları
tüm dünyada hastalığın yayılımının engellenebilmesi için ortak bir uygulama haline gelmiştir.
2020 yılı sonu itibariyle aşının bulunması ve tüm dünyada yaygın bir aşı kampanyasının
başlatılması ile durum biraz daha kontrol altına alınabilmiş, 2021 sonu itibari ile de
normalleşme beklentileri dile getirilmeye başlanmıştır.
COVİD-19 PANDEMİSİ
Çin'in Wuhan şehrinde kliniklere başvuran hasta sayısının artışı sonucu yapılan incelemeler
yeni bir Coronovirüs salgınının ortaya çıktığını göstermiştir. SARS-CoV-2 olarak adlandırılan
bu virüsler, hayvandan hayvana ve hayvandan insana bulaşarak hastalık yapabilirler. SARSCoV-2’nin Genom analiz çalışmaları sonucu yarasalardan insana bulaştığı bildirilmiştir.
Hastalık, hasta bireylerin öksürmesi, hapşırması veya konuşması yoluyla oluşan damlacıkların
sağlıklı kişiler tarafından doğrudan inhalasyonu veya hasta kişinin solunum sekresyon
materyallerinin sağlıklı kişilerin ağız, burun ve göz mukoza zarlarına direkt veya indirek teması
yoluyla kişiden kişiye bulaşmaktadır. Son yayınlarda oral-fekal yolla da bulaşın olabileceği
bildirilmektedir. Hastalık insanlarda ateş, kuru öksürük, nefes darlığı ve halsizlik şikayetleri ile
başlayıp, bilateral pnömoniye neden olmasının yanı sıra bağırsak enfeksiyonlarına, nörolojik
semptomlara ve dermatolojik döküntülere de neden olmaktadır. Hastalığın kuluçka süresi
ortalama 5.2 gün olarak bildirilmiştir (3-14 gün).
Salgın Çin’de başlamış olmasına rağmen hızla tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Başlangıçta
Çin’den sonra en çok Avrupa ülkelerinde, özellikle İtalya, İspanya ve Fransa’da hastalık yaygın
olarak görülür iken sonrasında Rusya, Türkiye ve İran’da da yaygın olarak görülmeye
başlamıştır. Hastalığın son dönemlerde yaygın görülme bölgeleri ABD, Brezilya, Meksika ve
Peru'dur. DSÖ’nün 22 Haziran 2021’deki kayıtlarına göre 12.12.2019’dan itibaren dünyada
179.232.891 vaka bildirilmiş ve 3.899.813 vaka maalesef kaybedilmiştir.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECdC); COVİD-19 enfeksiyonu görülen
vakaların yaklaşık %80'inin kendiliğinden iyileştiğini, %14'ünde hastalığın daha şiddetli bir
formunun görüldüğünü ve %6'sının da kritik derecede hastalandığını bildirmiştir. Şiddetli
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vakaların ve ölümlerin çoğunluğunun yaşlılarda ve kronik rahatsızlıkları olanlarda görüldüğü
tespit edilmiştir. İtalya örneğinde COVİD-19 sonucu hayatını kaybedenlerin %50’si 70 yaş ve
üzerindedir. Vakaların %25’inde iki, %50’sinde 3 veya daha fazla kronik hastalık olduğu
görülmüştür. COVİD-19 hastalarının %32'sinde diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler
hastalık gibi altta yatan hastalıklar bulunurken, bu olgulardaki ölüm oranının %15 olduğunu
bildirilmiştir.
Evde Kalma ve Kısmi Karantina Uygulamaları
Sözlük anlamı ile karantina; bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin
veya yerin kontrol altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık
önlemidir. Kelimenin kökeni İtalyancadır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), SARS-CoV-2'nin dünya çapında ölümle sonuçlanabilen bir
hastalık nedeni olduğunu ve hastalığın yayılımını engellemek için fiziksel teması sınırlamak
ve sosyal izolasyon tedbirlerini uygulamaya koymuştur. Fakat fiziksel teması sınırlamak ve
sosyal izolasyon için gündeme getirilen evde karantina uygulaması fiziksel inaktivite (Fİ) gibi
ciddi bir problemi de beraberinde getirmektedir. Özellikle ileri yaş grubunda Fİ, kişilerin
günlük yaşam aktivitelerinde yapabildikleri birçok aktivitenin yapılamaz hale gelmesine hatta
evde karantina süresi daha da uzatılacak olursa bir daha geri gelmemek üzere kayıplara neden
olacaktır. Korkarım ki evde izolasyon süresi sona erdiğinde hastanelere Fİ’nin neden olduğu
(kas atrofisi, esneklik kaybı, eklem hareket açıklığında kayıp gibi) ya da oluşmasına ortam
hazırladığı (kilo alma, obezite, ateroskleroz, hipertan- siyon, tip 2 diyabet, D vitamin eksikliği,
osteoporoz, artrozlar vb) hastalıklar nedeniyle başvurularda ciddi bir artış olacaktır.
Şu an COVİD-19 tedavisi destek ve palyatif tedavi ile sınırlıdır. Aşılama çalışmaları hızla
devam etmektedir. Virüsün kişiden kişiye geçişinin önlenmesi için sosyal mesafeye dikkat
edilmesi (mümkün ise en az 1,5 m uzakta bulunulmalı) ve evden çıkılmaması, bulaşmayı
önlemede ve hastalığın yayılımını engellemede önerilen en geçerli uygulamadır. Ölümle
sonuçlanan vakalar incelendiğinde genellikle yüksek yaş ortalamasına sahip oldukları ve
birden fazla kronik hastalıklarının bulunduğu görülmekte iken son dönemlerde genç yaşlarda
vakaların görülmesi ve bu hastaların herhangi bir kronik hastalıklarının bulunmaması genç
nüfusun nadirde olsa mortalite riski taşıyabileceğini göstermiştir. Tüm farklı yaş gruplarının
SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına yakalanma riski olduğu görülmüştür.
FİZİKSEL AKTİVİTE
Fiziksel aktivite (FA), iskelet kaslarının kasılması sonucunda enerji üretilmesi, bazal düzeyin
üzerinde enerji harcamayı gerektiren bedensel hareketlerdir. FA’nın düzenli, planlı
yapılandırılmış şekline egzersiz denir. Yapılan çalışmalar FA’nın yaşam süresini uzattığını ve
mortalite riskini azalttığını göstermiştir. Egzersizin kardiyovasküler sitemden solunum
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sistemine, endokrin sistemden sinir sistemine, bağışıklık sisteminden kas iskelet sistemi
fonksiyonlarına kadar vücudumuzdaki tüm sistemler üzerinde olumlu etkileri mevcuttur. FA
ile kardiyovasküler risk faktörlerinin azaltılabildiği gösterilmiştir. Benzer olarak FA’lerin kan
lipit profilini düzelttiği, kan basıncını düşürdüğü, insülin duyarlılığını artırdığı, C-reaktif
protein ve diğer kronik kalp hastalığı biomarkerlarını iyileştirdiği ve bağışıklık sistemini
güçlendirdiği rapor edilmiştir. Ek olarak FA diyetle desteklendiğinde kilo kontrolünün de
önemli bir parçasıdır. FA’nın bazı kanser türlerinde koruyucu rolünün olduğunu gösteren
yayınlar bulunmaktadır.
FA’ların kişinin zihinsel sağlığını koruduğu, depresyon ve düşme oranlarını azalttığı, dolaşım,
solunum ve kas iskelet sisteminin fiziksel uygunluğunu artırdığı, iyi olma halini ve bilişsel
fonksiyonları artırdığı gösterilmiştir. Bu bulgular SARS-CoV-2 virüsü ile başa çıkmak için
farmakolojik olmayan, ucuz ve uygulanabilir bir yol olarak orta yoğunlukta egzersiz
önerilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Spor salonlarının kapanması, hastalık bulaşma
korkusu ile sokağa çıkılmaması, işe gidiş gelişin azaltılması, insanların toplu taşıma
araçlarından virüs sebebiyle uzak kalıp özel araçlarını daha çok tercih etmeleri ve evde çalışma
olanaklarının arttırılması dahil olmak üzere izolasyon sürecindeki önlemler günlük rutinleri
önemli ölçüde bozmuş, fiziksel aktiflik düzeyini olumsuz etkilemiştir. COVİD-19 enfeksiyonu
ile ilgili yapılan bütün çalışmaların hastalığın tedavisi ve pandeminin sonlandırılması üzerine
odaklandığı görülmektedir. Fakat en az COVİD-19 Pandemisi kadar, belki de COVİD-19
pandemisinin sağlık ve ekonomik yıkımlarından çok daha fazlası fiziksel inaktivasyon sonucu
ile karşımıza çıkacaktır.
FİZİKSEL İNAKTİVİTE
Fiziksel İnaktivite (Fİ), sosyal mesafe, self-izolasyon ve yerinde barınma gibi kavramlar artık
günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. COVİD-19 hastalığının yayılımını önlemek
amacıyla kısmi karantina uygulamaları global ölçekte destek bulmaktadır. Maalesef fiziksel
olarak aktif kalma fırsatları, enfekte olma korkusu nedeniyle azalmıştır. Fİ’nin, obezite,
kardiyovasküler hastalıklar, kanserler, osteoporoz, KOAH, astım ve diyabet gibi kronik
hastalıkların görülme riskini artırdığı bilindiğinden, Fİ global anlamda pandemi olarak kabul
edilmektedir. Hali hazırda, COVİD-19 öncesi, dünyada 15 yaş ve üzerindeki bireylerin
%31’inin fiziksel olarak inaktif olduğu ve yılda yaklaşık 3.2 milyon insanın Fİ nedeniyle
öldüğü tahmin edilmektedir. Fİ’nin sağlığı olumsuz yönde etkilediği fark edildiği için DSÖ
tarafından pandemi olarak tanımlanmışken, birde COVİD-19 nedeniyle uygulanan selfizolasyon, yerinde barınma ve evden çalışma fiziksel olarak inaktif birey sayısını artırmıştır.
Kronik hastalıklar genetik, psikolojik, çevresel ve davranışsal faktörlerin kombinasyonu
sonucu ortaya çıkan uzun süreli hastalıklardır. DSÖ’nün 2018’de yayınladığı verilere göre,
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kronik hastalıklara bağlı olarak dünyada her yıl 41 milyon insanın öldüğü ve bu rakamın tüm
ölümlerin %71’ini oluşturduğu görülmektedir. Kronik hastalıkların genellikle yaşlı
popülasyonla ilişkilendirilmesine rağmen, kronik hastalıklara bağlı gerçekleşen ölümlerin 15
milyonunun 30-69 yaşları arasında olduğu ve bu ‘erken’ ölümlerin yaklaşık %85’inin de düşük
ve orta gelirli ülkelerde gerçekleştiği ifade edilmiştir. Fİ’nin kronik hastalıklara yakalanma
oranlarını artırdığı göz önüne alındığında, COVİD-19 yayılımını engellemek nedeniyle kısmi
karantina uygulamasının durumu daha da kötüleştireceği ortadadır. Tayvan’da 416.715 birey
üzerinde yapılan bir çalışmada fiziksel olarak aktif olan bireylerin, fiziksel olarak aktif olmayan
bireylere göre mortalite riskinin %14 daha düşük olduğu gösterilmiştir. Fiziksel olarak çok
aktif bireylerde ise bu rakam %35 oranında daha düşük bulunmuştur. DSÖ’nün 2009 verilerine
göre Fİ, dünyadaki tüm ölümlerin %6’sıyla ölüm nedenleri arasında 4. sırada yer almaktadır.
Fİ’nin diğer olumsuz sonuçları aşırı kilo alma (obezite) ve uzun süreli kapalı ortamda kalınması
sonucu D vitamini eksikliği gelişme riskidir. Aşırı kilo ve obezite, diyabet, kardiyovasküler
hastalıklar, pulmoner emboli, kanserler ve osteoartrit gibi birçok patolojinin riskini artırır. D
vitamini sadece kemik sağlığı için gerekli değildir. Aynı zamanda kardiyovasküler ve
otoimmün hastalıklar, kanser, alerji ve astım, zihinsel bozukluklar, metabolik sendrom ve
diyabet gibi patolojilerin gelişme riskini azaltmak da dahil olmak üzere çok çeşitli etkileri
vardır.
COVİD-19 hastalığı ile ilişkili fiziksel problemlerden bir diğeri motor fonksiyonlarda
bozulmadır. Motor fonksiyonlarda bozulma COVİD-19 hastalığına bağlı olabileceği gibi uzun
süren hareketsizliğe bağlı gelişen kas atrofisi ile de ilişkili olabilir. COVİD-19 hastalığında
görülen yaygın kas-iskelet sistemi ağrısı, halsizlik, bitkinlik ve yorgunluk da kas atrofisine
katkıda bulunabilir. Oluşan kas atrofisine bağlı kardiyopulmoner egzersiz kapasitesi azalır.
Uzun süre ev ortamında kalmak kaçınılmaz olarak televizyon izlemek, bilgisayar oyunları
oynamak veya sosyal ağlar içinde dolaşmak için daha uzun süreler harcamak, potansiyel olarak
davranışsal bağımlılık bozuklukları geliştirebilir. Uzun süreli ev izolasyonlarının en sık görülen
yan etkileri psikolojik rahatsızlıkları (örn. uyku yoksunluğu, kendine zarar verme), nörolojik
komplikasyonları (örn. göz yorgunluğu, baş ağrısı), kas-iskelet sistemi bozukluklarını (örn.
boyun, sırt, bel ağrısı, karpal tünel sendromu) ve immobilite ile ilişkili venöz tromboz görülme
risklerini artırmasıdır. Bu nedenle, self-izolasyon ve hareketsiz yaşam küresel bir toplum
sağlığı sorunu olarak görülmelidir.
COVİD-19 nedeniyle uygulanan kısmi karantina, az da olsa günlük rutinimizde olan birçok
fiziksel aktivitemizin yapılmasına engel olmuştur. Daha uzun saatler uyuma, daha fazla
televizyon karşısında zaman geçirme, bilgisayar oyunları, sosyal medya, youtube aktiviteleri
fiziksel aktivitelerimizi kısıtlamış, aynı zamanda beslenme alışkanlıklarımızı da değiştirmiştir.
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Birkaç haftalık immobilizasyonun kalp kasında atrofi ve fonksiyonlarında azalma, periferik
damarlarda daralma ve sertleşme, makro ve mikrosirkülasyonda bozulmaya neden olduğu
gösterilmiştir. COVID-19 salgını öncesinde, Koroner kalp hastalığı (KKH) olan hastalar
arasında Fİ oranı dünya genelinde %22.3- 40.5’tir. COVİD-19 nedeniyle uygulanan sosyal
izolasyon ve beraberinde gelen Fİ bu oranları katlanarak artıracaktır.
FİZİKSEL AKTİVİTENİN KORUNMASI
Küresel anlamda sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için DSÖ, yetişkinlerin haftada 150 dakika
ve daha fazla orta yoğunluklu aerobik fiziksel aktivite veya haftada 75 dakika ve daha fazla
şiddetli yoğunlukta aerobik fiziksel aktivite yapmasını önermektedir. Ek olarak DSÖ, haftada
2 veya daha fazla gün büyük kas gruplarını içeren kas güçlendirme aktivitelerinin yapılmasını
da önermektedir. Bu öneriler yürüme, bisiklete binme, yüzme, bahçe işleri, gezinti, dans ve ev
işleri gibi fizik- sel aktivitelerin yapılması şeklindedir. Günde 30 dak. orta yoğunlukta yapılan
egzersizlerin kardiyovasküler kaynaklı mortalite oranlarında %24 azalmaya neden olduğunu,
obezite, insulin direnci, tip 2 diyabet ve inme riskini azalttığını göstermiştir. Haftalarca (hatta
aylarca) evlerinde kalmaya zorlanan insanlar, sadece zorunlu ihtiyaçlar veya beslenme amaçlı
olarak ara sıra hareket edebilirler. Bu durumda ortaya çıkabilecek Fİ’nin zararlı etkilerini en
aza indirmek için bazı iç mekan fiziksel aktivitelerine katılımın özendirilmesi önerilmelidir.
Her ne kadar hızlı yürüme, koşma ve bisiklete binme, kapalı egzersiz ekipmanı (örneğin koşu
bandı, sabit bisikletler vb.) eksik olan kişilerin büyük çoğunluğu için mümkün değilse bile,
vücut ağırlığı ile yapılan hareketler, merdiven inip çıkma, yürüyüş yapma, egzersiz bantları,
kondisyon topu veya basit ağırlıklarla çok özel ve pahalı ekipmanlara ihtiyaç duymadan kuvvet
ve aerobik egzersizler yapılabilir. Televizyon, video veya youtube kanalları ile ekipmansız
egzersiz eğitimleri yapılabilir. Burada herkesin kendi yaş grubuna, fiziki özelliklerine,
kondisyon düzeyine ve var olan kronik hastalıklarına göre modifiye edilmiş bir FA’yı yapması
uygundur. Merdivenleri inip-çıkmak, adım egzersizi yapmak, sıçramak, mekik-şınav çekmek
hatta evde bulunabilecek basit araçlarla kuvvet antrenmanı yapma bireylere yardımcı olabilir
ve uzun süreli fiziksel inaktiviteden kaynaklanan zararlı etkilere karşı koruyabilir.
SONUÇ
Sonuç olarak, Covid-19, SARS-CoV-2’nin ortaya çıkardığı önemli ve ağır bir viral enfeksiyon
tablosudur. Yüksek bulaş oranına sahiptir. Bazı hastalarda yaşamı, toplumda küresel sağlığı ve
güvenliği tehdit etmektedir. Bu nedenle hastalığın yayılımını önlemek ve mortaliteyi azaltmak
en önemli amaçtır. Asemptomatik kişilerin hastalığı yayma potansiyeli yüksek olduğundan
sosyal izolasyon önemlidir. Hastalığın yayılmasını ve Covid-19 pandemisini önleme adına
devreye sokulan evde kalma, kısmi karantina uygulamaları başka bir pandemiyi tetiklemekte
ve Fİ nedeniyle oluşabilecek birçok hastalığın fitilini ateşlemektedir. Bu iki pandemiyi çok iyi
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organize etmemiz gerekmektedir. Birini ortadan kaldırmaya çalışırken çok daha tehlikeli
sonuçların ortaya çıkmasına neden olacak diğerini tetiklememek gerekmektedir. COVID-19
pandemisi nedeniyle fitness merkezleri, kamu parkları ve yürüyüş parkurları da dahil olmak
üzere fiziksel olarak aktif olmak için kullanılan birçok fırsat askıya alınmıştır. Bunun sonucu
olarak Covid-19 pandemisi esnasında, zaten inaktif olma eğiliminde olan insanlar, eskisinden
daha inaktif hale gelmişlerdir. SARS- CoV-2 yayılımını önlemek için vurgulanan evden
çıkmama kamu spotları, hastaları immobil bir yaşam tarzını benimsemelerine yol açarak
ilerleyen zamanlarda obezite, eklem rahatsızlıkları, D vitamin eksikliği, osteopenia,
osteoporoz, kas atrofisi, fonksiyonel kapasitede azalma, davranış değişiklikleri ve depresyonun
da içinde bulunduğu birçok sorunun artmasına yol açabilir. Herhangi bir hızda günde 4000
kadar az bir adımın bile uzun dönem sağlığı geliştirdiği gösterilmiştir. Risk altındaki hastalara,
kısmi karantina sırasında maruz kaldıkları hareketsizliğin en azından zararlı etkilerini
hafifletmek için, fiziksel aktiviteyi artırmaya yönelik sloganlar devreye sokulmalı, uzun süreli
hareketsizliği önleyen stratejiler önerilmelidir.
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PANDEMİDE BESLENMENİN SÜRDÜRÜLMESİ
Uzm. Hem. Sonay Canbolat
Acıbadem Sağlık Grubu Dr. Şinasi Can Hastanesi Direktör Yardımcısı
Sağlığın temeli yeterli ve dengeli diğer bir deyişle sağlıklı beslenmedir. Bu doğrultuda amaç;
yaşam boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, yaşam
kalitesinin arttırılması ve sağlıklı yaşam biçiminin benimsenmesini (sağlıklı beslenme ve
fiziksel aktivite alışkanlığı, alkol ve tütün kullanımının önlenmesi) sağlamaktır.
Besinler “besin ögesi” denilen yapı taşlarından oluşur. Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler,
Vitaminler ve mineraller besin öğelerini oluşturur.
Enerji: Vücut organlarının çalışabilmesi ve normal ısının sürdürülebilmesi için makro besin
ögelerinden sağlanmaktadır. Makro besin ögesi olan karbonhidratlar başlıca enerji kaynağıdır.
Karbonhidrat vücut için en ekonomik ve en hızlı enerji kaynağıdır. Acil durumlarda kan
şekerini düzenler ve enerji gereksinmesini karşılar. Günlük alınan diyet enerjisinin %4560’ının karbonhidratlardan gelmesi önerilir.
Yağlar: Yetişkin insan organizmasının ortalama %15-20’si yağdır. Kadınlardaki vücut yağ
oranı %25 ve erkeklerde %15’tir. Yağlar sindirim sisteminde yapı taşlarını oluşturan yağ
asitlerine ayrılarak emilir. Bir kısmı enerji için kullanılırken bir kısmı depo yağ, diğerleri de
vücudun düzenli çalışmasında etkinliği olan bazı hormonların ve kolesterolün yapımında
kullanılır. Günlük diyet enerjisinin %20-35’inin yağlardan gelmesi önerilir.
Proteinler: Yetişkin insan vücudunun ortalama %16’sı proteinden oluşur. Proteinler vücudun
büyüme ve gelişmesi, hücre yenilenmesi, bağışıklık sistemi, bazı hormonlar ve enzimler için
elzemdir. Günlük diyette enerjinin %10-20’sinin proteinlerden gelmesi önerilir.
Vitaminler: Çok az miktarda alınmalarına karşın etkileri çok önemli olan besin ögeleridir.
Vücutta enerji metabolizmasında, kan yapımında, bağışıklık sisteminde, kemik oluşumu,
hücrelerinin hasarını önlemede, antioksidan olarak yardımcıdır.
Mineraller: Yetişkin insan vücudunun ortalama %6’sı mineralden oluşur. Kalsiyum, fosfor,
magnezyum gibi mineraller iskelet ve diş yapısında yer alır. Demir, kobalt gibi mineraller kan
yapımında, çinko ise bağışıklık sistemi için önemlidir.
Sıvı gereksinimi; Su yaşam için en elzem olan sıvıdır. Ayrıca yiyeceklerden enerji elde
edilirken açığa çıkan metabolik sudan karşılanır. Yetişkin bireylerin günde 2-2.5 litre (1
mL/kkal) sıvı tüketmesi gerekmektedir.
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Sağlıklı Yemek Tabağı
Sağlıklı yaşam biçimi yaklaşımının bireylerde ve toplumda farkındalığının arttırılması, kolay
anlaşılır olması amacıyla “Besin Gruplarına göre Tabak Modeli” ile geliştirilmiştir. Tabakta; 5
besin grubu yer almaktadır.
Besin grupları, besinlerin içerdikleri enerji ve besin ögelerine göre oluşturulmuştur. Tabakta
saatin işleyiş yönünde sırasıyla; süt ve ürünleri (yoğurt, ayran, peynir vb.) grubu, et ve
ürünleri, tavuk, balık, yumurta ve kurubaklagiler (mercimek, kuru fasulye, nohut vb.) ile
yağlı tohumlar (ceviz, fındık, badem vb) grubu, taze sebzeler grubu, taze meyveler grubu,
ekmek ve tahıllar (bulgur, pirinç, makarna vb) grubu görülmektedir.

Şekil 1. Besin Gruplarına Göre Sağlıklı Yemek Tabağı TÜBER-2015

Besin gruplarında yer alan besinlerden sağlıklı seçim yapılabilmesi için besinlerin renk
çeşitliliğine, yapısal özelliklerine, bireyin sağlık ve hastalık durumuna, yaşına ve cinsiyetine,
fiziksel aktivite ve fizyolojik (gebe ve emziklilik) durumunun özelliklerine dayalı, besinlerin
posa, yağ, tuz ve eklenmiş şeker içerikleri dikkate alınarak seçimler yapılmalıdır.
Hedef her öğünde tabakta yer alan her besin grubundan bir besinin seçilerek tüketilmesidir.
Tabağın yanında yer aldığı üzere günlük beslenmede önerilen su tüketiminin sağlanması,
günlük beslenmede zeytinyağının yer alması, aktif yaşamın desteklenmesi sağlıklı yaşam
biçiminin tamamlayıcısı olarak önem taşımaktadır. (1)
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Bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin SARS-CoV-2 ile ilişkili komplikasyon geliştirme riski
daha yüksek olmakta bu nedenle immün sistemin aktif ve güçlü olması COVİD-19 salgınından
korunmada çevresel önlemler ile birlikte önem arz etmektedir.
Sigara, stress, genetik faktörler, mikrobiyota, yaş, cinsiyet, beslenme durumu, doğum yöntemi,
aşılanma durumu, hijyen durumu, anne sütü alımı, beden kütle indeksi (BKİ) ve fiziksel
aktivite durumu gibi hem konakçıya ait, hem de çevresel faktörler immün sistem gelişimini
etkilemektedir.
Beslenme ve bağışıklık arasında oldukça karmaşık ve güçlü ilişki bulunmaktadır.
Epidemiyolojik ve deneysel çalışmalar beslenme, bağışıklık sistemi ve enfeksiyon üçgeninde
diyetin önemine işaret etmektedir.
Bu yeni virüsten korunmada veya hastalık şiddetini hafifletmede, SARS-CoV-2 için halen
spesifik bir tedavinin olmadığı da dikkate alındığında, immün sistemin aktif ve güçlü tutulması
önem arz etmektedir. Bu perspektifte yapılacak optimum düzeyde beslenme müdahaleleri
bireylere COVİD-19 salgınının tedavisinde destek sağlayarak, virüsün çoğalmasını,
yayılmasını önlemek, kontrol etmek, tedavi maliyetlerini ve can kaybını azaltmak için yararlı
bir yaklaşım olabileceği düşünülmektedir.
Ciddi viral, bakteriyel ve fungal enfeksiyonlar çoklu vitamin (B kopleks vitaminler, A, C, E,
D ve K) hipovitaminozuna neden olabilmektedir. Aynı zamanda hipovitaminoz durumu gelişen
hastalar enfeksiyon gelişmesine daha duyarlı hale gelebilmektedir.
Bağışıklık sisteminin regülasyonunda özellikle A, D, E ve C vitamini, niasin (B3), ve
Kobalamin (B6) önemli rol oynamaktadır.
Çinko, demir ve selenyum doğal ve adaptif bağışıklık tepkilerinin düzenlenmesinde rol
oynayan önemli mikro besin öğeleridir.
Mikro besin öğelerinin sağlıklı ve dengeli beslenme ile veya gerekirse vitamin ve mineraller
ile zenginleştirilmiş öğünler veya suplementasyon yolu ile bireylere verilmesi önem arz
etmektedir. (2,3)
Stres durumunda vitaminlerin yaklaşık %32’sinin harcandığı bilinmektedir. (4)
Salgınların sağlık çalışanlarının ruhsal sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırıldığı 117 çalışma
üzerinde yapılan bir gözden geçirmede, sağlık çalışanlarında hem salgınlar sırasında hem de
sonrasında yüksek düzeylerde akut stres bozukluğu, kaygı, tükenmişlik, depresyon ve travma
sonrası stres bozukluğu geliştiği bildirilmiştir. (5)
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PANDEMİNİN DİJİTAL SAĞLIK VE HEMŞİRELİK İNOVASYONUNA ETKİLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Doğan Merih
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, TÜSEB Koordinatörü, İnovatif
Hemşirelik Derneği Başkanı
COVİD-19 pandemi döneminde, kurumlar kriz ortamında mevcut işlerini sürdürme isteklerini
devam ettirirken, krizin beraberinde getirdiği yeni değişimlere de hızla adapte olmak için,
oluşan sorunlara teknolojik ve inovatif çözümler geliştirmeye devam ettiler. Özellikle, sağlık
ve yazılım alanında inovatif çözümler geliştiren girişimler giderek daha fazla dikkat çekti. Üç
boyutlu yazıcılarda üretilen protezler, maskeler, yüz koruyucu siperlikler, dijital teknolojiler
ve süreçleri destekleyen robotlar, COVID- 19 tanı kitleri, dijital sağlık uygulamaları, akıllı ses
tarama sistemi, akıllı görüntü okuma sistemi, tele-sağlık, tele-tıp ve tele-hemşirelik, pandemi
döneminde sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez unsurları haline geldi. Bu değişimlerin içinde yer
alan hemşireler, bu zorlu süreçlerde inovasyon çalışmalarında aktif rol almaya devam ettiler.
Hemşireler hizmet sunumlarında etkin ve istendik sonuçları yakalayabilmek için sürekli
değişime ayak uydurmak ve inovasyon sürecini hizmetlerine entegre etmek zorundadırlar.
Hemşirelik hizmetlerinde inovasyon sürecini aktive etmek, hasta bakım maliyetini azaltırken,
bakım kalitesini de artırmaktadır.
10 yıllık süreçte sürdürmüş olduğumuz inovasyon çalışmaları kapsamında, hemşirelik
hizmetlerinde inovasyonu aktive etmek için bazı basamaklar takip edilmiştir. İlk adımda
hemşirelerin düzenli eğitimler ile bilgi düzeyleri arttırılmış, koçluk sistemi ile bireysel
danışmanlıklar başlatılmış, süreci cazip hale getirecek yarışmalar düzenlenmiş, ödül süreci ile
katılım arttırılmış ve hemşirelikte inovasyon kültürü oluşturulmuştur.
Hemşirelikte inovasyonu aktive etme süreci dahilinde; yarışma sempozyum ve kongreler
gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte yaptığımız yarışmalar ile hemşireler toplam 620 inovatif proje
geliştirmiştir. Her biri yeni bir buluş özelliği taşıyan projeler ile hemşirelerimizin bakım
kalitesini arttırıcı, yeni ve yaratıcı faaliyetleri desteklemeleri sağlanmıştır. İnovatif projeler için
patent alma süreçleri başlatılmış ve yeni buluşların üretimi için çalışmalar aktive edilmiştir.
Hemşirelik hizmetleri bünyesinde inovatif süreci aktive etmek çok zorlu ama bir o kadar da
güzel sonuçlanan bir yol haritası oldu. Bizim sürecimiz hep destekle başladı, meslektaşlarımıza
rol model olundu, yol gösterildi, cesaretlendirildi, motive edildi, eğitimler verildi, bu alanda
"İnovatif Hemşirelerin Yol Haritası" isimli yol gösterici bir kitap çıkarıldı. Amacımız bu
inovasyon ışığını tüm meslektaşlarımıza ileterek hastalarımızın daha kaliteli hizmet almasını
sağlamak, ülkemizin üretim sürecini desteklemek ve mesleki gelişimimizi sağlamaktır. Bu
süreçte profesyonel eğitimlerin ve uygulama atölyeleri oldukça önemli. Biz bu anlamda
ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan "Hemşirelikte İnovasyon Akademisi"ni kurduk. Bu
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akademi ile inovasyon sürecindeki eğitimlerin daha profesyonel, eğitim sonrası inovatif
uygulamaların ve buluşların prototip süreçlerinin daha efektif olmasını sağlandı.
Hemşirelerde inovasyon sürecinin aktifleştirilmesinde; düzenli eğitimlerin, süreci tanıtacak,
cazip hale getirecek, yol gösterecek bilimsel aktivitelerin yapılmasının ve rol model
olmanın yeri büyüktür.
Anahtar kelimeler: COVİD-19 Pandemisi, Hemşirelik, İnovasyon, Kültür
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Öğr. Gör. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,
İstanbul, Türkiye
2
Lisans Öğrencisi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik
Bölümü, İstanbul, Türkiye
Soru - Cevap
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SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-4 | TARİH: 15.06.2021, 15:30 - 17:00 | SALON-1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hülya Kaya
Hemşire Eğitimciler Yönetmen Olursa: Video Kurgusu Oluşturma Kılavuzu
SB-4
Emine Tuğba Yorulmaz1, Zehra Belhan2, Ezgi Koca3, Vildan Kocatepe4, Vesile Ünver5
1
Arş. Gör. Acıbadem Üniversitesi Mehmet Ali Aydınlar Kampüsü Hemşirelik Bölümü
2
Uzman Hemşire, Acıbadem Üniversitesi Mehmet Ali Aydınlar Kampüsü Case Hemşirelik
Eğitmeni
3
Lisans, Acıbadem Üniversitesi Mehmet Ali Aydınlar Kampüsü Eğitim Teknolojileri Uzmanı
4
Dr. Öğr. Üyesi, Acıbadem Üniversitesi Mehmet Ali Aydınlar Kampüsü Hemşirelik Bölümü
5
Prof. Dr., Acıbadem Üniversitesi Mehmet Ali Aydınlar Kampüsü Hemşirelik Bölümü
COVİD-19
Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Öz Yeterlikleri ve
SB-7
Akademik Başarılarının İncelenmesi
Hatice Demirdağ1, Nuriye Pekcan2, Besti Üstün3
1
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
3
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Öğrencilerinin COVİD-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik
SB-12
Tutumları
Nurcan Uysal1, Bahise Aydın2, Emine Ekici2
1
Doç. Dr., Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2
Dr. Öğr. Üyesi, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul,
Türkiye
COVİD-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Eğitimi
SB-15
Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu1
1
Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Sağlıkta Dijitalleşme ve Hemşirelik
SB-24
Deniz Irk1, Nezaket Yıldırım2
1
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya
2
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Antalya
COVİD-19
Salgınında Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışının Tükenmişlik Düzeylerine
SB-25
Etkisi
Begüm Yalçın1, Seda Sarıköse2, Nilgün Göktepe3, Emine Türkmen4
1
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
2
Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
3
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
4
Koç Üniversitesi Semahat Hemşirelik Arsel Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
COVİD-19 Pandemisinin Gebelerin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisi ve Hemşirenin Rolü
SB-26
Sevgi Özkan1, Dicle Filiz Yıldırım2 Pınar Serçekuş Ak3
1
Prof. Dr. Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve
Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
2
Araş. Gör. Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve
Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
3
Doç. Dr. Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve
Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Küresel Salgında Önemli Bir Sorun: Hemşirelik & Etik
SB-27
Niran Çoban, Öznur Aktaş, Emine Kaplan, Melike Özen, Bilal Kocagöz, Tuba Çatak Tanyel
İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
Soru – Cevap

68

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-5 | TARİH: 15.06.2021, 17:10 - 18:40 | SALON-1
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Meral Madenoğlu Kıvanç
SB-50
COVID-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelerde Uyku Kalitesi ve Depresyon Düzeyinin
Belirlenmesi
Hale Tosun1, Ayşe Tosun2, Birgül Ödül Özkaya3, Zeynep Erdoğan3, Asiye Gül4
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2
Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi
3
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH
3
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH
4
İstanbul Kültür Üniversitesi
SB-53
65 Yaş ve Üzeri Yaşlılarda COVID-19’un Etkileri: Kalitatif Bir Yaklaşım
Sibel Şentürk1, Şule Sarızayim2
1
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik
Bölümü, Burdur/Bucak, Türkiye
2
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik
Bölümü, Burdur/Bucak, Türkiye
SB-54
COVID-19 Pandemisinde Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı
Fatma Ayhan
Batman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
SB-60
COVID-19 Pandemi Döneminde İnovatif Hemşirelerin Rolleri ve Yaşadığı Zorluklar
Yeliz Doğan Merih1
1
Dr. Öğr. Üyesi, SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi / Türkiye Sağlık Enstitüleri
Başkanlığı/ İnovatif Hemşirelik Derneği, İstanbul
SB-61
COVID-19’un Gebelik ve Doğum Şekline Etkisi: Literatür İncelemesi
Gonca Buran
Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bursa/ Türkiye
SB-62
COVID-19 Pandemisi Döneminde Ertelenen Sağlık Hizmetleri ve Sorunları Üzerine
Kavramsal Bir İnceleme
Serhan Şahinli¹, Murat Eren²
¹Arş. Gör. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık
Yönetimi Bölümü
²Uzm. Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
SB-84
COVID-19 Sokağa Çıkma Kısıtlaması Sürecinde Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Sağlık
Problemleri, Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve İlişkili Faktörlerin Omaha Sistemi İle İncelenmesi
Şura Kaya1, Ayşe Dost1, Selma Baz2
1
İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2
Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Programı
SB-103 COVID-19 Kahramanlarının Tükenmişlik Seviyeleri: Hemşireler
Aslı Er Korucu1, Fatma Uslu Şahan2
1
Ankara Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ebelik Bölümü, Ankara, Türkiye
2
Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Soru - Cevap
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SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-6 | TARİH: 15.06.2021, 18:50 - 20:20 | SALON-1
Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Merve Bat Tonkuş
COVİD-19 Pandemisinde Okul Çocuklarında (6-10 Yaş) Teknolojik Araç Kullanımının
SB-22
Belirlenmesi: İstanbul Örneği
Nur Bahar Kuru1, Merve Kolcu2
1
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan
Bebek Odası, İstanbul.
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği
Anabilim Dalı, İstanbul.
COVİD-19 Pandemi Sürecinde Toplumun Algıladığı Hemşirelik İmajı: Değişim Var Mı?
SB-28
Hatice Demirdağ1, Nurcan Uysal2
1
Dr. Öğr. Üyesi, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul,
Türkiye
2
Doç.Dr.,Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
COVİD-19 Pandemi Sürecinde Kanser Hastalarının Takibinde Yeni Yaklaşım: Tele
SB-30
Hemşirelik
Funda Karaman1, Aslı Genç2
1
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik İngilizce
Bölümü, İstanbul, Türkiye
2
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,
İstanbul, Türkiye
Covid-19 Pandemisinde Toplumun Beslenme Alışkanlıkların İncelenmesi: İstanbul Örneği
SB-31
Selin Dinçer1, Merve Kolcu2
1
Hemşire, İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye.
2
Dr. Öğretim Üyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı
Hemşireliği ABD, İstanbul, Türkiye
COVİD-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Eğitiminde Yaşanan Sorunlar
SB-32
Aslı Genç1, Funda Karaman2,
1
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,
İstanbul, Türkiye
2
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik İngilizce
Bölümü, İstanbul, Türkiye
COVİD-19 Pandemisinde Hemşirelik İmajı ve Medya
SB-34
Şenay Şener Özalp1, Durdane Yılmaz Güven2
1
Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2
Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
COVID-19 Pandemisinde YYBÜ’lerinde Kanguru Bakımı: Derleme
SB-36
Özge Eren1, Günay Arslan2
1
Giresun Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesi Eğitim Birimi, Eğitim Hemşiresi
2
T.C. Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü
Pandeminin Risk Grupları Üzerindeki Psikososyal Etkileri
SB-85
Merve Bat Tonkuş1, Gamze Güneş2, Ömer Faruk Coşkun2
1
Öğr. Gör. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü,
İstanbul, Türkiye
2
Lisans Öğrencisi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü, İstanbul, Türkiye
Soru - Cevap
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SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-7 | TARİH: 16.06.2021, 09:30 - 11:00 | SALON-1
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Itır Erkan
SB-37
COVID-19 Pandemisi ve Gebelerde Doğum Korkusu
Özlem Akın1 Nülüfer Erbil2
1
Öğr. Gör., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve
Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
2
Prof. Dr., Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
SB-39
Covıd-19 Pandemi Sürecinde Çocuk İstismarı
Edanur Tar1, Betül Çetintaş2, Derya Atik3
1
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
3
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
SB-41
Pandemi Sürecinde Klinik Öğretim ve Olası Sonuçları
Canan Demir Barutcu
Doç. Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik
Bölümü
SB-42
COVID-19 Pandemi Sürecinin Postpartum Depresyon ve Maternal Bağlanma
Üzerine Etkisi
Merve Yavaş1, Pınar Irmak Vural2, Yeliz Varışoğlu2
1
İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Tezli Yüksek
Lisans Programı
2
İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
SB-44
Anne-Bebek Bağlanmasında COVID-19 Yansımaları
Hediye Arslan Özkan1, Begüm Arık2, Ayşenur Keleş3
1
Prof. Dr., Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2
Hem./Lisans Üstü Bursiyer, Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul,
Türkiye
3
Arş. Gör., Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye
SB-47
COVİD-19’un Kronik Hastalıklar Üzerine Etkisi ve Yönetimi
Döndü Şanlıtürk1
1
Dr. Öğr. Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü, Tokat / Türkiye
SB-48
Hemşirelik Öğrencilerinin Acil Uzaktan Eğitimde Aktif Öğrenme Yöntemleriyle
Tasarlanmış Bir Derse İlgileri
Hacer Özel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi
SB-58
COVID-19 Döneminde Gebelerde Algılanan Stres Düzeyinin İncelenmesi
Merve Bat Tonkuş1, Esra Elagöz2
1
Öğr. Gör. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü, İstanbul, Türkiye
2
Lisans Öğrencisi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Soru - Cevap
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SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-8 | TARİH: 16.06.2021, 11:10 - 12:40 | SALON-1 Oturum
Başkanı: Öğr. Gör. Afet Mishal
SB-51
Covid-19 Pandemi Sürecinde Öğrenci Olmak
Burcu Batur1, Gülcan Kendirkıran2
1
Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul
2
Haliç Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul
SB-52
COVİD-19 Pandemi Sürecinde Yaşanan Kadın Şiddeti
Meral Madenoğlu Kıvanç1, Gülbahar Keskin2
1
Dr. Öğr. Üyesi, T.C. Istanbul Kültür Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik
Bölümü, İstanbul, Türkiye
2
Dr. Öğr. Üyesi, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü İstanbul,
Türkiye
SB-70
İstanbul’da Bir Vakıf Üniversitesinde COVID-19 Pandemisinin Hemşirelik
Öğrencilerinin Anksiyete Seviyeleri
Ayla Tisinli1, Şeyda Saydamlı1, Merve Bat Tonkuş2
1
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik
Bölümü, İstanbul, Türkiye
2
Öğr. Gör. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik
Bölümü, İstanbul, Türkiye
SB-72
COVID-19 Pandemisine Bağlı Vuca Ortamında Hemşirelerin Yeteneğini Yönetmek
Duygu Gül1 , Betül Sönmez2
1
Arş. Gör. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi,
Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
2
Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi,
Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
SB-78
COVID-19 Pandemisinin Hemşireler Üzerine Ruhsal Etkileri: Son Bir Yılın
İncelenmesi
Büşra Ergen1, Nurten Taşdemir1, Dilek Yıldırım Tank1
1
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim
Dalı
SB-88
Covid-19 Pandemisi Sırasında Periton Diyaliz Tedavisinin Yönetimi: Sistematik
Derleme
Elif Bülbül
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi
SB-91

Yaşlı Bireylerin COVİD-19 Pandemi Sürecinde Algıladıkları Yalnızlık Hissi ve
Yaşam Doyumu
Şükran Başgöl1, Semra Elmas2
1
Serbest Araştırmacı, Samsun-Türkiye
2
Avrasya Üniversitesi, SBF, Ebelik Bölümü, Trabzon-Türkiye
Soru - Cevap
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SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-9 | TARİH: 16.06.2021, 12:50 - 14:30 | SALON-1
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayla Tisinli
Yeni Tip Koronavirüs (SARS-COV-2) ile Enfekte Kritik Hastanın Hemşirelik Bakımı:
SB-29
Hemşirelik Olgu Sunumu
Ecem Özdemir1, Öznur Kavaklı2
1
Yüksek Lisans Öğrencisi-Hemşire, SBÜ Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi
ve Reanimasyon Yoğun Bakım, Hemşire
2
Dr. Öğr. Üyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları
Anabilim Dalı,
COVİD-19 Pandemisi Hemşirelik İmajını Etkiledi Mi?
SB-33
Durdane Yılmaz Güven1, Şenay Şener Özalp2
1
Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2
Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
COVİD-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim ve Hemşirelik Eğitimi Entegrasyonu
SB-38
Doğancan Vaizoğlu1, Tuğba Yeşilyurt2
1
Araştırma Görevlisi, İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi-Hemşirelik Bölümü, İstanbul,
Türkiye
2
Doktor Öğretim Üyesi, İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi-Hemşirelik Bölümü,
İstanbul, Türkiye
Uzaktan Eğitimin Uygulamalı Alanlarda Eğitim Gören Öğrencilerin Anksiyete Düzeyine
SB-59
Etkisinin İncelenmesi
Merve Bat Tonkuş1, Cansu Bakırhan2
1
Öğr. Gör., İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,
İstanbul, Türkiye
2
Lisans Öğrencisi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik
Bölümü, İstanbul, Türkiye
COVID-19 Pandemisi ve Sağlık Çalışanlarında Yarattığı Ruhsal Travma Etkileri
SB-92
Hazel Akman1, Ayşe Nefise Bahçecik2
1
Uzm. Hemşire, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik
Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı, İstanbul, Türkiye
2
Prof. Dr. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,
İstanbul, Türkiye
Sağlık Çalışanlarının Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan COVID-19 Hastalarına Uygulanan
SB-97
Sanal Hasta Ziyaret Programına Yönelik Görüşleri
Emine Türkmen1, Ayda Kebapçı2
1
Doç. Dr., Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
(SANERC) Koordinatörü
2
Dr. Öğretim Üyesi, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Pandemi Otizmli Bir Çocuğu ve Ebeveynini Nasıl Etkiliyor?
SB-104
Nilüfer Yıldırım1, Semra Elmas2
1
Erzurum Teknik Üniversitesi, SBF, Hemşirelik Bölümü, Erzurum-Türkiye
2
Avrasya Üniversitesi, SBF, Ebelik Bölümü, Trabzon-Türkiye
COVID-19 Pandemisini Takiben Anatomi Eğitimine Genel Bir Bakış
SB-105
Enes Kara
Öğr. Gör., Sakarya Üniversitesi, Fizyoterapi Program Başkanı
Pandemide Dijital Sağlık ve İnovasyon
SB-106
Gaye Demirtaş
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Soru - Cevap
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SB - 1
PANDEMİNİN KRONİK MİRASI : POST-VİRAL YORGUNLUK SENDROMU
Emir Avşar1, Yiğit Kürşad Ergül2, Hediye Arslan Özkan3
1Arş.

Gör., Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul,
Türkiye, emir.avsar@yeditepe.edu.tr
2İnt. Hem., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü,
Manisa, Türkiye, yigitkursadergul@gmail.com
3Prof. Dr., Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul,
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ÖZET
Covid-19, genellikle solunum sistemi başta olmak üzere tüm vücut sistemini olumsuz etkileyen
bir patojendir. Kısa sürede dünya çapında kontrolsüzce yayılım gösteren koronavirüs salgını,
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilân edilmiştir. Çeşitli klinik belirtilerle
seyreden tabloda, çoğu bireylerin enfeksiyondan kurtulmalarına rağmen şiddetli ve uzun süreli
yorgunluk yaşamaya devam etmeleri dikkat çekmektedir. Post-viral Yorgunluk Sendromu
olarak adlandırılan bu durumun fizyopatolojik mekanizmasının da bilinmemesi nedeniyle,
hastalığı atlatanların karşılaştığı en yaygın ve kronik süreçli sağlık sorunu olduğu
düşünülmektedir. Bu sendroma bağlı olarak gelişen sekonder semptomların da ortaya çıkması,
mevcut problemin prognozunu ve yönetimini olumsuz yönde etkileyerek karmaşık bir süreç
oluşmasına neden olmaktadır. Bu kompleks tablonun tedavi ve bakımı için iyi bir
değerlendirmenin yapılmasında hemşireler kilit rol oynamaktadır. Ayrıntılı bir sağlık öyküsü,
fizik muayene ve laboratuvar bulgularının incelenmesinin yanı sıra psikososyal durumun da
göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Alınan kapsamlı sağlık öyküsü doğrultusunda
semptomlara yönelik birtakım farmakolojik ajanlar kullanılabileceği gibi, bazı gıda takviyeleri
ve vitamin destekleri de tedavi/bakım sürecine dahil edilmektedir. Ancak bu non-farmakolojik
ajanların hastalar tarafından bilinçsizce kullanımı son derece yaygın hâle gelmiştir. Dolayısıyla
koronavirüs enfeksiyonu sonrası gelişen yorgunluğu kontrol altına alabilmek adına çeşitli
uygulamalara başvuran hastaların bilgi eksikliğinin hemşireler tarafından giderilmesi
gerekmektedir. Post-viral Yorgunluk Sendromu’nun değerlendirilmesi, beraberinde getirdiği
psikolojik ve fizyolojik sorunlar, hemşirelik yaklaşımları ve ilişkili semptomların
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yönetilmesinde kullanılan besin takviyeleri ve vitamin desteklerinin kanıt temelli literatür
verileri doğrultusunda ele alındığı bu derlemenin, hemşirelere yol gösterici olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Post-viral yorgunluk, Covid-19, Pandemi
GİRİŞ
Covid-19, özellikle respiratuar sistemi hedef alan, toplum sağlığı açısından geniş çaplı tehdit
oluşturan bir patojendir (1). 2019 yılı Aralık ayında ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde nedeni
bilinmeyen bir dizi pnömoni vakalarının ortaya çıkması ve çok kısa süre zarfında kontrolsüz
bir şekilde yayılarak diğer birçok ülkede de görülmesi üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
tarafından 11 Mart 2020’de pandemi ilan edilmiştir (2-4). Koronavirüs enfeksiyonu; yüksek
ateş, miyalji, kuru öksürük, nefes darlığı, baş ve boğaz ağrısı gibi belirtiler göstermesi
nedeniyle semptomlar açısından diğer viral solunum yolu enfeksiyonlarıyla benzerlik
göstermektedir (5). Ancak koku alma ve tat alma duyusundaki bozuklukların oluşması,
koronavirüsü diğer viral enfeksiyonlardan ayırmada yol gösterici spesifik belirtiler olarak
düşünülebilir (6).
Covid-19’un yaygın olarak bildirilen semptomlarından biri de yorgunluktur. Bazı kişilerin bu
enfeksiyondan kurtulmalarına rağmen, ciddi düzeyde uzun süreli yorgunluk yaşamaya devam
ettiği görülmektedir ve bu viral yorgunluğun, hastalığı atlatanların karşılaştığı en yaygın uzun
vadeli sağlık problemi olduğu öne sürülmektedir (7,18). Post-viral Yorgunluk Sendromu olarak
adlandırılan bu terim, 1980’li yılların sonlarına doğru kullanılmaya başlanmıştır (8). Bu
sendroma ait temel belirtiler; şiddetli kas yorgunluğu, kas ağrısı, halsizlik ve dinlenme hissinin
oluşmadığı uyku problemleridir (15). Viral menenjit, Ross River Virüsü (RRV), Epstein-Barr
Virüsü (EBV) gibi çeşitli enfeksiyonlar sonrasında bu sendromun görüldüğüne dair raporlar
bulunmaktadır (9,10). 2003 yılının başlarında Güney Doğu Asya’da ortaya çıkan Şiddetli Akut
Solunum Sendromu (SARS) sonrasında da sıklıkla bildirilen Post-viral Yorgunluk Sendromu,
Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş bireylerde de görülmesiyle önemli bir semptom yüküne işaret
etmektedir (11,12). Koronavirüs enfeksiyonu geçirenlerde yorgunluk şiddetinin ve
yaygınlığının araştırıldığı bir çalışmada, post-viral yorgunluğun günlük yaşam aktivitelerini
olumsuz etkilediği ve katılımcıların %31’inin yorgunluk nedeniyle işlerine dönemediği
bildirilmiştir. Bu veriler, Covid-19 enfeksiyonunu takiben post-viral yorgunluk durumunun
incelendiği ilk rapor olarak literatüre geçmiştir (13). 2020 yılında yapılan başka bir çalışmada
ise PCR testinin pozitif çıkmasıyla hastaneye yatışı yapılarak tedavi edilen ve sonrasında
iyileşen hastaların %69’unda inatçı yorgunluk olduğu tespit edilmiştir (12). Viral bir
enfeksiyonun ardından bu denli yaygın ve yüksek oranlarda görülen yorgunluk sendromunun
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ortaya çıkışı birçok faktör ile ilişkilendirilebilir ancak net bir mekanizması bilinmemektedir
(14). Koronavirüs enfeksiyonunun akut dönemindeki psikolojik sıkıntı, uzun süreli
yorgunluğun gelişmesinde güçlü bir risk faktörüdür (17). Bu psikolojik sıkıntı, mevcut olan
viral hastalığa sekonder olarak ortaya çıkabileceği gibi; bireyin sosyal izolasyona ve stigmaya
maruziyeti, çalışma ortamının hijyen ve mesafe açısından güvenliği, ekonomik kaygılar, aile
bireylerinin sağlığı ile ilgili endişeler ve ölüm korkusu gibi stresli yaşam olaylarına bağlı olarak
da ortaya çıkabilir (16). Ayrıca yakın tarihte yapılan bir çalışmada, önceden depresyon tanısı
var olan ve bu nedenle antidepresan ilaç kullanan kişilerde şiddetli yorgunluk düzeyi tespit
edilmiştir. Dolayısıyla Covid-19 sonrası görülen hem fiziksel hem de psikolojik yorgunluk
seviyelerinin genel popülasyona istinaden daha yüksek olduğu bildirilmiştir (13).
POST-VİRAL YORGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Covid-19 hastalarının, akut viral dönemi atlatıp iyileştikten sonra daha kompleks bir klinik
tablo ile ortaya çıktığı öne sürülmektedir (19). Koronavirüs ile enfekte kişilerin %50’sinden
fazlası, enfeksiyonun başlamasından sonra en az 3 ay boyunca kalıcı yorgunluktan şikayetçidir
(16). Bu karmaşık tablonun tedavi ve bakım yönetimi için iyi bir değerlendirmenin
yapılmasında hemşireler kilit rol oynamaktadır. Öncelikle titiz bir sağlık öyküsü alma ve
fiziksel muayene ile değerlendirmeye başlanmalıdır (16). Değerlendirme esnasında kişiye
sadece yorgunluğa yönelik spesifik sorular yöneltmek yerine bütüncül yaklaşmak gerekir.
Çünkü post-viral yorgunluğun; bazen nefes darlığı, göğüs ağrısı ve öksürük dahil olmak üzere
çeşitli solunumsal semptomlarla da ilişkili olduğu görülmektedir (18). Bununla birlikte kişinin
ayağa kalkması ile meydana gelen, anormal bir otonomik cevaba bağlı bilincin
sürdürülememesi olarak tanımlanan Ortostatik İntolerans (Oİ) açısından da değerlendirilmesi
gerekir. Bu durum; halsizlik, baş dönmesi, konsantrasyonda azalma, titreme ve mide bulantısı
gibi semptomlarla karakterize bir tablodur ve şiddetli yorgunluk ile de yakından ilişkilidir
(16,20). Aynı zamanda eforla gelen dispne, egzersiz sonrası gelişen halsizlik ve uyku
bozukluklarının da kronik süreçli yorgunluk ile iç içe olduğu unutulmamalı, bu bağlamda postviral yorgunluğun değerlendirilmesinde mutlaka sorgulanmalıdır (21).
Daha kapsamlı bir değerlendirme yapabilmek için; tam kan sayımı, üre-ürik asit seviyeleri, sıvı
ve elektrolit düzeyleri, tiroid fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri, kemik profili,
sedimantasyon hızı ve B12 vitamini seviyesi dahil olmak üzere hemogram ve biyokimya
analizi yapılabilir (22). Çünkü viral etkenin sistemler üzerindeki olumsuz etkileri nedeni ile bu
parametrelerde dengesizlikler gelişebilir ve bu durum Post-viral Yorgunluk Sendromu ile
sonuçlanabilir. Ayrıca sitokin fırtınasında öncü olan interferon (IFN) ve interlökinler (IL) gibi
bazı bağışıklık faktörleri de viral enfeksiyon sonucu yorgunluk ile ilişkilendirilmektedir (7).
Covid-19 ilişkili sitokin fırtınası olan hastalarda IL-1beta, IL-6, IL-10, TNF-alfa, IFN-alfa ve
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IFN-beta gibi sitokinlerin serum seviyelerinin arttığı ve bunun da kişilerde özellikle yorgunluk,
ateş, titreme, baş ağrısı gibi semptomlar geliştirdiği bilinmektedir (23). Bununla birlikte kreatin
seviyesindeki azalmaların da yorgunluk üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir. Yapılan bir
çalışmada post-viral yorgunluğa benzer bir durum olan fibromiyaljili hastalarda, kreatinin
idrarlı atılımı ile yorgunluk ve enerji düşüklüğü arasında önemli bir ilişki tespit edilmiştir (25).
Dolayısıyla, yorgunluğu değerlendirmede bu parametreler de dikkate alınmalıdır. Ancak bu tür
fizyolojik sebeplerin yanında hem depresyon hem de anksiyete gibi psikolojik etmenlerin de
viral enfeksiyon sonrası yorgunluk ile güçlü bir şekilde ilişkisi olması nedeniyle ruh halinin de
değerlendirilmesini göz önünde bulundurmak gerekir (26).
POST-VİRAL YORGUNLUĞUN VE İLİŞKİLİ SEMPTOMLARIN YÖNETİMİ
Viral enfeksiyon sonrası ortaya çıkan yorgunluk, Kronik Yorgunluk Sendromu’nun subakut
bir formu olarak kabul edilmektedir. O nedenle her ikisinin tıbbi anlamda yönetilmesindeki
stratejiler ortak özellik göstermektedir. Anamnez aşamasında tespit edilen tetikleyici faktörlere
yönelik yapılacak olan uygun girişimler ile kaliteli tıbbi yönetim sağlanarak semptomların
şiddeti azaltılabilir ya da ortadan kaldırılabilir. Aşırı efor sarfetmek, semptomların
şiddetlenmesini alevlendireceği için ağır egzersizlerden kaçınılması, günlük aktivitelerin
sınırlandırarılması ve halsizlik durumunun önüne geçebilmek adına yeterli dinlenmenin
sağlanması gerekir (25). Eğer bu yorgunluğa sekonder olarak gelişen bir uyku bozukluğu
mevcut ise, hemşireler tarafından verilecek uyku hijyeni tavsiyeleri yararlı olacaktır. Aynı
zamanda hekim kontrolünde melatonin takviyesi ya da gevşetici etkisi nedeniyle düşük doz
antihistaminikler de başlanabilmektedir (16,25). Ağrının eşlik ettiği durumlarda sıcak-soğuk
uygulamalar, masaj ve topikal kremler kullanılabilir. Farmakolojik olarak ise myaljik ağrılar
için yararlı olduğu kanıtlanan naltrekson, çok düşük dozlarda kullanılabilir (28). Ancak daha
şiddetli ağrılarda pregabalin, duloksetin veya milnasipran gibi narkotik olmayan ajanlar tercih
edilebilir (25). Genel olarak Post-viral Yorgunluk Sendromu’nun ve ilişkili semptomlarının
yönetilmesinde mevcut kanıtlara göre aşağıdaki takviyeler önerilmektedir :
C vitamini : İmmün sistem üzerinde olumlu etkiler oluşturarak koronavirüs kaynaklı soğuk
algınlığı semptomlarının ve halsizliğin azaltılmasında kullanılabilir. Günde maksimum 2000
mg ile sınırlandırılması gerekir ve 500 mg/gün güvenli kabul edilir. Şiddetli Covid-19
vakalarında aktif hastalık sürecinde ve hastalık sonrası dönemde C vitamininin etkileri geniş
çapta araştırılmaya devam etmektedir (25).
D3 vitamini : Yapılan araştırmalarda D3 vitamini seviyesi düşük olan bireylerin çoğunlukta
olduğu ülkelerde Covid-19 insidansının daha yüksek olduğu, yeterli düzeyde D3 vitaminine
sahip kişilerin koronavirüs ile enfekte olması durumunda klinik seyrinin hafif ilerlediği ve
yoğun bakım ünitelerine yatış oranının daha az olduğu tespit edilmiştir (27). Eksikliğinde baş
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ağrısı, kas iskelet sistemi ağrısı, güçsüzlük ve yorgunluk semptomlarının olduğu bilinmektedir.
Dolayısıyla mevcut semptomların tedavisi için hekim gözetiminde uygun dozlarda kullanımı
önerilmektedir (28).
Ekinezya : Üst solunum yolu enfeksiyonlarını önlemek için kullanılır ve biyolojik aktiviteyi
arttırarak vücudun antiviral sistemini destekler. Alınması gereken günlük normal dozu 300
mg’dır. Ancak romatoid artrit (RA), sistemik lupus eritematozus (SLE), multipl skleroz (MS)
ve otoantikorlarla ilişkili diğer hastalıkları olan kişiler için kullanımı kontrendikedir (25).
B12 vitamini ve folat : Post-viral yorgunluk şikayeti olan bireylerde çoğunlukla B12 vitamini
ve folat seviyelerinin düşük olduğu bilinmektedir. O nedenle folat ile birlikte günlük 1000 mcg
B12 alınması önerilmektedir (29).
CoQ10 : İnsan vücudundaki en yaygın kofaktördür ve yorgunluk yaşayan kişilerde CoQ10
seviyesi düşük olma eğilimindedir. Günlük 100-200 mg takviye alınmasının metabolizmaya
fayda sağlayacağı bildirilmiştir (25).
Zerdeçal (curcumin) : Güçlü bir antienflamatuar ve antioksidan aktiviteye sahiptir. Özellikle
hafif şiddetteki kas-eklem ağrıları ve yorgunluk şikayetleri için oldukça faydalıdır. Normal
dozu günlük 500-1000 mg’dır. Ancak uterus kasılmalarına neden olabileceği için gebelikte
kullanımı kontrendikedir (25).
Viral enfeksiyon sonrasında ortaya çıkan yorgunlukla ilişkili depresyon ve anksiyetenin
yönetiminde ise ilk basamak tedavi seçeneği bilişsel davranışçı terapi olmalıdır. Fakat
psikoterapik müdahaleler ile kontrol altına alınamayan depresif süreçlerde farmakolojik ajanlar
kullanılmaya başlanabilmektedir (16).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Covid-19 pandemisi, altta yatan patofizyolojik mekanizması çözülememiş post-viral
sendromları beraberinde getirerek, kronik süreçte önemli bir sağlık sorunu yükü
oluşturmaktadır ve en yaygın sekelinin Post-viral Yorgunluk Sendromu olacağı
düşünülmektedir (30). Bu sendromla ilişkili olarak diğer semptomların ortaya çıkması ise
mevcut durumun tıbbi yönetimini daha komplike hale getirmektedir. Hemşirelerin problemi
saptama aşamasında sadece fizik muayene ve laboratuvar bulgularını değil, psikososyal
durumu da değerlendirmeyi göz ardı etmemesi gerekir. Aynı zamanda yorgunluğun yönetimi
için bitkisel gıda takviyelerini ve vitamin desteklerini kullanacak olan hastaların, bu konuda
uzman olan sağlık profesyonellerinin yönlendirmeleri doğrultusunda hareket etmeleri; reçete
edilen farmakolojik ajanları düzenli ve önerilen dozlarda kullanmaları konusunda bilgi
eksikliklerinin giderilmesi önerilmektedir.

78

KAYNAKÇA
1. Rothan, H. A., & Byrareddy, S. N. (2020). The epidemiology and pathogenesis of
coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Journal of autoimmunity, 102433.
2. Du Toit, A. (2020). Outbreak of a novel coronavirus. Nature Reviews Microbiology,
18(3), 123-123.
3. Ren, L. L., Wang, Y. M., Wu, Z. Q., Xiang, Z. C., Guo, L., Xu, T., ... & Li, H. (2020).
Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive
study. Chinese medical journal.
4. Hiscott, J., Alexandridi, M., Muscolini, M., Tassone, E., Palermo, E., Soultsioti, M., &
Zevini, A. (2020). The global impact of the coronavirus pandemic. Cytokine & growth
factor reviews, 53, 1-9.
5. Ahmed, H., Patel, K., Greenwood, D. C., Halpin, S., Lewthwaite, P., Salawu, A., ... &
Sivan, M. (2020). Long-term clinical outcomes in survivors of severe acute respiratory
syndrome (SARS) and Middle East respiratory syndrome (MERS) coronavirus
outbreaks after hospitalisation or ICU admission: a systematic review and metaanalysis. Journal of rehabilitation medicine, 52(5), 1-11.
6. Qin, C., Zhou, L., Hu, Z., Zhang, S., Yang, S., Tao, Y., ... & Tian, D. S. (2020).
Dysregulation of immune response in patients with COVID-19 in Wuhan, China.
Clinical Infectious Diseases.
7. Islam, M. F., Cotler, J., & Jason, L. A. (2020). Post-viral fatigue and COVID-19:
lessons from past epidemics. Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior, 8(2), 61-69.
8. Archer, M. I. (1987). The post-viral syndrome: a review. The Journal of the Royal
College of General Practitioners, 37(298), 212-214.
9. Hickie, I., Davenport, T., Wakefield, D., Vollmer-Conna, U., Cameron, B., Vernon, S.
D., ... & Lloyd, A. (2006). Post-infective and chronic fatigue syndromes precipitated
by viral and non-viral pathogens: prospective cohort study. Bmj, 333(7568), 575.
10. Hotopf, M., Noah, N., & Wessely, S. (1996). Chronic fatigue and minor psychiatric
morbidity after viral meningitis: a controlled study. Journal of Neurology,
Neurosurgery & Psychiatry, 60(5), 504-509.
11. Moldofsky, H., & Patcai, J. (2011). Chronic widespread musculoskeletal pain, fatigue,
depression and disordered sleep in chronic post-SARS syndrome; a case-controlled
study. BMC neurology, 11(1), 1-7.
12. Mandal, S., Barnett, J., Brill, S. E., Brown, J. S., Denneny, E. K., Hare, S. S., ... &
Hurst, J. R. (2021). ‘Long-COVID’: a cross-sectional study of persisting symptoms,

79

biomarker and imaging abnormalities following hospitalisation for COVID-19. Thorax,
76(4), 396-398.
13. Townsend, L., Dyer, A. H., Jones, K., Dunne, J., Mooney, A., Gaffney, F., ... & Conlon,
N. (2020). Persistent fatigue following SARS-CoV-2 infection is common and
independent of severity of initial infection. Plos one, 15(11), e0240784.
14. Wostyn, P. (2021). COVID-19 and chronic fatigue syndrome: Is the worst yet to come?.
Medical hypotheses, 146, 110469.
15. Behan, P. O., Behan, W. M., & Bell, E. J. (1985). The postviral fatigue syndrome—an
analysis of the findings in 50 cases. Journal of Infection, 10(3), 211-222.
16. Gaber, T. (2021). Assessment and management of post‐COVID fatigue. Progress in
Neurology and Psychiatry, 25(1), 36-39.
17. Jason, L. A., Katz, B. Z., Shiraishi, Y., Mears, C. J., Im, Y., & Taylor, R. R. (2014).
Predictors of post-infectious chronic fatigue syndrome in adolescents. Health
Psychology and Behavioral Medicine: An Open Access Journal, 2(1), 41-51.
18. Halpin, S. J., McIvor, C., Whyatt, G., Adams, A., Harvey, O., McLean, L., ... & Sivan,
M. (2021). Postdischarge symptoms and rehabilitation needs in survivors of COVID‐
19 infection: A cross‐sectional evaluation. Journal of medical virology, 93(2), 10131022.
19. Wang, X., Xu, H., Jiang, H., Wang, L., Lu, C., Wei, X., ... & Xu, S. (2020). Clinical
features and outcomes of discharged coronavirus disease 2019 patients: a prospective
cohort study. QJM: An International Journal of Medicine, 113(9), 657-665.
20. Schondorf, R., Benoit, J., Wein, T., & Phaneuf, D. (1999). Orthostatic intolerance in
the chronic fatigue syndrome. Journal of the autonomic nervous system, 75(2-3), 192201.
21. Haney, E., Smith, M. B., McDonagh, M., Pappas, M., Daeges, M., Wasson, N., &
Nelson, H. D. (2015). Diagnostic methods for myalgic encephalomyelitis/chronic
fatigue syndrome: a systematic review for a National Institutes of Health Pathways to
Prevention Workshop. Annals of internal medicine, 162(12), 834-840.
22. Baker, R., & Shaw, E. J. (2007). Diagnosis and management of chronic fatigue
syndrome or myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy): summary of NICE
guidance. Bmj, 335(7617), 446-448.
23. Fajgenbaum, D. C., & June, C. H. (2020). Cytokine storm. New England Journal of
Medicine, 383(23), 2255-2273.
24. Malatji, B. G., Meyer, H., Mason, S., Engelke, U. F., Wevers, R. A., Van Reenen, M.,
& Reinecke, C. J. (2017). A diagnostic biomarker profile for fibromyalgia syndrome
80

based on an NMR metabolomics study of selected patients and controls. BMC
neurology, 17(1), 1-15.
25. Lapp, C. W., & John, J. F. (2021). Managing COVID-19 post viral Fatigue Syndrome.
Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior, 1-8.
26. Younger, J., Parkitny, L., & McLain, D. (2014). The use of low-dose naltrexone (LDN)
as a novel anti-inflammatory treatment for chronic pain. Clinical rheumatology, 33(4),
451-459.
27. Benskin, L. L. (2020). A basic review of the preliminary evidence that COVID-19 risk
and severity is increased in vitamin D deficiency. Frontiers in public health, 8, 513.
28. Nowak, A., Boesch, L., Andres, E., Battegay, E., Hornemann, T., Schmid, C., ... &
Krayenbuehl, P. A. (2016). Effect of vitamin D3 on self-perceived fatigue: A doubleblind randomized placebo-controlled trial. Medicine, 95(52).
29. Regland, B., Forsmark, S., Halaouate, L., Matousek, M., Peilot, B., Zachrisson, O., &
Gottfries, C. G. (2015). Response to vitamin B12 and folic acid in myalgic
encephalomyelitis and fibromyalgia. PLoS One, 10(4), e0124648.
30. Walitt, B., & Bartrum, E. (2021). A clinical primer for the expected and potential postCOVID-19 syndromes. Pain Reports, 6(1).

81

SB - 2
COVİD 19 PANDEMİ GÜNLERİNDE 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERİN BESLENME
DURUMLARI VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Serap Gökçe Eskin1, Aynur Esen Türeyen2
1Dr.

Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
serap.gokce@adu.edu.tr
2Prof. Dr., Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, aynur.tureyen@ege.edu.tr
Giriş: Koronavirüs hastalığı, yeni keşfedilen bir koronavirüsün neden olduğu, yaşlı hastalarda
daha yüksek bir mortalite oranına sahip bulaşıcı bir hastalıktır. Yaşlılığa bağlı hastalıkların
yönetiminde, beslenme ve fiziksel aktivite etkin bir rol oynamaktadır. Bu çalışma pandemi
sürecinde kısıtlama uygulanan 65 yaş üstü bireylerin beslenme durumlarının ve günlük yaşam
aktivite düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma analitik- kesitsel türde, 01.06-01.09.2020 tarihleri arasında yürütülmüştür.
Araştırmanın evren sayısı bilinmemektedir. Evreni Aydın Efeler ilçe merkezinde yaşayan 65
yaş üstü bireyler oluşturmaktadır. Yapılan güç analizine göre örneklem sayısı 150 olarak
belirlenmiştir. Kartopu örneklem yöntemi ile ulaşılabilen 65 yaş üstü bireyler örneklemi
oluşturmuştur. Veri toplama sürecinde araştırmacı iletişim bilgileri olan 65 yaş üzeri ve
araştırma kriterlerine uyan bireyler ile telefon görüşmesi yapılmış, ulaşılan bireyden tanıdığı
65 yaş üstü bireylerin iletişim bilgileri alınmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu,
Mini Nutrisyonel Değerlendirme (MNA) SF ve Katz'ın Günlük Yaşam Aktiviteleri (GYA)
İndeksi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri IBM SPSS 22 ile analiz edilmiştir. Katılımcıların
tanımlayıcı özellikleri için sayı ve yüzde dağılım değerleri kullanılmış; istatistiksel analiz için;
bağımsız gruplarda t testi ve χ2 testi ile Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Etik kurul izni
alınmıştır.
Bulgular: Çalışma sonucunda 65 yaş üzeri bireylerin %63’ünde malnütrisyon riski
bulunmaktadır. Bunu etkileyen faktörlerin yalnızlık, yüksek BKI, ileri yaştır. Katılımcıların
büyük bölümünün günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olduğu, ileri yaş ve BKI’nin GYA
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düzeyini etkilediği belirlenmiştir. Yaşlıların beslenme yetersizliği ile GYA arasında pozitif
yönlü orta düzey ilişki saptanmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Çalışma sonucunda pandemi sürecinde 65 yaş üstü bireylerin büyük
bölümünde malnütrisyon riski tespit edilmiştir. Kısıtlamalar nedeniyle evde izole olan yaşlı
bireyler yalnız kalmış, besin hazırlamada, besinlere ulaşmada sorun yaşamış olabilir.
Katılımcıların büyük bölümünün çoğunlukla ev içinde gereksinimlerini karşılayabildiği
görülmektedir. Katılımcıların büyük bölümünün 80 yaş altında olması ve yalnız yaşamaması
nedeniyle GYA’lerinde bağımsız oldukları düşünülmektedir. Bu sonuçlarla pandemi sürecinde
yaşlı bireylerin beslenme ve fiziksel aktivite durumlarının göz ardı edilmemesi,
gereksinimlerin karşılanması amacıyla bölgesel ve ulusal düzeyde girişimler yapılması
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, beslenme, günlük yaşam aktiviteleri, fiziksel aktivite, pandemi,
koronavirüs
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SB - 3
PANDEMİ

DÖNEMİNDE

PREMATÜRE

BEBEKLERDE

EMZİRMENİN

DESTEKLENMESİ
Ezgi Boz1, Arzu Akcan2
1Akdeniz

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (ezgi.boz96@gmail.com)

2Akdeniz

Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, (aarzu@akdeniz.edu.tr)

Giriş: Covid-19 pandemi süreci, emzirme destek hizmetlerinde değişikliğe neden
olabilmektedir. Özellikle yenidoğan yoğun bakım ünitesinden (YYBÜ) taburcu olan prematüre
bebeklerin taburculuktan sonra emzirme ile ilgili her problemde hastaneye başvurması çok
uygun olmayabilir ve ev ziyaretleri de yapılamayabilir.
Amaç: Bu derleme makalenin amacı pandemi sürecinde prematüre bebeklerde emzirme
izlemini güncel literatür ışığında incelemektir.
Bulgular: Prematüre doğumlar birçok açıdan ebeveynler için zorlu bir süreçtir. Yapılan
araştırmalar, prematüre bebeklerin term bebeklere kıyasla yetersiz süt alma riski ve daha düşük
anne sütü ile beslenme oranına sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle hastanedeki emzirme
eğitiminin ardından evde çeşitli problemler oluşabilmektedir. Literatür pandemi sürecinde evde
olmanın avantaj olabileceğini, ancak bazı sınırlılıkları da beraberinde getireceğine işaret
etmektedir. Bu da emzirmenin salgın sürecinde yeniden ele alınmasını ve değerlendirilmesini
gerektirmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Emzirme, morbiditeleri azaltır ve bebeğin sağlık sonuçlarını iyileştirir.
Bu doğrultuda emzirme desteği emziren anneler için son derece önemlidir. Prematüre bebeği
olan annelere verilen teknoloji temelli emzirme programı anne ve bebek sağlığı başta olmak
üzere toplum sağlığı için önemli bir hemşirelik uygulamasıdır. Emzirme teşvik ve destek
programlarının etkililiğini ve etkinliğini artırabilmek amacıyla annelerin emzirme bilgisine
ulaşmadaki tutumu, teknolojiye ilgisi, teknoloji kullanımı dikkate alınmalıdır. Teknoloji
entegre edilmiş emzirme programları aracılığıyla emzirme sonuçları iyileştirilebilir. Bu sayede
prematüre bebeklerin emzirme problemleri azaltılabilir ve daha uzun süre emzirilmeleri
sağlanabilir. Hemşireler, annelerin potansiyel olarak karşılaşabilecekleri olası emzirme
sorunlarını göz önünde bulundurarak eğitim rehberleri oluşturabilir ve annelerin emzirmeye
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devam etmesine katkıda bulunabilirler. Bu süreçte halk sağlığı hemşiresi akut bakımdan sonra
toplum ortamında da, sağlıklı büyüme ve gelişmeyi teşvik edici, değişen teknoloji ile gelişen
rollerine yönelik önerilerde bulunabilir.
Anahtar sözcükler: Covid-19, prematüre, emzirme, teknoloji
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HEMŞİRE

EĞİTİMCİLER

YÖNETMEN

OLURSA:

VİDEO

KURGUSU

OLUŞTURMA KILAVUZU
Emine Tuğba Yorulmaz1, Zehra Belhan2, Ezgi Koca3, Vildan Kocatepe4, Vesile Ünver5
1Arş.

Gör., Acıbadem Üniversitesi Mehmet Ali Aydınlar Kampüsü Hemşirelik Bölümü, İstanbul
Hemşire, Acıbadem Üniversitesi Mehmet Ali Aydınlar Kampüsü Case Hemşirelik
Eğitmeni, İstanbul
3Lisans, Acıbadem Üniversitesi Mehmet Ali Aydınlar Kampüsü Eğitim Teknolojileri Uzmanı,
İstanbul
4
Dr. Öğr. Üyesi, Acıbadem Üniversitesi Mehmet Ali Aydınlar Kampüsü Hemşirelik Bölümü,
İstanbul
5Prof. Dr., Acıbadem Üniversitesi Mehmet Ali Aydınlar Kampüsü Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2Uzman

Giriş: Video gibi görsel materyaller yazılı kelimeden daha büyük bir etkiye sahip
olabileceğinden, öğrenciler ile iletişim kurmada etkin bir yol olabilir. ‘Bir resim bin sözcüğe
bedeldir’ ifadesi geçmişte olduğu gibi bugünün medyası için de geçerlidir 1. DVD/video
formatları; öğrencilere bilgileri grafik, metin ve sesle desteklenen bir mozaik şeklinde
sunmaktadır2,3. Özellikle hemşirelik alanında çalışan eğitimciler, öğretimi kolaylaştırmak için
eğitim araçlarının üretimine yatırım yapmıştır 4.
Amaç: Bu makale DVD/video yapımının önemli bir kısmını prodüksiyon (yapım) ekibinin
sürecine rehberlik edecek senaryo ve “Video Kurgu Taslağı (Storyboard)” tasarımının
literatüre ve hemşirelik mesleğine kazandırılması amacıyla yazılmıştır.
DVD/Videoların etkinliği: Meta-analizler teknolojinin öğrenmeyi geliştirdiğini ve videonun
oldukça etkili bir eğitim aracı olabileceğini göstermiştir 5. Kullanışlı, erişilebilir ve öğrenci
odaklı eğitim medyası, içeriğin öğretilmesini ve öğrenilmesini kolaylaştırmakta, motivasyonu
artırmaktadır6-8. Hemşirelik becerilerinin videoya dönüştürülmesiyle öğrenciler hem nasıl
yapıldığını görebilir, hem de eğitimleri için tutarlılık sağlanır 8,9. Eğitim videolarından en iyi
şekilde yararlanmak için, öğrenciler öz değerlendirme yapmaya teşvik edilmelidir 10.
Prodüksiyonun Aşamaları: Bir DVD/videonun üretimi üç aşamada gerçekleşir:
1.Ön prodüksiyon; Hemşire eğitimciler bir senarist gibi hareket ederek yapımcılarla birlikte
çalışır. Bu sürede, üretimin tüm aşamalarını etkileyen birbiriyle ilişkili temel sorulara ilişkin
kararlar alınır2. Bizim tasarladığımız ‘Storyboard’ yedi bölümden oluşmaktadır (Tablo 1).
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Fleming ve arkadaşlarının hazırladığı storyboard iki bölümden oluşmaktadır; izleyicinin ne
göreceğinin açıklamalarını içeren birinci ve anlatım, diyalog, arka plan müziği gibi
prodüksiyonun tüm özelliklerini içeren ikinci bölümden oluşmaktadır 2. Storyboard”un
prodüksiyonun tüm aşamalarını içerek şekilde hazırlanmalıdır. Çünkü “Storyboard” üretimin
tüm aşamalarında eğitimcilere rehberlik edecektir (Tablo 2).
2.Prodüksiyon; “Storyboard”a bağlı kalarak sahnelerin çekimini kapsamaktadır. Öğrencilerin
eğitim videosuna ilgisini en üst düzeye çıkarmak için videoyu kısa tutmak (6-9 dk)
gerekmektedir11.
3.Post prodüksiyon; Çekilmiş olan görüntüler, bilgisayar ortamına aktarılır ve görüntüler
kurgulanır12. Dolayısıyla iyi tasarlanmış “Storyboard” çok önemlidir. Kullandığımız ve bu
makalede sizler ile paylaştığımız “Storyboard” tüm çekim süreçlerinde yaşadığımız
deneyimlerin ürünüdür.
Tartışma ve Sonuç: Çağımızda hemşire eğitimcilerin kendi eğitim içeriklerini üretmesi için
önemli alt yapı gerektiği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Video Kurgu Taslağı, storyboard, hemşire eğitimci, eğitim DVD/video
Kaynaklar
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DVD/video. Nurse Educator. 2009;34(3):118-21.
3. Cardoso AF, Moreli L, Braga FT, Vasques CI, Santos CB, Carvalho EC. Effect of a video
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COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE
YAŞADIĞI SORUNLAR
Ayça Balmumcu1

KADIN

SAĞLIK

ÇALIŞANLARININ

1Aydın

Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Evde Hasta
Bakımı Programı ayca.balmumcu@adu.edu.tr
Giriş: Çalışma hayatında kadınların yoğun olarak yer aldığı meslek gruplarından birisi sağlık
alanıdır. Sağlık alanında hemşirelik, hekimlik dışında, ebelik, hasta bakıcılığı, tıbbi sekreterlik,
tıbbi teknisyenlik, laborantlık gibi kadınların çalıştığı birçok meslek grubu vardır. Sağlık
sektöründe kadınlar hangi alanda çalışırsa çalışsınlar başta sektörün kendinden kaynaklı olmak
üzere pek çok sorunla karşılaşmaktadırlar. Covid-19 pandemi süreci bu çalışma alanını
kadınlar için daha da zor bir hale getirmiştir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı Covid-19 pandemi döneminde kadın sağlık çalışanlarının yaşadığı
sorunların literatür doğrultusunda incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma literatür taranarak derleme şeklinde planlanmıştır.
Bulgular: Ülkemizde Covid 19 pandemisinde kadın sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunları
araştıran çalışmaların nitel olarak yapıldığı gözlenmiştir. Bu çalışmalarda kadın sağlık
çalışanlarının yoğun çalışma saatleri ve koşulları, iletişim sorunları, şiddete maruz kalma, aile
yaşamı ve iş yaşamı arasında denge kurma, maddi tatmin gibi alanlarda sorun yaşadıkları
saptanmıştır. Yurtdışı literatürde ise kadın sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlar
kapsamında bir araştırmaya rastlanılmamış, genel sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgili
çalışmalar gözlenmiştir. Bu çalışmalarda sağlık çalışanlarında anksiyete, depresyon, aile ile
birlikte yaşayanlarda bir odaya izole olma, uykusuzluk, tükenmişlik gibi sorunların görüldüğü,
bu sorunların kadın sağlık çalışanlarında daha fazla görüldüğü bildirilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Büyük bir kısmı kadınlardan oluşan hemşirelik, ebelik, hastabakıcılığı
gibi meslekleri içine alan sağlık sektörü Covid-19 salgını ile mücadelenin merkezinde yer
almıştır. Pandemi süreci sağlık sektöründeki kadın çalışanların sorunlarının daha da
derinleşmesine neden olmuştur. Bu doğrultuda kadın sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların
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belirlenmesi, bu konuda farkındalığın artırılması, sorunlara yönelik uygulanacak girişimlerin
planlanmasında önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Kadın, Hemşirelik, Pandemi.
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COVİD 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE HEMŞİRELERDE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ
KONUSUNDA BİR DERLEME
Sevecen Çelik İnce1, Arzum Çelik Bekleviç2
1Zonguldak

Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,
Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı, sevecencelik@hotmail.com
2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, SHMYO, Tıbbı Hizmetler ve Teknikerler Bölümü,
Ameliyathane Hizmetleri Programı, aezzum@gmail.com
ÖZET
Giriş: COVİD-19 pandemisi sürecinde yoğun çalışma temposu, hastalık kaygısı, izolasyon, iş
yükü gibi nedenler hemşirelerde yorgunluğa, iş stresine ve bunun beraberinde önemli küresel
bir sağlık sorunu olan tükenmişliğe neden olabilmektedir.
Amaç: Bu derlemenin amacı COVİD-19 pandemisi sürecinde hemşirelerle yapılan
araştırmalarda, hemşirelerin tükenmişlik düzeylerini, risk faktörlerini ve hemşirelerdeki
tükenmişliği önlemek ya da azaltmak için sunulan önerileri belirlemektir.
Yöntem: Araştırmanın amacı doğrultusunda Ocak 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında, Google
Akademik, PubMed, Scopus gibi veri tabanları amaca yönelik planlanan anahtar kelimeler ile
taranmıştır. Literatür tarama İngilizce ve Türkçe dilde gerçekleştirilmiş olup bu dillerde tam
metin yayınlanmış olan makaleler incelemeye alınmıştır.
Bulgular: Toplam 12 araştırma incelenmiştir. Dâhil edilen araştırmaların 11’i kesitsel tiptedir.
Araştırmaların altısı Çin’deki (toplam 15.874 hemşire), üçü Türkiye’deki (toplam 1063
hemşire), ikisi ise İran’daki (toplam 665 hemşire), biri Belçika’daki (1135 hemşire)
hemşirelerle yürütülmüştür. Araştırmalardan 10’unda tükenmişlik düzeyini belirlemek
amacıyla Maslack Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) kullanılmıştır. İncelenen araştırmalarda ağırlıklı
olarak, MTÖ’ye göre tükenmişlik yüksek düzeyde, duygusal tükenme orta düzeyde,
duyarsızlaşma hafif düzeyde, azalmış kişisel başarı ise yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Hemşirelerin COVİD-19 hastasına bakım verme, sözleşmeli çalışma, çocuk sahibi olma, kişisel
koruyucu ekipman eksikliği, sosyal destek eksikliği gibi faktörlerin hemşirelerde tükenmişlik
riskini arttırdığı saptanmıştır.
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Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak COVİD-19 pandemisi sürecinde hemşirelerin ruh sağlığının
olumsuz yönde etkilendiği ve bu nedenle tükenmişlik yaşadıkları söylenebilir. Yapılan
araştırmalarda hemşirelerin tükenmişlik düzeylerini önlemek ya da azaltmak amacıyla
kurumsal ve ulusal boyutlarda politikalar yapılması, tükenmişliğin farkında olarak müdahaleler
yapılması önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: COVİD-19 pandemisi, hemşire, tükenmişlik.
GİRİŞ
Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının sonlarında başlayan ve Türkiye’de dâhil olmak üzere
dünyanın birçok yerine yayılan ve küresel etkileri halen devam eden COVİD-19 pandemisi
tüm meslek gruplarının yanı sıra özellikle sağlık çalışanlarını önemli ölçüde olumsuz
etkilemiştir (1,2). Pandemi başında virüsün bulaş yolu, tanılanma süreci ve tedavi yönetimine
yönelik yeteri kadar bilgi bulunmamasının, özellikle sağlık çalışanlarında virüse karşı
korunmada yetersizlik hissine neden olduğu belirtilmektedir (3). Sağlık çalışanlarının ayrılmaz
ve büyük bir parçasını oluşturan, salgınla mücadelede ve hasta bakımında ön saflarda yer alan
hemşireler, sağlık bakım sunumunda yaşanan ani ve plansız değişimler ile birçok psikolojik
etkilere maruz kalmışlardır (1). Hasta sayısındaki beklenmedik değişimler, hemşirelerin iş
yükünün artmasına, hasta-hemşire oranında dengesizliklere, çalışma saatlerinin uzamasına,
kişisel koruyucu ekipman sayısında yetersizlikler gibi sorunların yaşanmasına neden olmuştur
(1,2). Çalışma ortamında yaşanan bu sorunlar hemşireleri fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak
olumsuz etkilemiş ve bu durum hemşireleri erken dönemde tükenmişlik sorunu ile karşı karşıya
bırakmıştır (3–6). COVİD-19 hastalarıyla uzun süre temas halinde olan hemşireler, kendine ve
aile üyelerine hastalığı bulaştırma kaygısı gibi faktörlerle karşı karşıya kalmış ve etkilenen
yaşam kaliteleri kendilerinde psikolojik yük oluşturmuştur (1,2,4–6). Pandemi sürecinde
yapılan araştırmalarda hemşirelerde uyku bozukluklarının yanı sıra özellikle kaygı, stres
bozuklukları, depresyon ve tükenmişlik gibi psikolojik sorunların sık görüldüğü
belirtilmektedir (1,7).
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tükenmişlik kavramını ICD-11’de “başarılı bir şekilde
yönetilemeyen kronik iş stresinden kaynaklanan bir sendrom” olarak tanımlamış ve enerji
tükenmesi veya tükenme duyguları (duygusal tükenme); kişinin işine olan zihinsel mesafesinin
artması veya işiyle ilgili olumsuzluk veya duyarsızlaşma duyguları (duyarsızlaşma); azalmış
mesleki etkinlik olarak üç boyutla karakterize olduğunu belirtmiştir (8). Türkiye Psikiyatri
Derneği Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi tarafından COVİD-19 pandemisinde sağlık
çalışanları için oluşturulan tükenmişlikten korunma rehberinde, tükenmişlik yaşayan
bireylerde yorgunluk, uykusuzluk, dikkati toparlayamama, sık hasta olma, bedensel stres
belirtileri ve öfke, karamsarlık, çaresizlik gibi ruhsal belirtiler görülebildiği belirtilmektedir
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(9). COVİD-19 pandemi sürecinde sağlık bakım sunumunda önemli rolü olan hemşirelerde,
hızla artan ve küresel boyutta bir sorun olan tükenmişlik sorununun, farkında olunması
hemşirelerin ruh sağlığının korunması açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, bu derlemede,
literatürde yapılan araştırmalar incelenerek, COVİD-19 pandemisinde ön saflarda çalışan
hemşirelerin tükenmişlik düzeylerini ortaya koymak, tükenmişlik durumlarını etkileyen
faktörleri tanımlamak ve tükenmişliği önlemek ya da azaltmak için geliştirilen önerileri ve
stratejileri incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, “Dünyada ve Türkiye’de
COVİD-19 pandemi sürecinde hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri nedir?”, “Hemşirelerin
tükenmişlik düzeyleri etkileyen faktörler/riskler nelerdir?”, “Hemşirelerin tükenmişlik
düzeyini önlemek ya da azaltmak için ne gibi öneriler sunulmaktadır?” sorularına cevap
aranmıştır.
YÖNTEM
Veri kaynağı; Bu araştırmanın amacına uygun olacak şekilde Ocak 2020-Nisan 2021 tarihleri
arasında, Google, Google Akademi Türkçe arama motorları üzerinde, “COVİD-19”,
“hemşire”, “tükenmişlik” kelimeleri kullanılarak, Pubmed, Scopus arama motorları üzerinde
MeSH terimlerine göre “COVİD-19”, “nurse”, “nursing”, “burnout” kelimeleri kullanılarak
tarama yapılmıştır. Taramada öncelikle özetler incelenmiştir. Türkçe ya da İngilizce
yayınlanmış makaleler belirlenene kadar taramaya devam edilmiştir. Tüm bu işlemlerin
ardından kullanılan kelimeler sonucu ortaya çıkan tüm araştırmalar yazarlar tarafından
incelenmiş ve konu ile ilgili doğrudan bağlantılı olmayan yayınlar tarama kapsamı dışında
bırakılmış, ilgili olan makaleler incelenmek üzere indirilmiştir. İlgili makalelerin kaynakça
listesinde yer alan makalelerde incelenerek literatür doyumu sağlanmıştır. Türkçe arama
motorlarında yapılan Türkçe taramada 212, İngilizce taramada 6730 arama sonuca ulaşılmış,
İngilizce arama motorlarında yapılan taramada ise PubMed’de 147, Scopus’ta 150 sonuca
ulaşılmıştır. Araştırmanın amacına ve dâhil edilme kriterlerine uygun olan toplam 12 araştırma
değerlendirmeye alınmıştır.
Dâhil edilme/dışlama kriterleri
Araştırmanın tamamı iki yazar (SÇİ; AÇB) tarafından değerlendirilmiş, dahil edilme ve
dışlama kriterleri araştırmanın amacına göre bağımsız olarak belirlenmiştir. Sonra yazarlar bir
araya gelerek, her türlü anlaşmazlığı tartışarak fikir birliğine varmışlardır. Bu doğrultuda
araştırmaya dâhil edilme kriterleri: taranan kelimeleri başlıkta ya da özette içermesi, örneklemi
yalnızca hemşirelerin oluşturması, araştırma makalesi olması, Ocak 2020- Nisan 2021 yılları
arasında yayınlanması, Türkçe ya da İngilizce dilde tam metin olarak yayınlanmış olması ve
dışlama kriterleri: bildiri, rapor, tez çalışmaları, derleme, ölçek uyarlama çalışması, tam metine
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ulaşılamaması, hemşire dışındaki diğer sağlık personelinin örnekleme dâhil edilmesi, İngilizce
ve Türkçe dışında farklı bir dilde tam metin olarak yayınlanmasıdır.
BULGULAR
Bu araştırmada toplamda 12 çalışma incelenmiştir (4,5,18,19,10–17). Çalışmadan elde edilen
bulgular dört başlıkta sunulmuştur.
1. Araştırmaların özellikleri
11 araştırma kesitsel tanımlayıcı tipte, 1 araştırma ise tanımlayıcı ilişki arayıcı tipte olarak rapor
edilmiştir. Araştırmalardan yalnızca biri Türkçe dilinde, diğerleri İngilizce dilinde
yayınlanmıştır. Araştırmaların üçü Türk hemşirelerle (toplam 1063 hemşire), biri Belçika’daki
(1135 hemşire), altısı Çin’deki (toplam 15.874 hemşire), ikisi ise İran’daki (toplam 665
hemşire) hemşirelerle yürütülmüştür. Toplam 18.737 hemşire araştırmalara katılmıştır. Tüm
araştırmalarda toplam kadın hemşire örneklem sayısı 17105 (%91,3), erkek hemşire örneklem
sayısı 1632 (%8.7)’dir. Araştırmalardan dördünün hemşirelerin tükenmişlik düzeyi, etkileyen
faktörlerini belirlenmek (5,12,14,19), dördünün hemşirelerin tükenmişlik düzeylerine ek olarak
stres faktörlerini belirlemek (10,13,16,18), birinin tükenmişlik ve dayanıklılık arasındaki
ilişkiyi incelemek (17) ve tükenmişlik düzeyine ek olarak travma ve posttravmatik büyüme
arasındaki ilişkiyi incelemek (15), birinin tükenmişlik ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi
incelemek (11) ve birinin ise tükenmişlik düzeyine ek olarak uyku kalitesini değerlendirmek
amacıyla (4) yapıldığı görülmektedir.
2. Araştırmalarda tükenmişlik düzeyini belirlemede kullanılan ölçüm araçları
Tükenmişlik düzeylerini belirlemek amacıyla 10 araştırmada Maslack ve Jackson tarafından
(1981) geliştirilen ve üç alt boyuttan oluşan (duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel
başarı) Maslack Tükenmişlik Ölçeği’nin (MTÖ)

farklı versiyonları kullanılmıştır (20).

Taranan araştırmalardan birinde MTÖ’nün kendi ülkelerinde adlandırdıkları The Occupational
Burnout Scale versiyonu kullanılmıştır (16). Bir araştırmada 2005 yılında Pines tarafından
geliştirilen ve Tümkaya, Çam ve Çavuşoğlu tarafından Türkçeye uyarlanan Tükenmişlik
Ölçeği Kısa Versiyonu (11, 21), bir araştırmada da Demerouti ve arkadaşları tarafından (2002)
geliştirilen Oldenburg Tükenmişlik Ölçeği (5, 22) kullanılmıştır.
3. Araştırmalarda hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri ve risk faktörleri
COVİD-19 pandemi sürecinde hemşirelerde tükenmişlik yaygınlığı üç araştırmada %68.0 (12);
%81.6 (14) ve %51.7 (17) olarak belirtilmiştir. Bir araştırmanın sonucuna göre MTÖ alt
boyutlarından hemşirelerin duygusal tükenme riski %38, duyarsızlaşma riski %29, azalmış
kişisel başarı riski %31 olarak belirlenmiştir (12). Sekiz araştırmada hemşirelerin tükenmişlik
düzeyi, tükenmişlik toplam puan üzerinden değerlendirilmemiştir (4,5,10,13,15,17–19).
Araştırmaların ikisinde hemşirelerde tükenmişlik yüksek düzeyde (11,16), birinde orta düzeyde
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(4), birinde ise hafif düzeyde (14) bulunmuştur. Pandemi sürecinde hemşirelerin MTÖ,
duygusal tükenme alt boyutu, araştırmalardan birinde yüksek düzeyde (15), üçünde orta
düzeyde (4,13,14) ve ikisinde hafif düzeyde (18,19) bulunmuştur. MTÖ duyarsızlaşma alt
boyutu, araştırmaların birinde yüksek düzeyde (4), ikisinde orta düzeyde (13,19) ve üçünde
hafif düzeyde (14,15,18) bulunmuştur. MTÖ azalmış kişisel başarı alt boyutu ise dört
araştırmada yüksek düzeyde (4,15,18,19), iki araştırmada orta düzeyde (13,14) bulunmuş olup
hafif düzeyde saptayan araştırma bulunmamaktadır. Cinsiyete göre hemşirelerde tükenmişlik
düzeyinin incelendiği araştırmalarda sonuçlar farklılık göstermektedir. Üç araştırmada
hemşirelerde cinsiyet açısından tükenmişlik toplam puanında arasında anlamlı fark
saptanmadığı görülmektedir (11,14,17). İki araştırmada MTÖ duygusal tükenme alt boyutu
erkeklerde daha yüksek düzeyde iken (4,10); bir araştırmada kadınlarda daha yüksek düzeyde
olduğu belirlenmiştir (15). Yalnızca iki araştırmada MTÖ duyarsızlaşma alt boyut puanında
erkelerde kadınlara göre tükenme düzeyi anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir
(12,15). Azalmış kişisel başarı alt boyutu ise yalnızca bir çalışmada kadınlarda erkeklere göre
anlamlı derecede yüksek olarak belirlenmiştir (4).
Medeni duruma göre hemşirelerde tükenmişlik düzeyini inceleyen araştırmalara bakıldığında
(4,11,16); yalnızca bir araştırmada evli hemşirelerin bekârlara göre tükenmişlik düzeyi yüksek
bulunmuştur (16). MTÖ alt boyutları incelendiğinde yalnızca bir araştırmada bekâr
hemşirelerin evlilere göre duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanları daha yüksek olduğu
belirlenmiştir (4). Mesleki deneyimine göre tükenmişliği inceleyen araştırmalara bakıldığında
(10,12,14,17–19); deneyimi daha az olanların tükenmişlik düzeylerinin daha yüksek olduğu
görülmüştür (10,12,14,17,19). Yalnızca bir araştırmada deneyim ile tükenmişlik arasında
anlamlı fark saptanmamıştır (11).
Yapılan araştırmalardan birinde COVİD-19 hastasına bakım veren hemşirelerde, vermeyenlere
göre MTÖ, duygusal tükenme ve azalmış kişisel başarı alt boyutlarında anlamlı derecede daha
yüksek tükenme olduğu belirtilmiştir (4). Bir araştırmada da benzer şekilde COVİD-19
hastalarına maruz kalan hemşire grubunda tükenmişlik düzeyinin, maruz kalmayan gruba göre
daha yüksek düzeyde olduğu ve COVİD-19 hastasına bakım verme deneyiminin tükenmişlik
için risk faktörü oluşturduğu saptanmıştır (5).
COVİD-19 pandemisinde hemşirelerin ikamet ettikleri/kaldıkları yere ve istihdam türüne
(kadrolu, sözleşmeli vb) göre tükenmişlik düzeylerine bakıldığında; araştırmalardan birinde
kalınan yere göre tükenmişlik düzeylerine anlamlı fark bulunamamışken (11), birinde hastane
yurdunda kalmanın tükenmişliği pozitif etkilediği saptanmıştır (19). Hemşirelerin kadrolu
çalışanların, sözleşmeli ya da süresiz işçi olarak çalışanlara göre daha az tükenmişlik düzeyine
sahip oldukları belirtilmiştir (16,17). Bir araştırmada da benzer şekilde istihdam türünün
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tükenmişlik için risk faktörü olduğu, kadrolu çalışmanın riski azalttığı belirtilmiştir (5).
Araştırmalarda çocuk sahibi olma (12), kişisel koruyucu ekipman gibi hastane kaynakları
eksikliği (5,12), sosyal destek eksikliği (13), hasta başına düzen hemşire sayısının yetersizliği
(12) gibi faktörlerin hemşirelerdeki tükenmişlik için risk faktörü oluşturduğu saptanmıştır.
4. Araştırmalarda tükenmişlik için öneriler
COVİD-19 pandemi döneminde Dünya’da ve Türkiye’de çalışan hemşirelerin tükenmişlikleri
üzerine yapılan araştırmalarda sunulan öneriler birbirine oldukça benzer olup, aşağıdaki
gibidir.
- Hemşirelerin ruh sağlığının iyileştirilmesine yönelik temel öneriler arasında, ruh sağlığı
parametrelerinin izlenmesi, tükenmişlik riskinin izlenmesi ve bunlara yönelik önlemler
alınması yer almaktadır (4,5,10,12).
- Ayrıca hemşirelerin tükenmişliği arttıran iş yükü, kişisel koruyucu ekipman eksikliği, hasta
başına düşen hemşire sayısının azlığı, evde bakım gerektiren çocuğun varlığı gibi faktörlerle
baş edebilmeleri için hemşirelere sosyal destek kaynaklarının sunulması ve sunulan
kaynakların arttırılarak (13), kurumsal bazda sorunlara çözümler üretilmesi (çocuk bakımı veya
evde bakım gibi hizmetleri sağlamak vb.) gerektiğine vurgu yapılmaktadır (10,12,18).
- Özellikle hemşirelerin kurumsal boyutta tükenmişlik yaratan riskleri fark etmesi, yönetmesi
ve tükenmişliği azaltma ya da önlemesinde, kurum yöneticilerinin önemli görev ve
sorumluluklar üstlenmesi gerektiği ifade edilmektedir (12–14,16,19).
- Tüm bunların yanı sıra COVİD-19 pandemisi sürecinde ve sonrasında yapılacak ileri ki
araştırmalarda, sağlık çalışanlarında tükenmişliğin önlenmesine yönelik daha geniş çaplı
programların yapılması önerilmiştir (5,17).
TARTIŞMA
Bu derleme sonucunda literatürde Dünya’da ve Türkiye’de COVİD-19 pandemisi sürecinde
hemşirelerin tükenmişlik düzeylerini inceleyen 12 araştırmaya ulaşılmıştır. Araştırmaların
tükenmişlik düzeyini belirlemede literatürde en sık kullanılan ölçüm araçlarından birisi olan
MTÖ kullanılmıştır (20). Bu derlemede incelenen araştırmalar COVİD-19 pandemisi sürecinde
hemşirelerin tükenmişlik riski ile karşı karşıya olduğunu, cinsiyet, medeni durum, hemşire
olarak çalışma deneyimi, COVİD-19 hastasına bakım verme, pandemi sürecinde ikamet edilen
yer ve çalışma/istihdam türü gibi faktörlerin hemşirelerin tükenmişlik düzeyini etkilediğini
göstermektedir. Hemşire olarak deneyimi az olan hemşireler; hali hazırda hem işi öğrenmeye
hem de aynı anda ortaya çıkan salgının beraberinde getirmiş olduğu yeni ve farklı
sorumluluklara ayak uydurmaya çalışmaktadırlar (23). Dolayısıyla bu durum, özellikle
deneyimi az olan hemşirelerin, daha çabuk tükenme yaşamasında etkili olabileceğini
düşündürmektedir. Çalışma deneyimi arttıkça hemşirelerin çalışma ortamına ilişkin yüksek
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beklentilerinin azaldığı ve çalışma ortamına yönelik daha olumlu algılamaları olduğu
belirtilmektedir (24). Bu bağlamda özellikle pandemi sürecinde yeni mezun olarak işe başlayan
hemşirelerin oryantasyonunun sağlanmasına yönelik yöneticilere önemli görev/sorumluluklar
düşmektedir.
Sağlık bakımı sunarken güvenli ve stresi azaltılmış bir ortamda çalışmak tüm sağlık
çalışanlarının hakkıdır (2). Bu derlemede, COVİD-19 pandemisinde çocuk sahibi olunması,
sosyal desteğe ulaşılamaması, koruyucu ekipman eksikliği, çalışma koşulları gibi kişisel ve
kurumsal faktörlerin, hemşirelerin tükenmişlik yaşaması için risk faktörleri olduğu
belirlenmiştir. Endonezya’da pandemi sürecinde tüm sağlık çalışanlarının tükenmişliğine
bakılan bir araştırmada benzer olarak, pandemi hastasına bakım veren sağlık çalışanlarının
tükenmişlik yaşama riskinin daha fazla olduğu ve pandemi döneminde özellikle akran ve sosyal
desteğin önemli olduğu belirtilmiştir (25).
Literatürde, kadınların erkeklere göre tükenmişliğe daha yatkın olduğunu gösteren araştırmalar
yer almaktadır (23). Bu derlemede incelenen araştırmaların sonucunda COVİD-19
pandemisinde hemşirelerin duygusal tükenme alt boyutunun orta düzeyde olduğu, erkek
hemşirelerin kadın hemşirelere göre, az çalışmada ise bekarların evlilere göre daha yüksek
duygusal tükenme yaşadığı belirlenmiştir. Araştırmalarda duyarsızlaşmaya ilişkin yeterli veri
bulunmamasına karşın anlamlı çıkan farklar yorumlandığında; duyarsızlaşmanın hafif düzeyde
olduğu, erkek hemşirelerin, kadın hemşirelere göre ve bekarların da evlilere göre daha yüksek
duyarsızlaşma yaşadığı söylenebilir. Araştırmalarda hemşirelerin azalmış kişisel başarı düzeyi
yüksek olup, çok az çalışmada kadın hemşirelerin erkek hemşirelere göre daha yüksek azalmış
kişisel başarı yaşadıkları, az çalışmada medeni duruma göre azalmış kişisel başarıda bir fark
olmadığı saptanmıştır. Literatürde, cinsiyete ve medeni duruma göre duygusal tükenme
açısından farklı sonuçlar olduğu görülmektedir. Özellikle ülkemizde pandemi öncesi yapılan
bir araştırmada bu derlemenin bulgularından farklı olarak, kadınların, erkeklere göre daha
yüksek duygusal tükenme yaşadıkları belirlenmiştir (24). Aynı araştırmada kadınlarda daha
yüksek oranda tükenmişlik görülmesi, erkek hemşire sayısının nispeten daha az olmasına ve
yakın zamana kadar erkek hemşirelerin olmamasına bağlı olarak açıklandığı görülmektedir
(24). Pandemi öncesi ve sonrasında cinsiyete göre duygusal tükenmeye ilişkin literatür
sonuçlarında ortaya çıkan fark, çalışma koşulları algısının farklılığından kaynaklanıyor olabilir.
Bekârların duygusal tükenme ve duyarsızlaşma açısından daha riskli olmaları, medeni
durumun sosyal ve psikolojik destek faktörlerinde önemli rol oynadığını düşündürmektedir (4).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak COVİD-19 pandemisinde yürütülen 12 çalışma incelendiğinde tükenmişliğin
hemşirelerde oldukça önemli bir sorun olduğu görülmektedir. COVİD-19 pandemisinde sağlık
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bakım hizmeti sunan kurumlardaki yöneticilerin ve politika yapıcıların hemşirelerin hem
bakım kalitesini hem de yaşam kalitesini olumsuz etkileyen tükenmişliğin farkında olması
gerekmektedir. Kurumlarda hemşirelerin tükenmişliğini etkileyen faktörlerin tespit edilmesi,
risk faktörlerinin azaltılması ve var olan tükenmişlik semptomlarına yönelik stratejiler
geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda, hemşirelerin çalışma şartlarının
düzenlenmesi, iş yüklerinin azaltılması, hemşire başına düşen hasta sayısının dengelenmesi,
işle ilişkili stresörlerin ortadan kaldırılması, kişisel koruyucu ekipmanların yeterli ve
ulaşılabilir düzeyde tutulması, tanılama süreçlerinin hızlandırılması amacıyla hastalığı
belirleyen testlerin hızlı sonuçlandırılması, tedavi ve aşılama programlarında hemşireler
öncelik verilmesi, ailelerine zaman ayırmaları için gerekli izinlerin sağlanması gibi
düzenlemeler ile sosyal destek ağının genişletilerek, hemşirelerin duygu ve düşüncelerini ifade
edebilecekleri ortamların oluşturulması, stresle baş etme ve problem çözme becerilerinin
geliştirilmesine yönelik hizmet içi eğitimlerin planlanması gerekmektedir. Yöneticiler ile
hemşireler arasında düzenli ve açık bir iletişim sağlanması hemşirelerin güven ve kontrol
duygusunun arttırılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Bu anlamda hastanelerde hemşireler
için konsültasyon liyezon psikiyatrisi hizmetleri yaygınlaştırılarak sadece yönetici ve çalışan
arasında değil aynı zamanda hemşirelerin kendi arasında duygusal yeterlilikler konusunda
destek sağlanması, sağlıkla ilgili acil durumlarda ruh sağlığını korumada çok faydalı olabilir.
Bu destek ile algılanan COVİD-19 tehdidinde artışa yol açan olumsuz duyguları kontrol
etmeye ve bunlardan kaçınmaya çalışmak için şimdi ve burada hedeflere ve değerlere
odaklanmasını sağlayarak hemşirelerin baş etmesini güçlendirebilir.
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ÖZ
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Giriş: 2019 yılı sonunda başlayan Covid 19 salgınıyla birlikte, ülkemizde Mart ayında örgün
eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmiştir.

Uygulamalı bir eğitim süreci olan

hemşirelikte, çevrimiçi öğrenme hem öğrenciler hem de öğreticiler için çeşitli zorluklara ve
endişelere neden olmuştur. Uzaktan eğitim sürecinin gerektirdiği becerileri yerine getirme
kabiliyetine ilişkin inançlar çeşitli psikolojik değişkenlerle açıklanmaktadır. Bu değişkenlerden
bir tanesi de öz yeterlik kavramıdır. Çalışmalarda öz yeterliğin çevrim içi öğrenmede akademik
başarının önemli bir bileşeni olduğu bildirilmektedir.
Amaç: Pandemi döneminde zorunlu olarak uzaktan eğitim almak durumunda kalan hemşirelik
öğrencilerinin çevrimiçi öğrenme öz yeterlikleri ve ilgili dönemin akademik başarı düzeylerini
incelemektir.
Yöntem: Bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören 353 hemşirelik öğrencisi çalışmaya katıldı.
Veriler online anket yöntemi ile toplandı. Öğrencilere bağlantı adresi eposta adresleri
üzerinden gönderildi. Çalışmanın veri toplama aşamasında Çevrimiçi Öğrenme Öz-Yeterlik
Ölçeği ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Tanıtıcı Özellikler Formu kullanıldı. Veriler ttesti, ANOVA,Pearson korelasyon ve Tukey testi ile analiz edildi.
Bulgular: Öğrencilerin çevrimiçi öz yeterlik puanları ortalaması 80,33 ± 14.59 tür. Uzaktan
eğitim sonrası akademik not ortalamaları, uzaktan eğitim öncesi akademik not
ortalamalarından yüksektir. Öğrencilerin akademik not ortalamaları, öz yeterlik puanlarına
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göre değişmektedir. Öğrencilerin sahip olduğu ekipmanlar; mezun oldukları lise ve daha önce
bilgisayar/bilişim vb. konularda eğitim alma durumlarına göre de öz yeterlik puanlarının
değiştiği saptanmıştır (p<.005).
Tartışma ve Sonuç: Çevrimiçi öğrenme öz yeterlik algıları yüksek olan öğrencilerin akademik
not ortalamalarının da yüksek olduğu ve öz yeterlik algılarının bazı değişkenlerden etkilendiği
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Öz yeterlik, hemşirelik öğrencisi, akademik başarı
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HEMŞİRELERDE COVID-19 KORKUSU
Hilal Pekmezci1, Bahar Kefeli Çol2
1Recep
2Recep

Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Amaç: Bu çalışmanın amacı COVID-19 ile mücadelede en ön safta yer alan hemşirelerin
pandemi sırasında yaşadıkları korku düzeylerini analiz ederek literatüre katkı sağlamaktır.
Yöntem: Araştırmanın evrenini ve örneklemini Haziran 2020- Ağustos 2020 tarihleri arasında,
bir devlet hastanesi ve bir üniversite hastanesinde çalışan araştırmaya katılmayı kabul eden
189 hemşire oluşturdu. Araştırmanın verileri; “Bilgi Formu”, “Salgın Hastalık Korkusu
Ölçeği” ile toplandı.
Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 31.0±7.6’dır. %85.7’si kadın, %52.4’ü evli, %66.7’si
lisans mezunu, %91.5’i ilde ve %93.7’si çekirdek ailesi ile yaşamaktadır. % 60.3’ü devlet
hastanesinde, %93.7’sinin kendisinin COVID-19 olmadığı, %92.6’sının ise birlikte yaşadıkları
kişilerde COVID-19 olmadığı görüldü. Hemşirelerin salgın sırasında öksüren hapşırandan
irkilme durumunun (%63), ellerini sık yıkama isteğinin (%51.3), COVID-19’un kendilerine
bulaşacağına verdiği ihtimalin (%60.3), yiyecekleri daha çok yıkama isteğinin (%47.6),
dışarıdan yeme içme ile ilgili çekincelerinin (%42.3), gelecek ile ilgili endişelerinin (%47.6),
sağlığı ile ilgili kaygılarının (%50.8), insanların salgın hastalıklarıyla ilgili kişisel tedbirler
almadıklarıyla ilgili kanaatinin (%57.7), hastalık belirtilerinin canını sıkma oranının (%55.6),
yaşadığı hastalık belirtileriyle ilgili şüphelerinin (%50.3), hastalıkla ilgili düşüncelerle başa
çıkabilme gücünün (%41.3), hasta olduğumda başıma geleceklerin zihnini meşgul etmesi
(%49.2), hastalığa yakalanma riskinin olduğu düşüncesinin (%57.1), ağır bir hastalığın
hayatının tüm alanlarına etki edeceğiyle ilgili kaygılarının (%48.7), huzursuzluk hissinin
(%42.9), kapalı ortamlarda bulunmama isteğinin (%41.8), salgın geçene kadar kırsal alanda
ikamet etme isteğinin (%43.9), maske ve dezenfektan temin etme isteğinin (%60.3) arttığı
görülmektedir.
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Tartışma ve Sonuç: Bu çalışma ile hemşirelerin COVID-19 salgınında yaşadıkları korku
düzeylerinin arttığı belirlenmiştir. Pandemi sürecinin en doğru şekilde yönetilebilmesi için
hemşirelerin korkularını azaltacak bireysel ve sağlık sistemi değişikliklerine ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, hemşire, korku, pandemi
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COVİD-19 PANDEMİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ HEMŞİRELİĞİ
Uzm. Dr.Nazım ATA1
1Uçucu

Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanlığı, Eskişehir doktornazim@yahoo.com

Giriş: Hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) hastanın yeryüzündeki 1 ATA basınçtan daha
yüksek basınçlı bir kabinde, aralıklı olarak %100 oksijen soluması ile uygulanan medikal bir
tedavi yönteminidir. Günümüzde karbonmonoksit intoksikasyonu, retinal arter oklüzyonu,
hava ve gaz embolisi gibi acil tedavilerde ya da kronik yara ve kemik enfeksiyonlarında sıklıkla
kullanılmaktadır. Bu tedaviler Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanı ya da Sualtı ve Hiperbarik Tıp
Uzmanı doktorların gözetiminde verilmektedir. HBOT merkezlerindeki rutin hemşirelik
görevleri

HBOT Hemşiresi tarafından yürütülmekte, hastaların çok kişilik kabinlerdeki

tedavilerine ise iç gözlemci refakat etmektedir. Ülkemizdeki çoğu merkezde bu iki görev
HBOT Hemşireleri tarafından yürütülmekte yani HBOT Hemşireleri hastaların tedavilere
hazırlanması, yara tedavisi vb görevlerin yanısıra HBOT de eşlik ederek iç gözlemci olarak da
görev yapmaktadır. Bu durum Covid-19 pandemisi döneminde yaklaşık 2 saatlik bir süre ile
kapalı bir kabinde hastalarla yakın temas içerisinde olan HBOT Hemşirelerinin enfeksiyona
karşı ekstra önlem alması gerekliliğini doğurmuştur. HBOT’ne alınan hastalar Covid-19
enfeksiyonu açısından sorgulanmaktadır. Ancak karbonmonoksit intoksikasyonu gibi acil
tanılı hastalar Covid-19 olmasına rağmen tedaviye alınabilmekte hatta dünyada ve ülkemizde
bazı Covid-19 hastaları HBOT merkezlerinde tedavi edilmektedir.
Amaç: Sunumun amacı Covid-19 pandemisi döneminde HBOT Hemşireliği uygulamalarında
yapılan değişikliklerin açıklanmasıdır.
Yöntem: Avrupa Hiperbarik Tıp Komitesinin (European Committee for Hyperbaric MedicineECHM) Covid-19 pandemisi dönemindeki çok kişilik HBOT ile ilgili rehberleri incelenmiş ve
Mart 2020 ile Mayıs 2021 arasında verilen HBOT uygulamaları gözden geçirilmiştir.
Bulgular: Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19’un pandemi olarak ilan edilmesini
takiben ECHM 16 Mart 2020’de çok kişilik basınç odalarında HBOT uygulamaları ile ilgili bir
görüş yayınlamış, aynı görüş ülkemizdeki merkezler tarafından da dikkate alınmıştır. Öneride
HBOT iç gözlemci hemşiresi ile ilgili en dikkat çeken iki önemli kısım vardır. Birincisi hastalar
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ve iç gözlemcinin (HBOT Hemşiresi) aralarında her yönde en az 1 metre mesafe bulunmasıdır.
İkincisi ise HBOT Hemşiresinin seans boyunca uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmasıdır.
Tartışma ve Sonuç: Kapalı küçük bir kabinde hastaların kendi aralarında ve HBOT Hemşiresi
ile mesafelerini korumak için hasta sayıları yarı yarıya azaltılmıştır. Çok fazla poliklinik
başvurusu olduğu için ilk aşamada tedaviye kabul edilen hasta sayısı azaltılmaya çalışılmış,
hastalar aciliyetlerine göre önceliklendirilmiştir. Literatürde bu konuda yapılmış sadece bir
çalışmaya ulaşılabilmiştir. Tayvan’da yapılan bu çalışmada hasta sayılarının yarı yarıya
azaltıldığı ancak bölgesel hastalık riskinin artması ile birlikte 12 kişilik bir kabine sadece bir
hasta planlanacağı, acil olmayan hasta tedavilerinin ertelendiği bildirilmiştir. Ülkemizde hasta
sayılarının azaltılmasının yanısıra kişisel koruyucu ekipman kullanımına da dikkat edilmiştir.
HBOT esnasında ciddi bir yangın riski olduğu için HBOT uyumlu olan materyallerden
üretilmiş kişisel koruyucu ekipman seçimine dikkat edilmiştir. Hastalarla daha az temas ve
ortama daha az solunum havası gitmesi için hava molalarında maske çıkartılmamıştır. Bizim
ülkemizdeki tedavi sürelerinde bir kısaltmaya gidilmemiş olmasına rağmen Tayvan’da yapılan
çalışmada yine bölgesel hasta sayılarının artması ile birlikte tedavi sürelerinin yarı yarıya
azaltılacağı bildirilmiştir. Covid-19 pandemisi döneminde sağlık personelinin toplumun diğer
bireylerine göre hastalığa yakalanma riski artmıştır. Sağlık personeli içerisinde riski artan bir
grup da kapalı bir kabinde hastalarla yakın temas içerisinde olan HBOT Hemşireleridir.
Anahtar Sözcükler: Hiperbarik oksijen tedavisi, Hiperbarik hemşiresi, Hava ve uzay
hekimliği
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Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı E mail: aylakaya@akdeniz.edu.tr
Değerler, bireylerin bakış açışını, kişiliğini, kendini tanımasını ve yaşadığı çevreyi
değerlendirmesini sağlayan temel ölçütler olarak kabul edilmektedir. Bireysel değerler kişilerin
sahip oldukları inançları ve tutumları olarak tanımlanır ve bireylerin aldıkları kararlarında ve
davranışlarında rehber niteliği taşırlar. Dolayısıyla hemşirelerin sahip olduğu bireysel değerleri
onların verdikleri kararlarının ve davranışlarının temelini oluşturmaktadır. Pediatri hemşireleri
savunmasız, hassas ve kırılgan özellikteki bir grup olan çocuklara bakım vermektedirler. Bu
nedenle de pediatri hemşireliği doğası gereği aile merkezli bakım felsefesi doğrultusunda
yüksek kalite ve standartlarda hemşirelik bakımını gerekli kılar. Ayrıca pediatri hemşirelerinin
çocuğun bakım uygulamalarının yanında çocuk haklarının ihlal edildiği durumlarda çocuğun
haklarının savunuculuğunu yapmak gibi önemli sorumlulukları da vardır. Dolayısıyla hak
ihlallerine uğrama bakımından erişkinlere göre daha savunmasız olan çocukların bakımında
etik problemlerle çok fazla karşılaşabilmektedirler. Etik problemlerle çok fazla karşılaşılması
pediatri alanında uygulanan hemşirelik bakımının güçlü değerler doğrultusunda yürütülmesini
zorunlu kılmaktadır. Bu derleme çalışmasının amacı pediatri hemşireliğinde güçlü bireysel
değerlere sahip olmanın bakım uygulamalarına etkisinin değerlendirilmesidir. Profesyonel bir
pediatri hemşiresinden rol ve sorumluluklarını, etik değerleri temel alarak yerine getirmeleri
beklenmektedir. Yaşanan problemler ile baş etmek için pediatri hemşirelerinin güçlü bireysel
değerlere sahip olması ve bu sahip olunan değerlerin bakım uygulamalarına yansıtılması
önemli ve gereklidir. Sonuç olarak; bireysel değerleri güçlü olan, etik açıdan duyarlı ve
profesyonel bakım sunabilen pediatri hemşirelerine çok fazla ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Bu
bağlamda, çocuklara bakım veren pediatri hemşirelerinin bireysel değerlerini güçlendirme
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çabaları, mesleki gelişimlerine ve kendilerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmasının
yanında çocuklara sunulan hemşirelik bakımının niteliğini de doğrudan etkileyebilecektir.
Anahtar kelimeler: Pediatri Hemşireliği, Bireysel Değerler, Bakım
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN
EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI
Nurcan Uysal1, Bahise Aydın2, Emine Ekici2
1Doç.

Dr., Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul,
Türkiye, nurcan.uysal@uskudar.edu.tr
2Dr. Öğr. Üyesi, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul,
Türkiye, bahise.aydin@uskudar.edu.tr, emine.ekici@uskudar.edu.tr
Giriş: COVID-19 pandemi döneminde zorunlu uygulanan uzaktan eğitim sürecinden olumsuz
etkilenen bölümlerden birisi hemşireliktir. Pandemi döneminde dersler çoğunlukla teorik
olarak işlenmiş ve klinik uygulamalar ertelenmiştir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin COVID-19 pandemisi sürecinde
uzaktan eğitime yönelik tutum ve görüşlerini belirlemektir.
Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan çalışma bir vakıf üniversitesinin hemşirelik bölümünde
öğrenim gören tüm öğrenciler 340 (%82) ile yapılmıştır. Veriler, 8-19 Temmuz 2020 tarihleri
arasında online olarak toplanmıştır. Verilerin toplanmasında 12 sorudan oluşan “Sosyodemografik Soru Formu” ve “Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin
ölçekten aldıkları puan ortalamaları, bireysel özellikler ve uzaktan eğitimi yeterli bulma
durumları ile karşılaştırılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede Mann-Whitney U ve KruskalWallis Testi kullanılmıştır. Çalışmanın uygulanabilmesi için üniversitenin etik kurulundan
(Tarih:30.07.2020, Sayı:2020-380) izin alınmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin %91.8’inin evde interneti olduğu, %59.4’ünün bağlantı sorunu
yaşadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin ölçekten aldıkları toplam puan ortalaması 56.91±15.634
(Min:21, Max:105), avantajlar alt boyut puan ortalaması 40.23±11.066 ve sınırlılıklar alt boyut
puan ortalaması 16.68±5.661’dir. Çalışmaya katılan öğrencilerin %44.1’i derslerin teorik
bölümü için uzaktan eğitim yöntemlerini yeterli bulurken, %86.8’i laboratuvar uygulamaları
ve %79.1’i klinik uygulamalar için uzaktan eğitim yöntemlerinin yetersiz olduğunu ve yüz
yüze eğitim olması gerektiğini belirtmişlerdir. Uzaktan eğitim yöntemlerini derslerin teorik,
uygulama ve laboratuvar çalışmaları için yeterli, kısmen yeterli ve yeterli bulan grupların ölçek
109

toplam puan ve alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu
belirlenmiştir (p<0.05). Yapılan ileri analizde farklılığın uzaktan eğitim yöntemlerini yetersiz
bulan öğrencilerden kaynaklandığı, ölçek puan ortalamalarının diğer gruplara göre daha düşük
olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
Tartışma ve Sonuç: Literatürde COVID-19 pandemi döneminde hemşirelik öğrencileri ile
yapılan çalışmalarda, öğrencilerin uzaktan eğitime karşı tutumlarının orta düzeyde olduğu,
öğrencilerin büyük çoğunluğunun hemşirelik eğitiminin uzaktan eğitim yöntemleri ile
yapılmasını onaylamadıkları belirlenmiştir. Hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik
tutumlarının orta düzeyde olduğu, hemşirelik eğitiminin önemli bileşenlerinden olan
laboratuvar ve klinik uygulamalar için uzaktan eğitim yöntemlerini yeterli görmedikleri, teorik
dersler için ise kısmen yeterli buldukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik eğitimi, hemşirelik öğrencileri, uzaktan eğitim.

110

SB - 13
PANDEMİ DÖNEMİNDE TELE-HEMŞİRELİK HİZMETLERİ
Esra Karabulut¹, Havva Gezgin Yazıcı2
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Lisans Öğrencisi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
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2 Dr. Öğr. Üyesi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kütahya /
Türkiye havva.gezginyazici@ksbu.edutr
ÖZET
Giriş: Günümüz bilgi çağında, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler insanların
kültürel, sosyal, eğitim ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarında köklü değişimlere neden olmaktadır.
Bu değişimler insanların ihtiyaçlarını zaman ve mekân kavramı olmadan karşılama
gereksinimini ortaya çıkarmıştır. İnsan temelindeki bu değişim sağlık sistemlerinde de etkisini
göstermiş, tele-sağlık, tele-hemşirelik gibi yeni hizmet alanlarının oluşturulmasında etkili
olmuştur. Tele-hemşirelik, “iletişim teknolojileri kullanılarak hastaların sağlık durumu
hakkında bilgi edinme, bakımını sağlama, hasta eğitimi gibi uygulamaları içeren hemşirelik
faaliyetidir”. Tele-hemşirelik hizmetleri video konferans, e-mail, web sayfası ve telefon gibi
birçok yolla verilebilmektedir.
Amaç: Pandemi döneminde uygulanan tele-hemşirelik hizmetlerini incelemek.
Yöntem: Derleme türünde bir makaledir.
Bulgular: Tele hemşirelik ile bireylerin bilgilerinin toplanması, yorumlanması, sağlık
sorununu belirleyip gerekli kaynaklara yönlendirilmesi, sağlıklı bireylerin sağlıklarının
korunması ve geliştirilmesi sağlanmaktadır. 11 Mart 2020 tarihinde DSÖ tarafından pandemi
ilan edilmesiyle birlikte küresel düzeyde pek çok alanda değişimler ve dönüşümler
gerçekleşmiştir. Tüm insanlık için risk oluşturan bu hastalığın en fazla 65 yaş üzeri ve kronik
hastalıklara sahip kişileri daha çok etkilediği ortaya çıkmıştır. Kronik hastalıklara sahip
hastaların pandemi döneminde hastaneye gitmeleri riskli olduğu için bu süreçte, hasta takibinin
yapılabilmesinde tele-hemşirelik aktif rol oynamıştır.
111

Tartışma: Pandemi sürecinde hastalara danışmanlık hizmeti, fiziksel aktivite takibi, ilaç
uyumu, semptom yönetimi, ağrı takibi, ilaç yan etkileri, beslenme, psikolojik danışmanlık,
yaşam sonu huzuru sağlama, yalnızlığı ve korkuyu azaltmak; semptomları yönetmek; bakım
önceliklerinin belirlenmesi konularında tele-hemşirelik ile hizmet verilmiştir.
Sonuç: Tele-hemşireliğin birçok alanda olumlu etkileri olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tele-hemşirelik, Pandemi, Covid-19.
GİRİŞ
PANDEMİ DÖNEMİNDE TELE-HEMŞİRELİK HİZMETLERİ
Günümüzde insan ömrünün uzamasına bağlı olarak yaşlı nüfusun artması özellikle kronik
hastalıkların artmasına neden olmuştur.Bu durum bireylerin bakım ve izlem ihtiyaçlarını
artırmış, sağlık sisteminde yeni düzenlemelerin yapılmasını gündeme getirmiştir. Yapılan
düzenlemelerde teknolojinin gelişmesi ve iletişim araçlarının yaygınlaşması etkili olmuşve
uzaktan bakım ve izlem yöntemleri geliştirilmiştir (Seçginli, 2016).
İletişim ve teknolojinin son yıllarda gelişmesi ve birleşmesi iletişim teknolojisinin ortaya
çıkmasına ve birçok alanda kullanılmasına neden olmuştur. İletişim teknolojisinin hızla
ilerlemesi sadece günlük gereksinimlerin karşılanmasında değil aynı zamanda sağlık bakım
hizmetlerinin ulaştırılmasında da etkili olmaktadır (Hintistan ve Çilingir, 2012; Pazar ve ark.,
2015).
Bilişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanılması ile geliştirilen en önemli uygulamalardan
biri “tele” uygulamalarıdır. Tele kelimesi bir verinin “belirli bir mesafeden, uzaktan” ölçülmesi
anlamına gelmektedir. Sağlık hizmetlerine erişimin kolay olmadığıdurumlarda bireylerin ve
toplumların sağlığını korumak ve geliştirmek, hastalık tanılarını ve tedavilerini sağlamak,
sağlık araştırma ya da sağlık eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanılmasıdır.Sağlık hizmetlerinin uzaktan verilmeye başlanmasıyla birlikte
tele kelimesi sağlık sisteminde de kullanılmaya başlamış ve tele-sağlık, tele-tıp, tele-hemşirelik
gibi terimleri ortaya çıkmıştır (Fairchild ve ark. 2008; Seçginli, 2016; Sungur, 2020).
Tele-Hemşirelik; hemşirelik bakımının verilmesinde bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin
kullanılmasıdır. Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) tele-hemşireliği “iletişim teknolojileri
kullanılarak hastaların sağlık durumu hakkında bilgi edinme, bakımını sağlama, hasta eğitimi
gibi uygulamaları içeren hemşirelik faaliyetidir” şeklinde tanımlamaktadır. Tele-hemşirelik,
tele-sağlığın bir alt boyutu olarak hemşirelik için belirli bir meslek uygulaması olarak ifade
edilmektedir. Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) ise tele-hemşireliği “hasta bakımını
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geliştirmek

için

hemşirelikte

iletişim

teknolojilerinin

kullanılmasıdır”

şeklinde

tanımlamaktadır (Kumar ve Snooks,2011; Seçginli, 2016).
Dünya’da ilk tele-hemşirelik hizmeti 1974 yılında hemşire Mary Quinn tarafından
Massachusetts

Boston

Hastanesi’nde

çalışırken

tele-monitör

aracılığı

ile

Logan

Havaalanı’ndaki hastalara bakım vererek gerçekleştirilmiştir. 1970 ve 1980’lerde tele-sağlıkla
ilgili ilk projelerde hemşirelerin aktif olarak yer almaması tartışmalara neden olmuştur. Telehemşirelik gelişmiş ülkelerde Avustralya’dan, Yeni Zelenda’ya, Danimarka’dan, İsveç’e,
İngiltere’den, Kanada’ya, ve ABD’de artan oranlarda kullanılmaktadır (Fairchild ve ark.,
2010).
Türkiye’de 2010 yılından beriT.C. Sağlık Bakanlığı tarafından evde sağlık hizmeti
verilmektedir (Pazar ve ark, 2015). Evde sağlık ekibinin içinde hemşireler aktif olarak yer
almaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Eylem Planında “birey ve topluma
erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak” amacı çerçevesinde “Sağlık hizmet
sunumunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak için sağlık bilgi
sistemlerini geliştirmek” hedefi kapsamında tele hizmetleri yaygınlaştırmak hedeflenmiştir
(Seçginli, 2016).
Tele-hemşirelik hizmetleri video konferans, e-mail, web sayfası ve telefon gibi birçok yolla
verilebilmektedir. Tele hemşirelik ile bireylerin bilgilerinin toplanması, yorumlanması, sağlık
sorununu belirleyip gerekli kaynaklara yönlendirilmesi, sağlıklı bireylerinsağlıklarının
korunması ve geliştirilmesi sağlanmaktadır (Balenton ve Chiappelli, 2017; Hintistan ve
Çilingir, 2012).
Tele- hemşirelik hizmeti hastalara kendi evlerinde ve yaşadıkları alanlardabakım hizmeti
vermeyi sağlayan uzmanlık gerektiren bir alandır. Tele- hemşirelik evde sağlık bakımının,
sürekli gelişen bir hizmetidir. Tele- hemşirelik hizmetleri sayesinde, hastaların izlemi, eğitimi,
danışmanlık, ağrı yönetimi, uzaktan müdahale, aile desteği, yara bakım yönetimi gibi bir çok
alanda bakım sağlanabilmektedir. Tele-hemşirelik sağlık olanaklarına kolaylıkla ulaşamayan,
kırsal kesimde yaşamını sürdüren bireylerin, tüm sağlık hizmetlerine kolaylıkla erişebilmesine
imkân sağlamaktadır (Balenton ve Chiappelli, 2017; Souza-Junior ve ark, 2016). Ayrıca
günümüz yaşam şartları düşünüldüğünde, artmakta olan kronik hastalıkların (diyabet, astım,
kanser, hipertansiyon, kalp) takibi ve yönetimi de tele-hemşirelik ile oldukça kolay olmaktadır.
Günümüzde birçok ülkede, yoğun hasta sirkülâsyonu nedeniyle, opere olacak hastaların kaygı
düzeyleri göz ardı edilmektedir. Tele-hemşirelik hizmeti ile hastalara gerekli bilgiler
verilmekte ve danışmanlık hizmeti sağlanarak, hastaların kaygı düzeylerinin ve tedaviye
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uyumlarının artışları da sağlanmaktadır (Alcázar ve Ambrosio, 2019; Bikmoradi ve ark, 2016;
Fitzsimmons ve ark. 2011).Bu konuda yapılan çalışmaların ortak sonuçlarına bakıldığında,
telefonla yapılan eğitim, danışmanlık ve izlemelerin, hastaların tekrarlayan yatışlarını ve
hastanede kalış sürelerini azalttığı ve ilaç uyum düzeylerini artırdığı saptanmıştır (Işık, Güler;
2010). Ghodsbinve arkadaşlarının 2018’de yaptığı çalışmada tele- hemşirelik hizmetlerinin
zamandan kazanç sağladığı ve maliyeti düşürdüğü ortaya çıkmıştır (Ghodsbin et al., 2018).
Yapılan bir çalışmada tele-hemşirelik hizmetlerinin, şizofreni hastaları üzerinde olumlu etkiler
oluşturduğundan bahsetmektedir. Şizofreni hastalarının tele-hemşirelik hizmetleri sonrasında
sosyal ortamlarda daha fazla vakit geçirdikleri, hastanede geçen süreyi azalttığı, taburculuk
sonrasında hastaneye yeniden yatışlarının azaldığı görülmüştür. Yapılan bu çalışmada telehemşirelik hizmetlerinin olumlu sonuçlar verdiği ve etkili bir yöntem olduğu görülmektedir
(Uslu ve Buldukoğlu, 2016). Özkan ve arkadaşlarının (2013) yaptıkları bir çalışmada da benzer
şekilde, şizofreni hastalarının taburculuk sonrası tele-hemşirelik hizmetleri verilmesi
sonrasında, hastalarda tedavi uyumunun ve sosyal hayata geri dönüşlerin arttığı belirtilmiştir
(Özkan ve ark, 2013).
Aralık 2019’da başlayan ve tüm dünyada sosyal, ekonomik, siyasal ve psikolojik anlamda
olumsuz etkiler yaratan Covid-19 pandemisi etkisini artırarak deavm etmektedir. Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) pandemiyi, farklı toplumların daha önce karşılaşmadığı bir hastalığın ortaya
çıkması, hastalık yapan patojenin canlıdan canlıya sürekli, kolayca ve hızlı bir şekilde
yayılması olarak açıklamaktadır (Çıragil, 2020). Covid-19 pandemisi,korona virüslerin neden
olduğu ilk pandemi olarak da bilinmektedir (Çıragil, 2020).
Virüsün ortaya çıktığı günden bugüne kadar dünya çapında çok hızlı bir şekilde yayılan ve
birçok kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, insan sağlığı için büyük risk taşımaya devam
etmektedir. Tüm insanlık için risk oluşturan bu hastalığın en fazla 65 yaş üzeri ve kronik
hastalıklara sahip kişileri daha çok etkilediği ortaya çıkmıştır (Ovalı, 2020). Türkiye’de ilk
Covid-19 vakası 11 Mart 2020’de açıklanmıştır. 18 Mart 2020’de ise ilk Covid-19 kaynaklı
ölüm kayıtlara geçmiştir (Şahinler ve ark, 2020).
11 Mart 2020 tarihinde DSÖ tarafından pandemi ilan edilmesiyle birlikte küresel düzeyde pek
çok alanda değişimler ve dönüşümler gerçekleşmiştir. Bu durumdan en çok etkilenen ve bu
salgının etkilerine en çok maruz kalan alan isesağlık sistemi olmuştur. Sağlık alanında pandemi
döneminde krizi yönetebilmek sebebiyle birçok poliklinik hizmeti azaltılmış, yataklı hasta
servisleri ihtiyaç halinde, pandemi yatan hasta servislerine ya da pandemi yoğun bakımlara
dönüştürülmüştür. Bu süreçte kronik hastalıklara sahip takipli hastaların tedavi ve bakımları
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tele-sağlık ve tele-hemşirelik hizmetleriyle yerine getirilmiştir (Türkiye Sağlık Politikaları
Enstitüsü - TÜSPE, 2020)
Kronik hastalıklara sahip hastaların pandemi döneminde hastaneye gitmeleri riskli olduğu için
bu süreçte, hasta takibinin yapılabilmesi için uzaktan aktivite planlanarak egzersiz videoları
eşliğinde hareketlerinin izlenmesi, nabız ve tansiyon takibi yapan akıllı saatler gibi akıllı
telefonlarla uzaktan takipleri yapılmaktadır (Catto et al., 2018). Danışmanlık hizmetleri video
konferans ya da akıllı telefonlar aracılığıyla yapılmış olup hastaya uygulanan tedavi ve süreci
hakkında bilgi paylaşımı sağlanmıştır (Mahon, 2020). Sürekli tedavi alan hastalarda ilaç
uyumu, semptom yönetimi ve ağrı takibi tele-hemşirelik hizmetleri ile yapılabilmektedir (Pang
et al., 2020). Palyatif bakım alanında; yalnızlığı ve korkuyu azaltmak; semptomları yönetmek;
bakım önceliklerinin belirlenmesi ve ölüm sürecinde rahatlık, bağlılık ve saygının sağlanması
da uzaktan erişimle sağlanabilen hizmetler arasındadır (Ritchey, Foy, McArdel ve Gruenewald,
2020). Aynı zamandakoronavirüs geçirmişhastaların tedaviden sonra düzenli takibi
gerekmektedir. Bu hastalar için ilaç tedavisine uyum, ilaç yan etkileri, beslenmeve psikolojik
danışmanlık konularında tele-hemşirelik yoluyla sağlık hizmetleri verilmektedir (Purabdollah
ve Ghasempour, 2020).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak, evde kaldığımız şu günlerde sağlıkla ilgili problemlerin teknolojik aletlerle
mesafeli bir şekilde çözebileceği görülmüştür. Tele-hemşirelik ise modern dünyada 20.
Yüzyılın sonlarına doğru yerini almayı başarmış önemli gelişmelerden biridir. Tele-hemşirelik
alanında yapılan çalışmalar bize göstermektedir ki, bakım kalitesinin artırılması, tedavi sonu
komplikasyonların azaltılması, tıbbi maliyetlerin azaltılması, hastanede yatış sürelerinin
azaltılması, ziyaret ihtiyacının azaltılması, bakıma hasta ve ailesinin aktif katılımının
sağlanması, önerilen tedavi bakımın kabulü, tedavi ve ilaç uyumu sağlanması, yaşam sonu
huzurun sağlanması, danışmanlık gibi çeşitli konularda olumlu etkileri doğrulanmıştır. Tüm bu
gelişmeler kapsamında ilerleyen dönemlerde tele-hemşirelik hizmetlerine, sağlık alanında daha
aktif olarak yer verilmesi önerilmektedir.
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COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ
Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu1
1Kastamonu

Üniversitesi
gulsenulas37@hotmail.com

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Hemşirelik

Bölümü,

Giriş: Pandemi nedeni ile dünya genelinde pek çok değişim yaşanmıştır. Bu değişimlerden en
çok etkilenen kurumlardan biri eğitim sektörü olmuştur. Yüz yüze eğitim yerini çevrimiçi
eğitime bırakmış ve bütün eğitim kademelerindeki öğrencileri, eğitmenleri ve aileleri önemli
ölçüde etkilemiştir. Öğrencilerin karantinada zaman algıları ve uyku alışkanlıklarının
değişmesi derse katılımlarını/odaklanmalarını ve motivasyonlarını azaltmıştır. Ayrıca
uygulama gerektiren derslerin bu metotla yapılamaması, derslere ilginin az olması ve
teknolojik cihaz kullanımında sıkıntılar yaşanması öğrenmeyi olumsuz etkilemiştir (İpekoğlu
2021; Yılmaz, 2020).
Amaç: Çalışma, pandemi sürecinde hemşirelik eğitimini incelemek ve edinilen bilgiler
doğrultusunda eğitim sürecinde gerekli düzenlemeleri yapmak için farkındalık oluşturmak
amacı ile yapılmıştır.
Yöntem: Literatür taraması sonucunda, konu farklı açılardan değerlendirilerek yorumlamalar
yapılmıştır.
Bulgular: Klinik ve laboratuvar uygulamalarının zorunlu olduğu hemşirelik eğitiminde,
öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirilmesi için uygulama alanlarına çıkmalarının
sağlanmasında sorunlar yaşanmaktadır (Şanlı ve ark. 2021). Ancak pandemi öncesi dönem
değerlendirildiğinde yine öğretim elemanı ve uygulama alanı yetersizliği, kalabalık sınıflarda
yüz yüze eğitim yapılması hemşirelik eğitiminin önemli sorunları arasında yer almaktaydı. Bu
açıdan bakıldığında uzaktan eğitimin olumlu etkilerinin olduğu da bilinmektedir. Farklı
öğrenme modelleri kullanılarak öğrencilerin kendi kendine konuları öğrenmeleri ve tüm
konulara istedikleri zamanda ulaşma ve tekrar fırsatı sağlanmıştır (Yüksekdağ 2021; Mucuk ve
ark. 2021). Literatürde pademinin hemşirelik eğitimi üzerine etkileri farklı açılardan ele
alınmıştır (Kürtüncü ve Kurt 2020; Ünal ve ark. 2021; Kızıltepe ve Kurtgöz 2020).
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Tartışma ve Sonuç: Pandemi öncesi dönemde hemşirelik eğitimde yaşanan sıkıntılar ve
pandemi ile farklılaşan eğitim süreçleri birlikte ele alınarak en doğru ve geçerli bir eğitim
sistemi üzerinde çalışma zorunluluğu kaçınılmaz olmuştur. Covid-19 etkileri ve seyri göz
önüne alındığında eğitim sistemi üzerine etkisinin kısa süreli olmayacağı düşünülmektedir.
Buna bağlı olarak uzaktan eğitime ve yenilikçi çözümlere olan ihtiyaç daha da artmaktadır
(Yılmaz, 2020; Erzen ve Ceylan 2020). Hemşirelik eğitiminde klinik uygulama yapılamaması
durumunda simülasyon, tele sağlık ve sanal gerçeklik kullanımı ile dersler yürütülebilir (Morin
2020; Şanlı ve ark. 2021). Öğrencilere düzenli verilen ödevler ile kendi kendine öğrenme fırsatı
sağlanmalı, soru sorma fırsatı verilmeli, derslere aktif katılımlarını sağlamak için kahoot,
quizizz, padlet gibi interaktif yöntemler uygulanmalıdır (Mucuk ve ark. 2021). Ancak en etkin
klinik eğitimin uygulama alanlarında olacağı unutulmamalı ve gerekli önlemler alınarak
öğrencilerin uygulama yapabilmeleri sağlanmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Pandemi, Hemşirelik, Eğitim
KAYNAKLAR
1. Erzen E, Ceylan M. Covid-19 Salgını Ve Uzaktan Eğitim: Uygulamadaki Sorunlar. Ekev
Akademi Dergisi. 2020, 24 (84): 229- 262.
2. İpekoğlu HY.Karantina Günlükleri: Üniversite Öğrencileri Gözünden Koronavirüs (Covid19) Pandemisi Ve Karantina Süreci. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2021, 14 (33):162183.
3. Morin KH. Nursing Education After COVID-19: Same or different? J Clin Nurs. 2020,
29(17-18):3117-3119.
4. Mucuk S, Ceyhan Ö, Kartın PT. COVID-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Hemşirelik
Eğitimi: Ulusal Deneyim. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
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Ve Rehabilitasyon Bölümü Örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri
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TÜRKİYE’DE COVID-19 DÖNEMİNDE SOSYAL İZOLASYON ALTINDAKİ 6-12
YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA ÖFKE VE SALDIRGANLIK DÜZEYİ
Merve Aşkın Ceran1, Nilay Bektaş Akpınar2, Hilal Kurt Sezer3, Gözdenur Tanrıkulu4
Karatay Üniversitesi, SHMYO Diyaliz Programı, ms.cerancer3642@gmail.com
Medipol
Üniversitesi, SHMYO İlk
ve Acil
Yardım Programı,
nilaybektas88@gmail.com
3KTO Karatay Üniversitesi, SHMYO İlk ve Acil Yardım Programı, hilalkurt26@hotmail.com
4Lokman Hekim Üniversitesi, SHMYO Diyaliz Programı, gnurcoskun95@gmail.com
1KTO

2Ankara

Giriş: COVID-19 pandeminden en savunmasız gruplardan biri kuşkusuz çocuklardır.
Kısıtlama kararları nedeniyle çevrede kalan çocuklar birçok yönden tehdit altındadır.
Çocukların ve ergenlerin sosyal izolasyon süresi içerisnde rutinlerin bozulması ve engellerle
karşılaşması ruhsal, sosyal, akademik, motor, zihinsel gelişimlerini sekteye uğratabilir hatta
farklı psikiyatrik sorunların ortaya çıkmasın zemin hazırlayabilir veya zeminde olan bazı
sorunların (takıntı, saplantı, mükemmeliyetçilik, sağlık kaygısı, ayrılma kaygısı, travma ile
ilişkili bozukluklar, depresif duygu durum, kaygı ile ilgili durumlar, sanrısal durumlar....)
ağırlaşmasına yol açabilir. Çocuk ve ergenlerde görülen öfke ve saldırganlık davranışları
hayatın pek çok alanınında etkili olup işlevselliği bozan ciddi bir problemdir.
Amaç: Bu çalışma, COVID-19 salgını nedeniyle sosyal olarak izole olan 6-12 yaş arası
çocukların öfke ve saldırganlığını ebeveynlerin gözünden belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Çalışma prospektif, kesitsel ve tanımlayıcı tipte ve 261 ebeveynde gerçekleştirildi.
Çalışma verileri Bilgi Formu ve Çocuklar İçin Saldırganlık ölçeği kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular: Ebeveynlerin % 53,2'sinin COVID-19 salgını nedeniyle mutsuz, % 17,6'sının kızgın,
% 63,2'sinin üzgün ve % 70,8'inin gelecekten endişe duyduğunu ifade ettiği görüldü. İlçede
yaşayan ve akrabalarında COVID tanısı alan çocukların sözlü saldırganlık puanları istatistiksel
olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur.
Sonuç: COVID-19 ve uygulanan izolasyon yöntemlerinin ebeveynler ve çocuklar için uzun
süre birlikte geçirilmesi ve hastalığın bulaşıcılığının azaltılması gibi faydaları olmakla birlikte,
bireylerin beden ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19; sosyal izolasyon; ebeveyn-çocuk ilişkisi; saldırganlık
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COVID-19 PANDEMİSİNDE HEMŞİRELERİN MESLEKİ DEĞERLERİ VE ETİK
DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ
Dilek Yıldırım1, Vildan Kocatepe2
1İstanbul

Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye.
Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,
İstanbul, Türkiye.
2Acıbadem

Giriş: COVID-19 pandemisinde hemşireler, kişisel güvenlik önlemleri, hastaların,
meslektaşlarının ve ailelerin güvenliği,

COVID-19’u sevdiklerine iletme endişesi gibi

konularda pek çok etik sorun yaşamaktadırlar. Hemşirelerin etik sorunu tanıması ve doğru
kararları alabilmesi için, “etik problemi tanımlama” yeteneği olan etik duyarlılıklarının
gelişmiş olması gerekmektedir. Ayrıca hemşireler, etik sorunları çözmeye yönelik kararlar
alırken mesleki değerlere göre almalıdır. Bu nedenle hemşirelerin doğru karar verici noktada
olmaları için etik duyarlılıklarının ve mesleki değerlerinin belirlenmesi ve gerekli etik
rehberlerin oluşturulması son derece önemlidir.
Amaç: COVID-19 pandemisinde hemşirelerin mesleki değerleri ve etik duyarlılıklarının
belirlenmesi amaçlandı.
Yöntem: Tanımlayıcı ve korelasyonel olan bu çalışma 245 sayıdaki hemşirenin katılımıyla
Ağustos-Kasım 2020 tarihleri arasında online platformda İstanbul’da gerçekleştirildi.
Araştırmanın örneklem büyüklüğünü hesaplamak için Cochran'ın evreni bilinmeyen örneklem
büyüklüğüne ilişkin formülü kullanıldı. Buna göre ,% 95 güven aralığında (α = .05), %5 hata
(d = 0.05) düzeyinde p=.50 ve q=0.50 alındığında minimum örneklem 186 kişi olarak
belirlendi. Çalışmaya katılmayı kabul eden hemşirelere araştırmacılar tarafından bir online
anket linki gönderilerek formları doldurmaları istendi. Veri toplamada “Bilgi Formu",
“Hemşirelerin Mesleki Değerler Ölçeği” ve “Ahlaki Duyarlılık Anketi” kullanıldı. Verilerin
analizinde SPSS 26.0 paket programı kullanıldı. Tanımlayıcı veriler sayı, yüzde, ortalama
olarak verildi. Verilerin analizi pearson, spearman korelasyon testleri ve t testi kullanılarak
yapıldı. Araştırmanın yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı COVID-19
Bilimsel Araştırma Komisyonu’ndan ve Etik Kurul’undan 18/08/2020-E.4146 numaralı yazılı
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etik kurul izni alındı. Ayrıca katılımcılardan araştırma konusunda bilgilendirildikten sonra
onamları alındı.
Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 27.03±5,53; toplam çalışma süreleri
ortalaması 4,6±5,31 yıldı. Çalışmaya katılan hemşirelerin çoğu (%85,3) kadındı. Hemşirelerin
135 (%55,1)’i pandemi hastanesinde çalışıyordu ve 152 hemşire (%62) daha önce COVID-19
hastasına bakım vermişti. Hemşirelerin yarıdan fazlası (%52,7) pandemi döneminde etik ikilem
yaşamış ve bunların neredeyse yarısı (%40,3) bu ikilemi çözümleyememişti. Hemşirelerin
Mesleki Değerler Ölçeği toplam puan ortalamaları 111,99±15,20’ydi. Hemşirelerin Mesleki
Değerler Ölçeği alt boyutları puan ortalamaları ise sırasıyla; bakım 65,55±9,01; profeyonellik
33,62±5,22; güven 12,86±2,00’ydi. Hemşirelerin Ahlaki Duyarlılık Anketi toplam puan
ortalamaları 92,89±22,49’du. Ahlaki Duyarlılık Anketi alt boyutları puan ortalamaları ise
sırasıyla; otonom, 20,10±6,62; yarar sağlama 12,82±3,97; bütüncül yaklaşım 12,74±5,19;
çatışma 13,35±3,08; uygulama 13,42±4,47; oryantasyon 8,70±4,58’di. Hemşirelerin Mesleki
Değerleri Ölçeği toplam puanları ile Ahlaki Duyarlılık Anketi toplam puanları arasında negatif
yönlü istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki vardı (r=-,134) (p=0,038). COVID-19
pandemisinde etik ikilem yaşayanların yaşamayanlara göre Hemşirelerin Mesleki Değerleri
Ölçeği ve Ahlaki Duyarlılık Anketi toplam puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir
fark yoktu (p>0.05).
Tartışma-Sonuç: Hemşirelerin mesleki değerleri ve hemşirelerin ahlaki duyarlılıkları
yüksekti. Hemşirelerin kişisel ve etik ile ilgili özelliklerine göre mesleki değerleri ve ahlaki
duyarlılıkları değişmedi. Ayrıca hemşirelerin mesleki değer algısı arttıkça ahlaki duyarlılıkları
da arttırmaktaydı. Yaş ve mesleki deneyim mesleki değer algısı ve ahlaki duyarlılıkları
etkileyen faktörler olarak belirlendi.
Anahtar kelimeler: COVID-19, Etik, Ahlaki Duyarlılık, Hemşirelik Değerleri, Mesleki
Değerler.
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PANDEMİ ÖNCESİ SAĞLIK ÖĞRENCİLERİ SAĞLIKLI DAVRANIYORLAR
MIYDI?
Ali İmran Günmüz1, Prof. Dr. Nesrin Aştı2
1Yüksek Lisans Öğrencisi, Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi
Hemşireliği ABD
2Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
Hemşirelik Bölüm Başkanı
Giriş: İnsanlar yaşamlarının her evresinde bir gelişim süreci içerisindedir. Üniversite, insan
yaşamında mesleki eğitiminin yanı sıra kişilik gelişiminde, bireysel yaşamında ve sağlık
davranışında önemli değişimlere neden olmaktadır. Bu değişimler özellikle sağlık alanındaki
tutum ve davranışlarını etkileyerek kendilerini geliştirmesini sağlamaktadır. Öğrencilerin bu
gelişim süreci hem bireysel hem de toplumsal sağlık davranışlarında önemli farklılıklara sebep
olmaktadır (Duran ve diğ., 2018; İlhan ve diğ., 2010).
Amaç: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimlerinde eğitimi sürdüren öğrencilerde sağlık
davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Araştırmanın Evreni: Araştırmanın evrenini 2019- 2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Demiroğlu
Bilim Üniversitesi’nde öğrenim gören toplam 370 öğrenci oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları: “Sosyo-Demografik Özellikler Formu” ve “Sağlıklı Yaşam Biçimi
Davranışları Ölçeği II”
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamaları 21.60±2.97 olup %46,1’i
hemşirelik, %11.2’si ebelik, %22.2’si beslenme, %20.5’i ise fizyoterapi programında
okumaktadır. Katılımcıların %60.7’si birinci sınıf, %39.3’ü dördüncü sınıf öğrencisidir. Son 6
ay sağlık değerlendirme skorları 1 ile 10 arasında değişmekte olup ortalama 6.40±2.06’dır.
öğrencilerin %34.6’sı sigara kullanmakta iken, %72.8’inin yakın çevresinde sigara kullanan
birisi bulunmaktadır. SYBD II Ölçeğinin alt gruplarının değerlendirilmesinde sağlık
geliştirilmesinde katkıda bulunulan davranışların içinde en yüksek puan ortalamasının manevi
gelişim (26.41±4.37), en düşük puan ortalamasının da fiziksel aktivite (19.06±5.14) olduğu
görülebilmektedir.
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Sonuç: Öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını orta düzeyde bulunmuştur. Sağlıklı
yaşam biçimi davranışlarını daha iyi bir seviyeye getirebilmeleri için eğitim ve danışmanlık
programları düzenlenmesi önerilebilir.
Anahtar sözcükler: Üniversite Öğrencisi, Sağlığı Geliştirme, Sağlık
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KORONAVİRÜS

SÜRECİNDE

CİNSİYET

FARKLILIKLARINA

GÖRE

HEMŞİRELERİN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA DENEYİMLERİ:
TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Yadigar Ordu1, Sakine Yılmaz2
1Öğr.

Gör. Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü,
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı. yadigar_usta_ordu@hotmail.com
2Dr. Öğr. Üyesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Çankırı Karatekin Üniversitesi,
Çankırı. sakinee_yilmaz@hotmail.com
Giriş: COVID-19 şüpheli ya da kesin tanılı hastalara verilen bakım sırasında hemşirelerin hem
kendilerini korumak hem de bulaşın yayılmasını önlemek amacıyla kişisel koruyucu
ekipmanlar (KKE)’ı giymeleri gerekmektedir. KKE’ların doğru kullanılmaması, uygun şekilde
giyilmemesi ya da çıkarılmaması sonucunda sağlık çalışanları bulaş riski ile karşı karşıya
kalmaktadır.
Amaç: Çalışmamız COVID-19 salgınında cinsiyet farklılıklarına göre hemşirelerin KKE
kullanma deneyimlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Yöntem: Haziran-Temmuz 2020’de gerçekleştirilen araştırmamıza Çankırı Devlet Hastanesi
pandemi birimlerinde çalışan 20 hemşire katılmıştır. Veriler “Yarı Yapılandırılmış Görüşme
Formu” ile araştırmacılar tarafından toplanmış, veri doygunluğuna ulaşıldığı zaman
görüşmeler sonlandırılmış ve içerik analizi yapılmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin; 10’u kadın, 10’u erkek, %50’si 30-41 yaş aralığında, %45’i lisans
mezunu, %90’ı evli, %55’i en az bir çocuk sahibi ve 11-15 yıl çalışma deneyimi, %70’inin
COVID-19 temas öyküsü olduğu ve tamamının koruyucu ekipman eğitimi aldığı belirlenmiştir.
Hemşireler, KKE’ları sıklıkla kullandıklarını ve buna bağlı olarak dermatolojik ve sıvı kaybı
gibi sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. KKE’ların hemşirelik bakımını olumsuz etkilediği
ve bakım süresinin azaldığı belirlenmiştir. KKE kullanımının, sağlık personelleri ile iletişimi
olumsuz yönde etkilediği ve KKE’lara bağlı yaşanan işitme güçlükleri nedeniyle hemşirelerin,
hastalarla iletişim kurmakta zorlandıkları bulunmuştur. KKE’lar nedeniyle hastaların
hemşirelere bulaş endişesiyle yaklaştığı, anlayışsız davrandığı ve bazılarının hasta
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olmadıklarına ikna etmeye çalıştıkları belirlenmiştir. Erkekler sıklıkla psikolojik deneyimler,
sıvı kaybı, bakımda değişimler, kadınlar ise fizyolojik deneyimler, sıvı kaybı, dermatolojik
sorunlar, bakımda ve zaman yönetiminde farklılık yaşamıştır.
Tartışma ve Sonuç: Yapılan çalışmalarda sağlık çalışanlarının KKE’lar ile hareket etmekte
zorlandıkları ve hastalığın hızla yayılması nedeniyle psikososyal sorunlar yaşadığı
belirlenmiştir. Çalışmada, hemşirelerin KKE’lara bağlı fizyolojik ve psikolojik deneyimler,
sıvı kaybı ve dermatolojik sorunlar yaşadığı belirlenmiştir. Hemşirelerin yaşadıkları sorunlara
çözümler geliştirmeli ve dermatologlar gerekli desteği sağlamalıdır. Çalışmada, hemşirelerin
KKE’lar nedeniyle bakımda ve zaman yönetiminde sorunlar, ekip iletişiminde endişeler ve
hastayla iletişimde engeller yaşadığı belirlenmiştir. Bakım yönetimi ve iletişim etkinliği için
hemşirelere psikososyal destek sağlanmalı ve stresle başa çıkma yöntemleri konusunda
hastalara eğitimler verilmelidir.
Anahtar Sözcükler: COVID-19, Hemşire, Kişisel koruyucu ekipman, Toplumsal cinsiyet.
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COVİD 19 PANDEMİSİNİN KADIN CİNSEL SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR
LİTERATÜR İNCELEMESİ
Cansu Ağralı1, Esra Ünal2
1Arş.

Gör, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü,
agralicansu9@gmail.com
2Arş. Gör, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,
esraunal2428@gmail.com
Giriş: COVID-19’a neden olan yeni koronavirüs (SARS-CoV-2), ilk olarak 2019 senesinin
Aralık ayında Çin’in Hubei Eyaleti, Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edilmiş ve tüm ülkelerde
pandemi kapsamında tedbirler uygulanarak virüs yayılımının önüne geçilmeye çalışılmıştır.
COVID-19 pandemisi sürecindeki kısıtlamalar; seyahatlerin sınırlandırılması, riskli gruplar
için sokağa çıkma yasaklarının getirilmesi, eğitimlerin uzaktan yürütülmesi ve iş yerlerinde
esnek mesai faaliyetlerinin uygulanması şeklinde sıralanabilmektedir. Alışılmışın dışında olan
bu uygulamalar, insanların yaşam kalitesinin etkileyerek birçok problemi de beraberinde
getirmiştir. Yaşanan psikolojik, sosyal ve biyolojik değişimler cinsel sağlığında olumsuz
etkilenmesine neden olmaktadır. DSÖ cinsel sağlığı "cinsel yaşamın bedensel, ruhsal ve sosyal
yönden bir bütün olarak ele alınması yoluyla kişilik, iletişim ve sevginin olumlu yönde
zenginleşmesi ve güçlenmesi" olarak tanımlamaktadır. Yapılan araştırmalarda cinsel sağlığın
genel olarak bireylerin fiziksel, ruhsal ve psikososyal durumlarıyla ilişkili olduğu ve yaşanan
olumsuz değişimlerin kişilerin cinsel problemlerini arttırdığı belirtilmiştir. Pandemi sürecinde
sosyal izolasyonun oluşması, virüs bulaşma endişesi, karantina sürecinin getirmiş olduğu
gerginlik ve endişenin aile içi ilişkilere yansıması, duygu-durum değişiklikleri ve anksiyete
gibi ruh sağlığı problemlerine zemin hazırlaması da cinsel sağlığın olumsuz yönde
etkilenmesine yol açmaktadır. Bu süreçte yaşanan olumsuz değişimler kişilerde cinsel
isteksizlik, uyarılma bozukluğu, disparoni gibi birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Covid
19 pandemisinin bir diğer olumsuz etkisi de sağlık sistemleri üzerindeki yükü arttırarak, sağlık
kuruluşlarının cinsel sağlık ve üreme sağlığı yönünden yetersiz hizmet vermesine neden
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olmasıdır. Kadınların aile planlaması hizmetlerine ulaşımında yaşanılan aksaklıklar, küretaj
erişiminin sınırlandırılarak istenmeyen gebeliklerin steril olmayan koşullarda sonlandırılması,
cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara yönelik hizmetlerde oluşan sıkıntılar ve birçok cinselüreme sağlığı merkezinin kapanması kadın cinsel sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörler
arasındadır. COVID-19 pandemisinin kadın cinsel sağlığı üzerindeki diğer olumsuz etkilerinin
/ sonuçlarının uzun bir süreden sonra ortaya çıkacağı düşünülmekte ve ileri araştırmalar ile
netleşeceği öngörülmektedir.
Amaç: Literatür incelenerek oluşturulan bu derlemede Covid 19 pandemisinin kadın cinsel
sağlığı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid 19, Pandemi, Cinsel sağlık, Kadın
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COVİD-19 PANDEMİSİNDE OKUL ÇOCUKLARINDA (6-10 YAŞ) TEKNOLOJİK
ARAÇ KULLANIMININ BELİRLENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
Nur Bahar Kuru1, Merve Kolcu2
1İstanbul

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Yenidoğan Bebek Odası, İstanbul. Mail adresi: nurbaharkuru@gmail.com
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği
Anabilim Dalı, İstanbul. Mail adresi: merve.kolcu@sbu.edu.tr
Giriş: Covid-19 pandemisi ile birlikte çocukların uzun süreli evde kalması, formal eğitimin
uzaktan yürütülmesi ve ebeveynlerin evden çalıştığı için internet ve teknolojik araçları daha
fazla kullanması gibi nedenlerin çocuklarda teknolojik araç kullanımını arttırdığı
düşünülmektedir.
Amaç: Bu araştırmada Covid-19 pandemisinde okul çocuklarında (6-10 yaş) teknolojik araç
kullanımının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu araştırma kesitsel ve tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırma, Ocak 2021
tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini; İstanbul’da yaşayan ve araştırmaya
katılmayı kabul eden 6-10 yaş çocuğa sahip ebeveynler, örneklemini ise 330 ebeveyn
oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak; araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda
oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Veriler; çevirim içi anket olarak toplanmıştır.
Çalışmanın yapılabilmesi için etik kurul onayı ve Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma
Platformu üzerinden yazılı izin ve çocukların ebeveynlerinden de yazılı onam alınmıştır.
Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve ki-kare testi kullanılmıştır.
Bulgular: Çocukların % 52’sinin erkek, % 22,4’ünün 10 yaşında olduğu, % 13,1’inin pandemi
sürecinde tablet edindiği, % 44,4’ünün de pandemide teknolojik araçlarla 4-6 saat vakit
geçirdiği ve % 69,3’ünün pandemi sürecinde teknoloji kullanımına yönelik süre
kısıtlamasınauymadığı saptanmıştır. Çocukların yaşı, ebeveynlerinin çalışma durumu, aile
yapısı ile pandemi sonrası teknolojik araçlarla geçirilen süre arasında istatistiksel olarak
anlamlı ilişki bulunmuştur (p≤0.05).
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Tartışma ve Sonuç: Bu araştırmada, çocukların teknolojik araçlarla pandemi sürecinde daha
çok vakit geçirdiği ve ebeveynlerinin tamamına yakının pandemi sürecinde evde kalmanın
teknolojik araç kullanımını arttırdığını düşündükleri belirlenmiştir. Covid-19 salgını ile ilgili
yaşanan teknolojik araç kullanımının çocuklarda artması, yeni sağlıksız kullanım
alışkanlıklarının gelişmesine neden olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle pandemi
sürecinde ve sonrasında topluma yönelik teknolojik araçların doğru ve etkin kullanılmasına
yönelik programların yürütülmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Çocuk, Pandemi, Teknolojik araçlar.
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COVID – 19 PANDEMİ DÖNEMİNDE HEMATOLOJİ – ONKOLOJİ HASTALARI
İLE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ENFEKSİYON KONTROLÜ VE YÖNETİMİ
KAPSAMINDA İZOLASYON YÖNTEMLERİNE UYUMU
Kübra Şentürk¹, Türkinaz Aştı²
¹İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Lisans Öğrencisi, Türkiye
²İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Türkiye
Giriş: Covid-19 pandemisi tüm dünyayı etkisi altına alarak sağlığı olumsuz yönde etkilemiş
ve birçok ölüme neden olmuştur. Dünyadaki tüm insanlar hastalık ve ölüm risk taşınmasının
yanı sıra diyabet, hematoloji-onkoloji, kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalığa sahip
bireyler için bu riskin daha fazla olduğu, Covid-19 vaka izlemi takiplerinde görülmüştür.
Görülen bu riskler ile sağlık ekibi içerisinde olan hemşirelerin, enfeksiyon kontrol ve
yönetiminde yeri ve önemi oldukça büyüktür.
Amaç: Araştırma, Covid-19 pandemi döneminde hematoloji-onkoloji hastaları ile çalışan
hemşirelerin enfeksiyon kontrolü ve yöntemi kapsamında izolasyon uyumlarını araştırmak
amacıyla ilişki arayıcı bir araştırma olarak gerçekleştirildi.
Yöntem: Araştırma Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul Eğitim ve
Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ nde yetişkin
ve pediatri hematoloji-onkoloji birimlerinde ayaktan/yataklı tedavi kurumlarında çalışan 80
hemşire ile Ocak 2021-Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmanın verileri
‘Sosyo-Demografik Özellikleri Tanılama Formu’ ve ‘İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği’
kullanılarak toplandı. Araştırmanın verileri SPSS 25.0 programı kullanılarak değerlendirildi.
Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, ortalama, standart
sapma), korelasyon analizi kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uygunluğu tek örneklem
kolmogorov smirnov testi ile değerlendirildi. Normal dağılıma uygun verilerin analizinde
parametrik testler Student T Testi, One Way Anova kullanıldı. Elde edilen sonuçlar %95 güven
aralığında ve anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.
Bulgular: Hemşirelerin %43,8'i lisans, %27,5’i yüksek lisans mezunudur. Hemşirelerin aile
üyelerinin %55’inin kronik hastalığı vardır. Hematoloji-onkoloji hemşirelerinin %40’ı Covid133

19’a yakalanmıştır. Aynı zamanda, hemşirelerin %45’i çevresindeki insanların kendilerine
olumlu bakış açısı sergilediklerini belirtmiştir. Hemşirelerin %77,5’ i Covid – 19 Rehberinden
haberdar olduğunu ifade etmiştir. Hematoloji-onkoloji hemşirelerinin İzolasyon Önlemlerine
Uyum Ölçeği puan ortalaması 73,70±7,365 (Min=18; Maks=90) bulunmuştur.
Tartışma ve Sonuçlar: Araştırmada, hemşirelerin Covid-19 Rehberi’den haberdar olması;
pandemi sürecinde toplumun hemşirelere bakış açısının olumlu olması ve hemşirelerin aile
üyeleri arasında bir kronik hastalığın bulunması genel izolasyon uyumunu artırmada anlamlı
belirleyiciler olmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçların, Özden ve Özveren, Şatır ve
arkadaşları, Zencir ve arkadaşlarının yaptığı benzer çalışmaları destekler nitelikte olduğu
görülmüştür. Sonuç olarak, hemşirelerin güncel rehberleri takip etmesi ve aile üyelerinde
kronik bir hastalığın bulunması izolasyon uyumunu artırmada etkili bulunmuştur. Bu bağlamda
kurum içi eğitimler artırılarak güncel rehberlerin içeriği hemşireler ile paylaşılmalı; enfeksiyon
kontrolü ve yönetimi için bu rehbere uyumun artırılması yönüne dikkat çekilerek hemşireler
teşvik edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hematoloji-Onkoloji, Hemşire, İzolasyon, Covid-19
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SAĞLIKTA DİJİTALLEŞME VE HEMŞİRELİK: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
Deniz Irk1, Nezaket Yıldırım2
1
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya dirk@sg.gov.tr
2Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Antalya
ozturk-nezaket@hotmail.com
Giriş: Günümüzde teknolojinin yaygın kullanımına bağlı olarak birçok alanda dönüşüm
yaşanmaktadır. Bu dönüşümün yaşandığı en önemli alanlardan biri sağlıktır. İnsan nüfusu ve
kronik hastalıkların sayısındaki artış, bireylerin değişen sağlık beklentileri sağlık alanında
dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Sağlık alanında bu dönüşüm dijitalleşme ile kendini
göstermektedir. Sağlık alanının en büyük insan kaynağını oluşturan hemşirelik mesleğinin bu
dijitalleşme süreçlerine katılımı mesleğin geleceği ve bireylerin değişen sağlık ihtiyaçları
açısından hayati öneme sahiptir.
Amaç: Bu derlemenin amacı Türkiye’de yapılan sağlık ve hemşirelik alanındaki dijitalleşme
ile ilgili çalışmaları incelemektir.
Yöntem: Çalışma literatür tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Google Akademik, Yök Tez
Tarama, Cochrane ve EBSCOhost ve Pubmed veri tabanları “sağlıkta dijitalleşme”,
“Türkiye’de hemşirelikte dijitalleşme” ve “sağlıkta dijitalleşme ve hemşirelik” anahtar
kelimeleriyle Türkçe ve İngilizce olarak taranmıştır. Araştırmaya dahil edilme kriterleri
çalışmanın Türkiye’de yapılmış olması, yayın dilinin Türkçe ya da İngilizce olması, tam metne
sahip olması, yayın tipinin makale ya da tez olması şeklinde belirlenmiştir. Dahil edilme
kriterlerini karşılayan sağlık ve hemşirelik alanında dijitalleşmeyi konu alan 41 çalışmaya
ulaşılmıştır. Çalışmaya kongre bildirileri dahil edilmemiştir. Literatür taramasında 30 Nisan
2021 tarihine kadar olan mevcut çalışmalara ulaşılması hedeflenmiştir.
Bulgular: En sık kullanılan anahtar kelimelerin “dijital hastane”, “hemşirelik”, “e-sağlık”
olduğu belirlenmiştir. Dahil edilme kriterlerine uyan sağlıkta ve hemşirelikte dijitalleşme
çalışmalarının 2009 yılında başladığı, en fazla çalışmanın 2020 yılına ait olduğu, çoğunun
derleme olduğu belirlenmiştir.
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Tartışma ve Sonuç: Ülkemizde sağlık ve hemşirelik alanında dijitalleşme ile ilgili yapılan
çalışmaların son yıllarda artış gösterdiği, araştırma çalışmalarının daha çok tanımlayıcı
tasarıma sahip olduğu ve çalışmaların derleme ağırlıklı olduğu görülmüştür. Bu alanda yapılan
çalışmaların arttırılması ve hemşirelerin bilişim teknolojileri açısından desteklenmesi sağlıkta
dijitalleşmenin hemşireler tarafından benimsenip sürdürülmesine katkı sağlayacaktır. Bilişim
teknolojilerine yönelik eğitimlerin hemşirelik mesleği eğitim süreçlerine ve bakım
uygulamalarına dahil edilmesi durumunda hemşirelerin dönüşen sağlık sistemi içerisinde bu
alanda yetkin olabilmeleri sağlanabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Hemşirelik, Hemşirelikte dijitalleşme, Sağlıkta dijitalleşme.
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COVİD-19 SALGININDA HEMŞİRELERİN DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞININ
TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Begüm Yalçın1 Seda Sarıköse2 Nilgün Göktepe3, Emine Türkmen4
1Koç

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, beyalcin@ku.edu.tr
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ssarikose@ku.edu.tr
3Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, ngoktepe@ku.edu.tr
4Koç Üniversitesi Semahat Hemşirelik Arsel Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul,
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2Koç

Giriş: Hemşireler hastalarıyla en fazla vakit geçiren sağlık meslek üyesi olarak duygusal emek
davranışını yoğun bir şekilde göstermektedirler. Duygusal emek, tükenmişlik, iş doyumu ve iş
performansını etkilemektedir. Özellikle tüm dünya COVID-19 gibi olağanüstü bir dönemden
geçerken bu süreçte hemşireler en çok tükenen meslek gruplarının başında gelmektedir.
Amaç: Bu araştırma hemşirelerin duygusal emek davranışlarının COVID-19 salgınında
tükenmişlik düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Bu kesitsel ve ilişki arayıcı çalışmada veriler çevrimiçi anket toplama yöntemiyle
(Türkiye’de) Mart Nisan 2021 tarihlerinde toplanmış, sosyal medya aracılığı ile hemşirelere
duyurulmuştur. Araştırmaya 306 hemşire katılmıştır. Post-hoc güç analizine göre örneklem
sayısı yeterlidir. Veri toplama formunun birinci bölümünde bireysel ve mesleki özellikleri ve
COVID 19 süreci ile ilgili 19 soru, ikinci bölümünde Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışı
Ölçeği ve üçüncü bölümde ise Maslach Tükenmişlik Ölçeği yer almaktadır. Verilerin
analizinde tanımlayıcı istatistikler ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılanların yarısından fazlası (%51,3) lisans mezunu olup, büyük
çoğunluğu (71,2%) yatak başı hemşiresi olarak çalışmaktadır. Hemşirelerin 73,9%’u COVID19 hastasına bu salgın sürecinde bakım verdiğini belirtmiştir. Hemşirelerin Duygusal Emek
Davranışı Ölçeği toplam puan ortalaması 3,99±.81saptanmıştır. Çoklu regresyon analizi
sonucunda, Maslach Tükenmişlik Ölçeği duyarsızlaşma alt boyutunda; işinden doyum düzeyi,
kurum türü, Duygusal Emek Davranışı Ölçeği samimi davranış alt boyutu ile yaş anlamlı
çıkmıştır (R2=%24,3 F= 14,507, p<.001, Durbin Watson: 1,190). Duygusal tükenme alt
boyutunda ise işinden doyum düzeyi, COVID-19 salgını süresindeki iş yükü algısı ve cinsiyet
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anlamlı bulunurken (R2=%43,3 F= 46,57, p<.001, Durbin Watson: 1,445) kişisel başarı alt
boyutunda işten doyum düzeyi ile duygusal emek derinlemesine davranış alt boyutunun etkili
olduğu saptanmıştır (R2=%21,2 F= 25,544, p<.001, Durbin Watson: 1,210).
Tartışma ve Sonuç: Bu çalışma sonuçları, samimi ve derinlemesine davranış tipi duygusal
emeğin, işten doyum düzeyinin yüksek olmasının, düşük iş yükü algısının, kadın olmanın,
yaşın artmasının ve devlet hastanesinde çalışıyor olmanın tükenmeyi azalttığını
göstermektedir. Hastanelerde hemşirelerin tükenmesini azaltmak üzere duygusal emek
davranışlarının geliştirilmesi, iş yüklerinin dengelenmesi ve iş doyumunun arttırılmasına
yönelik stratejilerin uygulanması yarar sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: Duygusal emek, Tükenmişlik, Hemşirelik, COVID-19
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COVİD-19 PANDEMİSİNİN GEBELERİN RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE
HEMŞİRENİN ROLÜ
Sevgi Özkan1, Dicle Filiz Yıldırım2 Pınar Serçekuş Ak3
1Prof.

Dr. Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve
Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, sozkan@pau.edu.tr
2Araş. Gör. Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve
Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, dfyildirim@pau.edu.tr
3Doç. Dr. Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve
Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, psercekus@pau.edu.tr
Giriş: Dünya Sağlık Örgütü Bülteni’nde perinatal dönemdeki kadınların %10’unun bir tür
zihinsel bozukluk yaşadığı belirtilmektedir. Covid-19 pandemisi, bu bozuklukların yaşanması
açısından risk faktörü oluşturmaktadır.
Amaç: Bu derlemenin amacı da Covid-19 pandemisinin gebelerin ruh sağlığına olan etkisinin
ve hemşirenin rolünün incelenmesidir.
Yöntem: Literatür taraması Science Direct, Pubmed, Google Scholar veri tabanlarında “covid19 and mental health in pregnant women”, “covid-19 and mental health” anahtar kelimeleri
kullanılarak 13 Nisan 2021- 17 Nisan 2021 tarihlerinde yapılmıştır.
Bulgular:
Covid-19 pandemisinde gebelerin ruh sağlığını etkileyen faktörler: Xu, Zhang, Zhang ve
ark (2021)’nın çalışmasında kadınların %67’si antenatal bakım randevusunun iptal edildiğinin,
Atmuri, Sarkar, Obudu ve ark (2021)’nın çalışmasında antenatal bakımda yaşanan aksaklığın
kadınların doğum ve annelik hazırladıklarını olumsuz şekilde etkilediğinin belirtilmesi
örnekler arasında yer almaktadır. Bu çalışmalar doğrultusunda ruh sağlığı bozukluğunun
prevelansının arttığı görülmektedir.
Covid-19 pandemisinde gebelerin ruh sağlığına ilişkin semptomlar: Pandemi döneminde
yapılan çalışmalarda, kadınların %36,4’ünün depresyon belirtisi gösterdiği, %48,8’nin
anksiyete semptomları gösterdiği belirtilmektedir. Aynı zamanda kadınların koronavirüse dair
çok endişe duydukları, pandemi öncesinde gebelerde en temel duygunun neşe olduğu ancak
pandemi sonrasında bunun yerini korkunun aldığı, anksiyeteden sonra en fazla duygudurum ve
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yeme bozukluklarının, daha şiddetli stres bozukluğunun gözlendiği ve bireysel uyku kalitesinin
düştüğü belirtilmektedir.
Covid-19 pandemisinde gebelerin ruh sağlığı ve hemşirenin rolü: Hemşireler, bu süreçte
enfeksiyonun, bulaş ve korunma yollarının yanı sıra gebelik üzerindeki etkilerine dair kanıta
dayalı bilgilerin açıklanması, potansiyel risk faktörleri için gebeyle sürekli iletişim
kurulabilecek bir mekanizmanın oluşturulması, antenatal bakım zamanlarının birlikte
planlanması, bu dönemde sosyal desteğin artırılması amacıyla eşleriyle birlikte bakımın
sağlanması, kadının endişelerinin dile getirmesi için fırsatların sunulması, evde yapabileceği
egzersizlerin açıklanması ve öğretilmesi yer almaktadır.
Tartışma ve Sonuç: Covid-19 pandemisi ile birlikte gebe kadınların ruh sağlığını
etkileyebilecek yeni risk faktörleri meydana gelmiştir. Bu risk faktörleri, pandemi öncesinde
gebelerde zihinsel bozukluk oranın artmasına neden olmuştur. Bu nedenle bütüncül bakım
veren hemşireler, gebelerin ruh sağlığını göz önünde bulundurarak bakım planlamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Gebelik, Ruh sağlığı, Hemşirenin rolü.
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KÜRESEL SALGINDA ÖNEMLİ BİR SORUN: HEMŞİRELİK & ETİK
Niran Çoban1, Öznur Aktaş, Emine Kaplan, Melike Özen, Bilal Kocagöz, Tuba Çatak Tanyel
1T.C.

İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,
niran.coban@gedik.edu.tr
Giriş: Günümüzde etkisi devam etmekte olan COVID-19 salgını nedeniyle enfekte hasta sayısı
gün geçtikçe artmakta ve hemşireler klinik alanlarda ön safhada COVID-19 ile mücadeleye
devam etmektedir. Hastanelerde doluluk oranlarının artması ile beraber hemşirelerin bakım
verdikleri hasta sayısı ve sorumlulukları da artmaktadır. Hastane doluluk oranlarının artması,
çalışma alanlarının kısıtlılığı ve iş yükünün artmasıyla beraber hemşireler bir takım etik
problemlerle karşılaşmaktadır. Yaşanan bu etik sorunların ise bakım süreçlerini olumsuz
etkilediği bilinmektedir.
Amaç: Bu derlemenin amacı, pandemi sürecinde hasta bakımında anahtar rol üstlenen
hemşirelerin

karşılaşmakta

olduğu

etik

sorunların

ve

yaşanılan

güçlüklerin

değerlendirilmesidir.
Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan bu araştırmada 2020-2021 yılları arasında; Google
Scholar, PubMed, Ulakbim veri tabanlarında ‘COVID-19 ve etik sorun’, ‘COVID-19 ve
hemşirelikte etik’ anahtar kelimeleri ile Türkçe-İngilizce olarak yayınlanan 121 çalışma
taranmıştır. Araştırmaya dahil edilme kriterlerine uygun toplam 14 yayın çalışma kapsamına
alınmıştır.
Bulgular: Literatür incelendiğinden hemşirelerin COVID-19 pandemisinde etik ikilem
yaşadığı görülmektedir. İçinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle hemşirelerin hasta seçimi
yapmak zorunda kaldığı bildirilmektedir. Dolayısıyla bu durum etik sorunları beraberinde
getirmektedir. Genel olarak; hasta haklarının ihlali, hasta ziyaretlerinin yasaklanması nedeniyle
duygusal destek eksikliği ve kaynakların adil dağıtımına yönelik etik sorunlarla karşılaşıldığı
görülmektedir.
Tartışma: Derleme kapsamında COVID-19 pandemisinde hemşirelerin karşılaştığı etik
sorunlar ele alınmıştır. Elde edilen bulgular küresel pandemide hemşirelerin etik ikilem ve etik
sorunlar yaşadığını göstermektedir.
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Sonuç: İçinde bulunduğumuz pandemi sağlık hizmeti sunumunda birtakım problemler ortaya
çıkarmakta ve bu problemler meslek üyelerinin çalışma şartlarını etkilemektedir. Özellikle
sağlık sistemine yön veren hemşireler birçok sorun ve etik ikilemlerle karşılaşmaktadır. Söz
konusu etik sorunlarla baş etmede doğru ve etik karar vermeleri oldukça önemlidir. Bu
doğrultuda mevcut koşullar göz önünde bulundurularak etik sorunların belirlenmesi ve bu
sorunlara yönelik rehberlerin oluşturulması gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Etik sorun, Hemşire
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COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TOPLUMUN ALGILADIĞI HEMŞİRELİK
İMAJI:DEĞİŞİM VAR MI?
Hatice Demirdağ1, Nurcan Uysal2
1Dr.

Öğr. Üyesi, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul,
Türkiye, hatice.demirdag@uskudar.edu.tr
2Doç.Dr.,Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul,
Türkiye, nurcan.uysal@uskudar.edu.tr
Giriş: Geçmişten günümüze, toplumdaki hemşirelik algısı ile gerçek hemşirelik kavramı
arasında farklar olduğu belirlenmiştir. Günümüzde devam eden Covid-19 pandemisinde
hemşirelerin özverili çalışmaları bu mesleğin vazgeçilmez olduğunu ortaya koymakla birlikte
toplumun algıladığı hemşirelik imajında değişime neden olup olmadığı açık değildir.
Amaç: Çalışmanın amacı; toplumdaki bireylerin Covid-19 pandemi döneminde hemşirelik
mesleğine ilişkin algısında bir değişim olup olmadığını belirlemektir.
Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan araştırmanın verileri “Kartopu Örneklem Yöntemi” ile
sosyal medya hesapları üzerinden online olarak toplanmıştır. Verilerin toplanmasında, 12
sorudan oluşan Sosyodemografik Soru Formu ile 6 sorudan oluşan “Bireylerin Hemşirelik
Mesleğine Yönelik Görüşleri Anket Formu” kullanılmıştır. Formada hemşirelik mesleğine
ilişkin ifadeler yer almakta ve bu ifadelerin pandemi öncesi ve sonrası düşünülerek
cevaplanması istenmiştir. Araştırmanın etik kurul izni ve bireylerden yazılı onam alınmıştır.
Bulgular: Çalışmaya ülke genelinde 59 ilden 656 kişi katılmış, yaş ortalaması 31.4, %72.5’i
kadın ve %73’ü üniversite mezunudur. Katılımcıların %92.5’i hemşirelerin pandemide iyi
mücadele ettiklerini, %61.0’ı medya tarafından görünür olduklarını, %75.0’ı toplum tarafından
fark edildiklerini belirtirken %63.5’i pandemi geçtikten sonra hemşirelerin yaptıklarının
unutulacağını, %50.7’si bulaş korkusu nedeniyle hemşirelerin toplumda dışlandığını, %74.2’si
hemşirelerin hak ettikleri değeri görmediklerini belirtmiştir. Çalışmaya katılanların %52.5’i
pandemi döneminde hemşireliğe ilişkin görüşlerinde olumlu yönde değişim olduğunu
belirtmiştir. Hemşirelik mesleğinin toplumda yeterince tanındığını düşünme oranı pandemi
öncesinde %66.1, pandemi ile birlikte %83.0’a yükselmiştir. Pandemi öncesinde hemşireliğin
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toplumda saygı duyulan bir meslek olduğunu düşünenlerin oranı %49.8 iken, pandemi
sonrasında %69.8 olduğu görülmüştür.
Tartışma: Literatürde yer alan çalışmalar, hemşirelik mesleğinin Türkiye’de ve dünyada hak
ettiği değeri ve saygınlığı görmediğini, toplumdaki hemşirelik imajının istenilen düzeyde
olmadığını ortaya koymuştur. Ancak hemşireler pandemiyle mücadelede vazgeçilmez meslek
grubu olduklarını ve özveri ile çalıştıklarını tüm kamuoyuna göstermiştir.
Sonuç: Bu çalışmada, Covid-19 pandemisi ile birlikte toplumun hemşireliğe bakış açısında
olumlu değişikliklerin olduğu ve hemşireliğin saygın bir meslek olarak görülme oranının arttığı
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, imaj, toplum, Covid-19 pandemi.
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YENİ TİP KORONAVİRÜS (SARS-COV-2) İLE ENFEKTE KRİTİK HASTANIN
HEMŞİRELİK BAKIMI: HEMŞİRELİK OLGU SUNUMU
Ecem Özdemir1, Öznur Kavaklı2
1Yüksek

Lisans Öğrencisi-Hemşire, SBÜ Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi,
Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım, Hemşire, ecem1996-22@hotmail.com.
2Dr. Öğr. Üyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik
Esasları Anabilim Dalı, oznur.kavakli@sbu.edu.tr.
Giriş: Koronavirüsler, soğuk algınlığından orta doğu solunum sendromu, şiddetli akut
solunum sendrom gibi daha ciddi hastalıklara kadar birçok hastalığa neden olan virüs ailesidir.
Yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) formunun ortaya çıkması, dünya genelinde Covid-19
vakalarının bildirilmesiyle hızla ilerleyen küresel bir sorun haline gelmiştir.
Amaç: Bu olgu sunumunun amacı; yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) Covid-19 olgularına özgü
verilen bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımının, hasta iyileşmesine katkısını ortaya koymak,
literatüre kazandırmaktır.
Bulgular: 57 yaşında erkek hasta; ek hastalıkları: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH),
diyabetes mellitus (DM), hipertansiyondur. İntaniye servisindeki takibinde; takipne görülmesi
(45/dk), saturasyonunun düşmesi (%82), ciddi dispne, akciğer grafisinde bileteral infiltrasyon
varlığı, ek hastalıkları, solunum sıkıntısından dolayı hasta, YBÜ’ne yatırılmıştır. YBÜ’nde
uygulanan non-invaziv mekanik ventilasyonu (NIMV) tolere edemeyen hasta entübe edilerek
invaziv mekanik ventilasyona (IMV) başlanmıştır. Hastamıza entübe edildiği günden itibaren,
günde toplam 16 saat süren prone pozisyonu verilmiştir. Yatışının 44. Gününde trakeostomi
açılan, MV desteğiyle 50 gün boyunca sedatize edilerek YBÜ’nde kalan hastamızın,
trakeostomisi kapatılarak, genel durumu iyi şekilde yatışının 63. Gününde servise taburculuğu
gerçekleştirilmiştir.
Tartışma: DM’u olan hastalar, Covid-19 enfeksiyonuyla mortalite oranı DM olmayanlara göre
%50 daha fazladır. Hastamızda; glisemi takibi, YBÜ sürecinin ilk anından itibaren dikkatli
biçimde sağlanmıştır. Literatürde, kilo fazlalığı olanlarda %86 ve obezlerde %142 oranında
ağır pnömoni geliştiğinin rapor edilmiştir. Hastamızın vücut kitle indeksini 40,1 oluşu, NIMV
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sürecini tolere edememesi, pnömoni varlığını arttırmıştır. Yapılan prone pozisyonu, aspirasyon
uygulamaları akciğerlerdeki iyileşme sürecini hızlandırmıştır.
Sonuç: Hastamızdan 7 ay sonra aldığımız geri bildirimler: GYA’ni kolaylıkla sürdürebildiği,
diyabeti konusunda koronavirüs hastalığından önce uygulamadığı beslenme programını
uyguladığı, glisemi düzeni sağladığı, kilo verdiği, fiziksel egzersiz (günde 1 saat yürüyüş)
yaptığı, 3 kez Covid-19 antikor plazma bağışında bulunduğu, hayat konforundan memnun,
hekim ve hemşirelerine minnettar olduğu öğrenildi. Bu vaka; Covid-19 akciğer hücre tutulumu
fazla, önemli komorbid duruma sahip bir hastanın dahi; iyi bir tıbbi tedavi, hemşirelik
girişimleriyle prognozunun iyiye gidebileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, prone pozisyonu, aspirasyon, hemşirelik bakımı, yoğun
bakım.
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SB - 30
COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KANSER HASTALARININ TAKİBİNDE YENİ
YAKLAŞIM: TELE HEMŞİRELİK
Funda Karaman1, Aslı Genç2
1Dr.

Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
(Tr.), İstanbul, Türkiye, fkaraman@gelisim.edu.tr
2Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,
(İng.), İstanbul, Türkiye, agenc@gelisim.edu.tr
Giriş: Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde başlayan Covid-19 hastalığı, Türkiye’de dahil
olmak üzere dünyanın diğer bölgelerine de hızlı bir şekilde yayılmakta ve her geçen gün
morbitide ve mortalite sayısının da artmasına neden olmaktadır. Bu süreçte en fazla olumsuz
etkilenen ve mortalitenin en yüksek olduğu riskli hasta gruplarından birisi de tedavisi
tamamlanmış veya kontrol altında olan ve aktif kanser tedavisi alan kanser hastaları olmuştur.
Bu hasta gruplarında, bağışıklık sisteminin baskılanmasıyla infekte olma riski arttığı gibi,
infekte hastalarda da prognoz olumsuz etkilenmektedir. Bilim ve teknoloji alanındaki
gelişmeler, kanser olan bireylerin pandemi sürecinde enfekte olma riskini azaltmaya yönelik,
tele hemşirelik gibi yeni hizmet alanlarının oluşturulmasını sağlamıştır. Tele hemşirelik
hizmetleri, kanser olan bireylerin bakım yönetimine ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine
yardımcı olmaktadır.
Amaç: Bu derlemede covid-19 pandemi sürecinde kanser hastalarının takibinde kullanılan tele
hemşirelik uygulamasının literatür doğrultusunda incelenmesi amaçlandı.
Yöntem: Literatür taraması yapılırken “Pubmed, Cinahl, Wiley Interscience, Sciencedirect,
Cochrane, Ulakbim” veri tabanları kullanıldı. Pandeminin başlangıç tarihi göz önünde
bulundurularak 2019-2021 arasında covid-19 pandemisinde tele hemşirelik ile ilgili yapılan
çalışmalar tarandı.
Bulgular: Kanser hastalarının sağ kalımlarının ve yaşam kalitelerinin artması için yakın ve sıkı
takip ile bakımlarının sürdürülmesi büyük önem arz etmektedir ve bu süreçte hemşirelere
büyük roller düşmektedir. Pandemi sürecinde yaşanan zorluklar, teknolojinin gelişmesiyle ve
kullanımıyla, sağlık sisteminde yeni inovatif yaklaşımların geliştirilmesine ve birçok yeni
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uygulamanın

ortaya

çıkmasına

neden

olmuştur.

Tele-hemşirelik

uygulaması

bu

uygulamalardan biridir, modern hemşirelik bakımı açısından yirminci yüzyılın sonlarının en
önemli teknolojik olaylarından birisi olmuştur. Bu uygulama ile kanser hastalarını
değerlendirme, hastaya eğitim ve danışmanlık hizmeti sunma ve oluşabilecek problemlerin
daha önceden belirlenip müdahale edilebilmesi mümkündür. Telefon, cep telefonu, SMS ve
iletişim teknolojilerinin kullanımı tele-hemşireliğin bir parçası olup telefonla triaj, e-mail ile
danışmanlık, evde bakım, uzaktan eğitim gibi alanlarda kullanılması bu uygulamanın
örneklerindendir. Tüm dünyada aktif olarak kullanılan ve ülkemizde de kullanılmaya
başlanılan bilişim sistemleri ve teknolojik sağlık uygulamaları, kanserli bireylerin
semptomlarının yönetiminde, komplikasyonların önlenmesinde ve takip sürecinde kolaylık
sağlamaktadır. Yapılan çalışmalarda, tele hemşirelik uygulaması, kanser hastalarında coğrafi
engelleri aşarak hemşirelik bakımına hızlı erişimi sağladığı ve bakım kalitesini arttırarak yaşam
kalitelerini yükselttiğine yardımcı olduğu vurgulanmaktadır. Yapılan diğer çalışmalarda, tele
hemşirelik hizmetlerinin, hastaların hastaneye yatış oranını ve hastanede yatış süresini azalttığı,
bakımda süreklilik sağladığı, bakım kalitesini ve hasta memnuniyetini arttırdığı, maliyeti
azalttığı ve performansın daha kolay değerlendirildiği belirtilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Tele hemşirelik hizmetleri, dünyada her ne kadar yeni bir uygulama
olmasa da, COVID-19 pandemisinin mevcut çağında, dünya çapında popülerlik kazanmış ve
aktif olarak kullanılmıştır. Fakat ülkemizde, sınırlı sayıda sağlık merkezlerinin uygulama
alanlarında ve bilimsel çalışmalar kapsamında tele hemşireliğe yönelik hizmetler verilmiş ve
önemi ortaya konulmuş olmasına rağmen, görev tanımı henüz yapılmamıştır. Bu bağlamda,
tele hemşireliğin uygulandığı merkezler de özellikle kanser hastalarında, hasta memnuniyetine
ve bakım yönetimine katkısını tespit edebilmek için ileriye yönelik çalışmaların
planlanmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca tele hemşireliğin görev tanımının
yapılması, uzmanlık alanı olarak görülmesi, ulusal politikalar düzeyinde yaygınlaştırılması,
klinik uygulamalar içinde yer verilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tele hemşirelik, Kanser, Covid 19
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SB - 31
COVİD-19

PANDEMİSİNDE

TOPLUMUN

BESLENME

ALIŞKANLIKLARIN

İNCELENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
Selin Dinçer1, Merve Kolcu2
1Hemşire,

İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye. slndncr20@gmail.com
2Dr. Öğretim Üyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı
Hemşireliği ABD, İstanbul, Türkiye merve.kolcu@sbu.edu.tr
Giriş: Koronavirüs; ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da görülmüş olan bulaşıcı
bir hastalık olup, kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Küresel bir hastalık olan bu
virüsün yayılımını yavaşlatmak adına birçok ülke tedbirler almıştır. Bu tedbirlerle beraber
bireylerin beslenme alışkanlıkları da dahil olmak üzere birçok alışkanlıkları etkilenmiştir.
Amaç: Bu araştırmada; covid-19 pandemisinde toplumun beslenme alışkanlıklarının
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu araştırma kesitsel ve tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmaya, İstanbul’da
yaşayan, araştırmaya katılmayı kabul eden, okuma-yazma bilen, soruları eksiksiz yanıtlayan
ve 18-65 yaş arası 384 yetişkin birey dahil edilmiştir. Veriler; Covid-19 pandemi öncesi ve
sonrası ana ve ara öğün sayısı, vücut ağırlığındaki değişim, paketli gıda tüketimi, uyku,
egzersiz ve stres durumuna ilişkin bilgileri sorgulayan araştırmacılar tarafından literatür
taranarak oluşturulan anket formu ile elde edilmiştir. Veriler çevrim içi anket uygulaması
kullanılarak toplanmıştır.

Verilerinin değerlendirilmesinde ki-kare ve Wilcoxon Testleri

kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 28.18 ± 7.13, vücut ağırlığı ortalaması
63.66 ± 13.49 ve boy uzunluğu ortalaması 165.58 ± 7.60 olarak hesaplanmıştır. Pandemi
döneminde bireylerin % 46.9’u vücut ağırlığının arttığını, % 51’i beslenme alışkanlığının
olumsuz etkilendiğini ifade etmiştir. Covid-19 salgını döneminde 8 saatten fazla uyuyan
bireylerin oranının % 16.2’den % 35.4’e yükseldiği, % 46.1’inin fiziksel aktivite düzeyinin
azaldığı, % 80.2’si stres ve kaygı yaşadığı tespit edilmiştir. Buna ek olarak stres ve kaygı
yaşayanlarında % 74.2’sinin beslenme alışkanlıklarının etkilendiği saptanmıştır. Beslenme
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alışkanlığındaki değişim ile vücut ağırlığındaki değişim, paketli gıda tüketimi, eve sipariş, çay,
kahve tüketimi, fiziksel aktivite düzeyi ve stres ve kaygının beslenme alışkanlığını etkileme
durumu arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı ilişki belirlenmiştir (p < 0.01).
Tartışma ve Sonuç: Çalışmanın sonucunda katılımcıların yarısının pandemi döneminde
beslenme alışkanlıklarının olumsuz etkilendiği, uyku sürelerinin arttığı, fiziksel aktivite
düzeyinin azaldığı ve büyük kısmının stres ve kaygı yaşadığı belirlenmiştir. Bu nedenlerle
toplumun covid-19 pandemi sürecinde sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirilmesi büyük
önem teşkil etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Beslenme, Beslenme alışkanlıkları, Covid-19, Pandemi
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SB - 32
COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE YAŞANAN
SORUNLAR
Aslı Genç1, Funda Karaman2
1Dr.

Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
(Tr.), İstanbul, Türkiye, agenc@gelisim.edu.tr
2Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
(İng.), İstanbul, Türkiye, fkaraman@gelisim.edu.tr
Giriş: Covid-19 pandemisinde virüs bulaşmasını engellemek amacıyla alınan önlemler
arasında eğitim kurumlarının yüz yüze eğitime ara vermesi ve eğitimi uzaktan eğitim yoluyla
sürdürmesi yer almıştır. Bu karar, temeli teorik ve klinik uygulamadan oluşan hemşirelik
eğitiminde akademisyenler ve öğrenciler açısından bir takım sorunlara neden olmuştur.
Amaç: Bu derlemede covid-19 pandemi sürecinde hemşirelik eğitiminde akademisyen ve
öğrencilerin yaşadıkları sorunların literatür doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlandı.
Yöntem: Literatür taraması yapılırken “Pubmed, Cinahl, Wiley Interscience, Sciencedirect,
Cochrane, Ulakbim” veri tabanlarında pandeminin başlangıç tarihi göz önünde bulundurularak
2019-2021 arasında covid-19 pandemisinde hemşirelik eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalar
tarandı.
Bulgular: Hemşirelik eğitiminde covid-19 pandemi sürecinde akademisyenler ve öğrenciler
tarafından sorunlar yaşanmaktadır. Uzaktan eğitim sürecinde hemşirelik alanlarında öğretim
elemanlarının yoğun bir şekilde teknoloji kullanımları iş yüklerinde değişikliğe neden
olmuştur. Özellikle klinik uygulamaların ertelenmesi ile birlikte, klinik uygulama derslerini
vermek için yeni yöntemler geliştirmeleri ve klinik uygulamaları değerlendirmek için farklı
yöntemler bulmaları gerekmektedir. Ayrıca çevrimiçi eğitim ile birlikte öğrenci merkezli
eğitim daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Hemşirelik bölümlerinde öğrenci sayılarının
fazla olması çevrimiçi eğitimde öğrencinin eğitime aktif katılımını zorlaştırma, öğretim
elemanı başına düşen öğrenci sayısı fazla olduğu için yapılacak öğrenim aktiviteleri
kısıtlanmaktadır. Öğrenci tarafından bakıldığında ise; klinik uygulamalarda eksiklerin farkında
olmaları, çevrimiçi eğitim ile ilgili zorlukların yaşanması, gelecek senelerde eğitim ile ilgili
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belirsizlikler hemşirelik öğrencilerinde kaygı ve strese neden olmaktadır. Ayrıca yapılan
çalışmalarda öğrenciler uzaktan eğitime katılımda, internete erişimde, teknik destek konusunda
sorun yaşadıklarını, teorik ve uygulamalı eğitim konularını kavramada güçlük yaşadıklarını,
mezuniyetlerinin uzamasından korktuklarını, çevrimiçi sınavlarda kaygı yaşadıklarını
vurgulamaktadırlar.
Tartışma ve Sonuç: Akademisyenlerin teorik ve klinik uygulamada yaşadığı sorunlar göz
önünde bulundurularak bu sorunların çözümü ve farklı sorunların tespiti için ileriye yönelik
çalışmaların planlanmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerin yaşadığı sorunların
değerlendirilmesi ve özellikle mezuniyet aşamasında olan dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik
mezuniyet öncesi telafi eğitimlerine yer verilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Hemşirelik, Eğitim, Covid-19
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SB - 33
COVİD-19 PANDEMİSİ HEMŞİRELİK İMAJINI ETKİLEDİ Mİ?
Durdane Yılmaz Güven1, Şenay Şener Özalp2
1Karabük

Üniversitesi
Sağlık
Bilimleri
Fakültesi,
Hemşirelik
durdane.ylmz@gmail.com, durdaneguven@karabuk.edu.tr
2Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ssenerozalp@hotmail.com

Bölümü,

Giriş: Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve Mart ayında pandemi olarak ilan edilen salgında
bugüne kadar

3.296.855 ölüm ve 158.551.526 vaka tespit edildiği Dünya Sağlık Örgütü

(WHO) tarafından bildirilmektedir. Covid-19 pandemi sürecinde hemşireler, salgınla
mücadelenin merkezinde, hasta bakım gereksinimlerini karşılayarak, çoğu kez sınırlı
kaynaklarla 24 saat çalışarak, kendi sınırlarını zorlayarak, hayatları pahasına hasta bakımını
yönetmektedir. Literatürde, mevcut krizde hemşirelerin mümkün olan en kaliteli, kanıta dayalı,
merhametli bakım sunmaya odaklandığı belirtilmektedir.
Amaç: Bu çalışmada Covid-19 pandemi sürecinde toplumdaki hemşirelik imajını inceleyen
çalışmalar derlenmiştir.
Yöntem: Literatür taraması “Science Direct”, “PubMed” veri tabanları ile “Google Scholar”
arama motorunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, “nursing image” ve “Covid-19” anahtar
kelimeleri kullanılmış, araştırma kriterlerine uyan 3 çalışma bu derlemede incelenmiştir.
Bulgular: Bennette (2020) pandemi sürecinde medyada hemşirelerle ilgili haber sayısında 3
kat artış tespit edildiğini belirtilmektedir. Garcia (2020), daha önce kendisi veya bir yakını
hastanede tedavi olamayan kişilerin hemşirelerin ne yaptığına dair çok az fikri olduğunu,
pandemi ile birlikte toplumun hemşirelerin eğitimli ve nitelikli bir meslek uygulayıcısı
olduğunu anladıklarını belirtmektedir. Li, Z ve ark. (2020) pandeminin hemşirelerin mesleki
kimlikleri üzerindeki yaptığı çalışmada, hemşirelerin Covid-19 salgınında mesleki niteliklerini
ve profesyonelliklerini kullanarak en ön saflarda yer aldığını ve bu durumun hemşirelerin
mesleki niteliklerinin öneminin anlaşılmasına neden olduğu vurgulamaktadır.
Tartışma: Florance Nightingale’nin 200. doğum gününe denk gelen 2020 yılını Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) hemşirelik profilini yükseltmek için ve küresel hemşire iş gücünü artırmak
154

amacıyla “Hemşire ve Ebe Yılı” olarak ilan etti. Bu süreçte hemşirelerin çalışma koşullarının
daha önce sağlık hizmeti almamış olan bireyler tarafından da anlaşıldığı ve hemşirelik
mesleğinin görünürlüğünün arttığı söylenebilir.
Sonuç: Covid-19 pandemisi ile birlikte, hemşirelik ve hemşirelik mesleğinin öneminin
kendiliğinden ortaya çıktığı, hemşirelerin mesleki niteliklerinin ve profesyonelliklerinin ön
plana çıktığı gözlemlenmektedir.
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SB - 34
COVİD-19 PANDEMİSİNDE HEMŞİRELİK İMAJI VE MEDYA
Şenay Şener Özalp1, Durdane Yılmaz Güven2
1Sakarya

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Bölümü, ssene
rozalp@hotmail.com
2Karabük
Üniversitesi
Sağlık
Bilimleri
Fakültesi,
Hemşirelik
Bölümü,
durdane.ylmz@gmail.com, durdaneguven@karabuk.edu.tr
Giriş: Bir meslek grubunun toplum tarafından değerlendirilmesi, bu değerlendirmenin yaygın
biçimde kabul görmesi mesleki imaj ile ilişkilidir ve meslek üyeleri için büyük önem taşır.
Toplumda hemşirelik imajının oluşmasında medyanın etkili bir faktör olduğu bilinmektedir.
Literatürde hemşirelerin sağlık sektörüne özgü yayınlarda %1’den daha az oranda yer aldıkları,
sağlık haberlerinde büyük ölçüde görünmez kaldıkları, medyada hemşirenin görevleriyle ilgili
yanıltıcı mesajlar verildiği, hemşirelerin medyaya erişimde etkin davranmadıkları
belirtilmektedir. Ancak, Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve pandemi olarak ilan edilen
salgında, hemşirelerin fedakârca çalışmaları, hastalıkla mücadeledeki etkin katılımlarının
medyada yansıdığı görülmektedir.
Amaç: Bu çalışmada Covid-19 pandemi sürecinde hemşirelik mesleğinin medyada
yansımasını inceleyen çalışmalar derlenmiştir.
Yöntem: Literatür taraması “Science Direct”, “PubMed” veri tabanları ile “Google Scholar”
arama motorunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, “nursing”, “media”, “Covid-19” anahtar
kelimeleri kullanılmış, araştırma kriterlerine uyan çalışmalar bu derlemede incelenmiştir.
Bulgular: Literatürde pandemi sonrasında medyada hemşirelerin görünürlüğünün 2019 yılına
göre üç kat arttığı bildirilmektedir. Pandemi sürecinin yönetiminde mesleki dernekler,
medyaya yönelik bilgi ve veri paylaşımında bulunarak hemşirelik mesleğinin görünürlüğünü
artırmaya çalışmışlardır. Medyada hemşirelerin sağlık hizmeti sunumundaki katkıları
dolayısıyla takdir, şükran ve hatta sevginin belirtildiği yayınların yanında hemşirelerin yaşadığı
sıkıntılar, hemşirelik iş gücünün karşı karşıya olduğu bazı gerçekler ve zorluklar
bildirilmektedir. Hemşirelerin hastalara bakarken saatlerce koruyucu maske taktıktan sonra
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yüzlerinde oluşan yaralar, bitkin hemşire görüntülerinin medyada yansıması hemşirelerin
çalışma koşullarının zorluğunu toplumun gözleri önüne serdiğini belirtilmektedir.
Tartışma: 21. yüzyılda yansıtılan hemşirelik imajının kadın cinsiyetine dayalı roller,
kahramanlar ve meleksi imgelerin her zamankinden fazla kullanıldığı, bu durumun hemşirelik
işgücünün profesyonelliğini zayıflatarak, hemşireliğin doğuştan kadınsı, besleyici bir rol
olduğu algısını güçlendirdiği ve mesleğin imajına olumsuz olarak yansıdığı bildirilmektedir.
Ancak Covid-19 pandemi süreci hemşirelik mesleğini ilk elden kamuoyunda gözler önüne
sererken, röportajlar hemşirelerin şefkat, profesyonellik ve uzmanlık bilgisinin boyutunu
ortaya koymuştur.
Sonuç: Medyanın toplumdaki hemşirelik imajı üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, hemşirelerin
mesleki niteliklerini, profesyonelliklerini ön plana çıkararak medyada yer almalarının mesleğin
toplumsal imajının artırılmasında etkili olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Hemşirelik, İmaj, Medya
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SB - 36
COVID-19 PANDEMİSİNDE YYBÜ’LERİNDE KANGURU BAKIMI: DERLEME
Özge Eren1, Günay Arslan2
1Giresun

Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesi Eğitim Birimi, Eğitim Hemşiresi,
eren_osge@windowslive.com
2T.C.
Üsküdar
Üniversitesi,
Sağlık
Bilimleri
Fakültesi,
Ebelik
Bölümü,
gunay.arslan@uskudar.edu.tr
Giriş: Aralık 2019’dan itibaren Çin’in Hubei Eyaleti, Wuhan’ da sebebi bilinmeyen bir
hastalığın ortaya çıktığı rapor edilmiştir. Virüs ilk olarak şiddetli akut olarak solunum
sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) olarak isimlendirilmiştir. Ancak daha sonra Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2019 (COVID-19) olarak adlandırılmıştır. DSÖ koronavirüs
salgınıyla ilgili "Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu" ilan edildiğini duyurmuştur (He ve
ark. 2020, Rothe ve ark. 2020, Lu ve ark. 2020, Wu ve ark. 2020). Covid-19 pandemisi ile
beraber hastaneler özellikle yoğun bakımlardaki ziyaretçi kısıtlamaları ve yasaklar başta olmak
üzere bir dizi önlemler almıştır(Sağlık Bakanlığı 2020, Gökmen 2020). Yenidoğan yoğun
bakım üniteleri; yoğun bakım ihtiyacı olan yenidoğanların; tanı, tedavi ve bakımlarının
yapıldığı bir ortamdır (Dağoğlu 2008;Hockenberry & Wilson 2011). Yenidoğanlar yoğun
bakım ünitesinde tedavi ve bakım alırken, ebeveynlerinden uzak kalmakta, ses, koku, ışık, ilaç
uygulamaları gibi rahatsız edici uyaranlara maruz kalmaktadır. Bu durum, yenidoğanların
fizyolojik büyümeleri için gerekli olan enerji kaynaklarını azaltır ya da tüketir (Dağoğlu ve
Ovalı 2008; Gomella 2012). Doğumdan hemen sonra annenin bebeğinden ayrı olması erken
temas kurmayı engellediği için maternal bağlanma üzerine negatif bir etkiye sahiptir(Kavlak
ve Şirin 2007). Klinik kanıtlara göre, kanguru bakımının yenidoğanın nörogelişim sonuçlarını
iyileştirmede, erken doğmuş yenidoğanın fizyolojik işlevini stabilize etmede ve doğumdan
sonra maternal sıkıntıyı azaltmaktadır. Bir çalışmada en kötü durum senaryosu belirlenmiş
(%100 bulaşma) COVİD-19 nedeniyle 1950 neonatal ölümle sonuçlanma olabileceği
öngörülmüştür. Tersine, evrensel kanguru bakımı ile 125.680 yenidoğan hayatı kurtarılabilir.
Kanguru bakımının yararı, COVİD-19’un ölüm riskinden 65 kat daha yüksektir.
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Sonuç ve Öneri: Kanguru bakımının hayatta kalma yararı, COVİD-19 nedeniyle küçük ölüm
riskinden daha

fazladır. DSÖ, kişisel

koruyucu ekipman kullanarak, yüzeylerin

dezenfeksiyonunu yaparak şüpheli-doğrulanmış COVİD-19 vakalarında bile kanguru bakımı
uygulamasını önermektedir (Hakimi 2020;Minckas and et all. 2021). Kar-zarar ilişkisine
baktığımızda YYBÜ’lerinde kanguru bakımı; gerekli önlemler alınarak pandemi sürecinde de
uygulanmaya devam etmesi gereken bir hemşirelik uygulamasıdır.
Anahtar Kelimeler; Covıd-19, Kanguru bakımı, Yenidoğan
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COVID-19 PANDEMİSİ VE GEBELERDE DOĞUM KORKUSU
Özlem Akın1 Nülüfer Erbil2
1Öğr.

Gör., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Rize, Türkiye, e-mail: ozlem.akin@erdogan.edu.tr,
akinozleem@gmail.com
2Prof. Dr., Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye, e-mail: nerbil@odu.edu.tr
Giriş ve amaç: Dünyada milyonlarca insanın hayatını dramatik bir şekilde etkileyen
koronavirüs hastalığı (COVID-19), Dünya Sağlık Örgütü’nce COVID-19 pandemisi olarak
ilan edilmiştir. Yapılan çalışmalar, pandeminin insanlar için önemli psikolojik sonuçlara neden
olabileceğini, zihinsel sonuçların yanı sıra depresyona, genel veya özel kaygılara yol
açabileceğini göstermektedir. COVID-19 pandemisi gebe kadınlarda, yaşam tarzı
değişiklikleri, her zamankinden daha fazla endişe ve belirsizliklere neden olarak psikolojik bir
yük oluşturmakta, olağandan daha fazla korkuya neden olmaktadır. Bu çalışma, COVID-19
pandemisinde gebelerde doğum korkusuna etki eden faktörleri belirlemek ve gebelerin
korkularını azaltmak adına farkındalık sağlamak amacıyla yapıldı.
Yöntem: Google Akademik, PubMed, Web of Science veri tabanları, Nisan 2021-Mayıs 2021
tarihleri arasında Türkçe ve İngilizce “COVID-19”, “gebe”, “gebelik”, “doğum korkusu”
“pandemi” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapıldı. Literatür bilgileri doğrultusunda
derleme yazıldı.
Bulgular: Yapılan çalışmalarda, doğum korkusunun, aile desteğinin yetersizliği, sağlık
ekibiyle iletişim sorunları, bebeğin gebelik sırasında virüsle enfekte olma kaygısı ve kadınları
doğum sonrası bebeklerinden ayrı kalma korkusu nedeniyle oluştuğu belirtilmektedir.
Kadınların %80'inden fazlasının, COVID-19 pandemisinde doğumdan korktuğu, en çok
bebeklerinin sağlığı konusunda endişe duydukları, COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilerin gebe
kadınların korku ve kaygısını artırdığı, gebe kadınların yaşamlarını, doğum tercihlerini ve
doğum yerini etkilediği rapor edilmektedir. COVID-19 enfeksiyonuna bağlı sosyal mesafe
uygulamalarının ise, gebe kadınlarda sosyal destek yetersizliğine neden olduğu, doğumda eşin
yakınlığı, koruma duygusu, güvenlik ve huzurun yerini; tehlike, endişe ve yalnızlık
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duygularına dönüştürebildiği belirtilmektedir. Ayrıca, doğum öncesi eğitim ve danışmanlığın
gebelerin endişe ve korkusunu azaltmada olumlu etkisinin olduğu belirtilmektedir.
Sonuç: Pandemi sürecinde, gebe kadınlara bilinçli, sürekli ve saygılı izlem ve desteğin
sürdürülmesi, anne-çocuk sağlığı, aile ve toplum sağlığı için önemli olduğu kadar, her kadının
pozitif bir doğum deneyimi yaşaması için de oldukça önemlidir. Sağlık profesyonellerinin
gebelerin doğum korkusunu azaltmada önemli rol ve sorumlulukları vardır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, gebelik, doğum korkusu, pandemi, hemşirelik.
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COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM VE HEMŞİRELİK
EĞİTİMİ ENTEGRASYONU
Doğancan Vaizoğlu1, Tuğba Yeşilyurt2
1Araştırma

Görevlisi, İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi-Hemşirelik Bölümü,
İstanbul, Türkiye, dogancan.vaizoglu@istinye.edu.tr
2Doktor Öğretim Üyesi, İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi-Hemşirelik Bölümü,
İstanbul, Türkiye, tugba.yesilyurt@istinye.edu.tr
Giriş: Covid-19 hastalığı, 2019’un Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı
bildirilmiş ve tüm dünyada etkisini göstererek kısa sürede pandemi haline gelmiştir. Covid-19
pandemisi belirsizlikler ile varlığını sürdürürken, pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında
da değişimleri zorunlu kılmıştır.
Amaç: Bu derleme, Covid-19 pandemisinin hemşirelik eğitimine etkisi ve hemşirelik eğitimi
ile uzaktan eğitimin entegrasyonun literatür doğrultusunda değerlendirilmesi amacıyla
gerçekleştirilmiştir.
Yöntem: Bu derleme, Google Akademik, Pubmed, Science Direct, Ulakbim, Dergipark gibi
veri tabanları taranarak elde edilen pandemi sürecinde uzaktan eğitimin hemşirelik eğitimine
etkilerine yönelik yapılmış çalışmalar incelenerek oluşturulmuştur. İngilizce anahtar kelimeler
için MeSH (Medical Subject Headings) dizini, Türkçe anahtar kelimeler için TBT (Türkiye
Bilim Terimleri) kullanılmıştır.
Bulgular: Toplu kalabalık ortamlardan uzak durmanın ve sosyal mesafenin önemli olduğu
pandemi sürecinin getirdiği zorunluluk ile geleneksel yüz yüze eğitimin devam ettirilmesi
mümkün olmamış ve Covid-19 ile mücadele kapsamında hızla uzaktan eğitim yöntemine
geçilmiştir. Sağlık Bilimlerinde yer alan uygulamalı ve insan odaklı hizmet veren disiplinlerde,
yöntem olarak sadece uzaktan eğitimin kullanılması ve klinik uygulamaların eksik kalması,
verilen eğitimin niteliğini etkilemiştir. Hemşirelik eğitimi de bu değişimden en çok etkilenen
alanlardan birisi olmuştur.
Tartışma: Covid-19 pandemi sürecinde hemşirelik eğitiminde uzaktan eğitimin tek başına
kullanılması ile öğrenciler psikomotor becerilerini geliştireceği, anksiyete ve streslerini
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azaltabileceği laboratuvar ortamlarından ve en önemlisi mesleki uygulamalara ilişkin yetkinlik
kazanacağı klinik eğitim ortamlarından uzak kalmıştır. Dolayısıyla bu süreçte hemşirelik
öğrencileri, teorik bilgiyi uygulamaya aktarabileceği ortamı bulamamıştır.
Sonuç: Teorik bilginin uygulama ile bütünleştirilmesi açısından, uygulamalı derslerin uzaktan
eğitim ile entegrasyonunun sağlanması etkin ve nitelikli bir hemşirelik eğitimi açısından önemi
büyüktür.
Anahtar

Kelimeler:

Covid-19

Pandemisi,

Hemşirelik Öğrencisi.
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Uzaktan

Eğitim,

Hemşirelik

Eğitimi,

SB - 39
COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUK İSTİSMARI
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Giriş ve Amaç: Çocuk istismarı, bir çocuğa yetişkin tarafından fiziksel veya psikolojik olarak
kötü muamele uygulanması şeklinde tanımlanmaktadır. Kısa ve uzun dönemde çok çeşitli
fiziksel, ruhsal ve sosyal sonuçlara yol açan çocuk istismarı dünya çapında yaygın önemli bir
sorundur. Çocukların hayatında geri dönülmez yaralar açan ve yaşamları boyunca etkileri
devam eden bir süreçtir. Çocuk istismarının biyopsikososyal risk ve koruyucu faktörleri;
çocuğa ilişkin, ailesel, sosyal ve toplumsal boyutlarda ele alınmaktadır. COVID-19 salgını
çocukları istismar için yüksek risk altına sokan sayısız sosyo-ekonomik stres faktörünü ve
eşitsizliği gündeme getirmiştir. COVID-19’un yayılımını önlemek amacıyla yüz yüze eğitime
ara verilmesi ve çocukların sosyal ve ev dışı faaliyetlerine kısıtlamalar getirilmesi ile yaşanan
sosyal izolasyon çocuk istismarı için önemli bir risk faktörünü oluşturmaktadır. Bu süreçte
çocuğun bakım yükü ve evde geçirilen sürenin artması, yaşanan ekonomik güvensizlik,
yoksulluk, gelecekle ilgili belirsizlik, ebeveyn stresi ise çocuk istismarını artırabilecek diğer
risk faktörlerindendir. Pandemi sürecinin çocuk istismarına yönelik risk faktörleri üzerindeki
etkisi değerlendirilerek etkin bir şekilde yönetilmelidir. Bu derlemede; pandemi sürecinde
çocuk istismarı açısından risk oluşturabilecek durumların değerlendirilmesi ve bu durumlara
çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu derleme çalışması PubMed, Scopus, WOS ve Google Scholar'da
Türkçe ve İngilizce olarak yayınlan makalelerin “COVID-19” “Çocuk istismarı” ve “Pandemi”
gibi anahtar kelimeleri kullanılarak incelenmesiyle hazırlanmıştır.
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Sonuç ve Öneriler: Pandemi gibi olağanüstü dönemlerde oluşan kaotik ortamlar çocuk
istismarı için risk faktörlerini artırmaktadır. Bu süreçte, sağlık profesyonelleri, hemşireler,
eğitmenler ve çocuklar ile temasta olan toplumun her bireyi çocukların istismardan
korunmasındaki rolünün farkında olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Çocuk İstismarı, Pandemi.
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PANDEMİ SÜRECİNDE KLİNİK ÖĞRETİM VE OLASI SONUÇLARI
Canan Demir Barutcu1
1Doç.

Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik
Bölümü cdemir@mehmetakif.edu.tr
Giriş: Küresel boyutta büyük bir mücadele gerektiren Koronavirüs 2019 pandemi sürecinde,
eğitim uygulamalarında zorunlu değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişimlerden birisi de
hemşirelik alanında eğitim veren birçok kurumun yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçmek
durumunda kalmasıdır.
Amaç:

Bu

çalışmada

Covid-19

pandemi

sürecinde

yapılamayan/ertelenen

klinik

uygulamaların doğuracağı olası risklerden bahsedilecektir.
Yöntem: Derlemede, araştırma yöntemi olarak elektronik veri tabanları kullanılmıştır.
Taramalarda ‘‘pandemi’’, ‘‘klinik öğretim’’, ‘‘hemşire’’ ve ‘‘klinik uygulama’’ anahtar
kelimeleri kullanılmıştır.
Bulgular: Klinik uygulama derslerinin uzaktan olarak yapılması hemşirelik öğrencilerinin
eğitim süreçlerinde yalnızca klinik öğretimle kazanabileceği bilişsel, duyuşsal ve psikomotor
yeterliliklere yönelik tehdit oluşturmaktadır. Klinik öğretim uygulamaları bilginin gelişmesine
odaklanan sadece sınıf içinde kazanılamayan yetenekleri içermektedir. Klinik uygulama içinde
bilgi pratiğe dönüşür. Bu dönüşüm sırasında öğrencilerin karar verme, kritik düşünme ve
problem çözme gibi bilişsel yetenekleri gelişir. Geliştirilen yetenekler klinik öğrenmenin
önemli birer sonucudur. Hemşirelerin etkin uygulamaları için psikomotor, kişilerarası ve
organizasyon yeteneklerinin yeterli olması gerekmektedir. Klinik öğrenme sırasında
geliştirilebilen tüm yeteneklerin pandemi sürecinde yapılamayan/ertelenen klinik uygulamalar
nedeniyle geliştirilememesi önemli bir sorundur. Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası boyutta
kurumlar bazında klinik uygulama, öğrencinin yaptığı ödevler/sunumlar,

simülasyon

uygulamaları ile tamamlanmaya çalışılmaktadır. Bu durum öğrencinin klinik uygulama
saatlerini tamamlamadan mezun olmasına neden olmaktadır. Öğrencilerin geliştirilebilen bu
yeteneklerden eksik kalarak mezun olması başta malpraktis olmak üzere istenmeyen sonuçlar
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doğurabileceği öngörülmektedir. Dolayısıyla hemşirelik eğitiminin hem teorik hem uygulamalı
boyutuna yönelik birçok belirsizlik ortaya çıkmaktadır.
Tartışma ve Sonuç: Kurumlar arası farklılıkların olması çekirdek eğitim programı
doğrultusuna hemşirelik eğitimde standardizasyonun sağlanabilmesine yönelik kanıta dayalı
veriler ışığında

eğitim

otoriteleri

tarafından kriterlerin belirlenmesine, izlem

değerlendirmelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Eğitim, Hemşire, Pandemi, Klinik Uygulama
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COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN POSTPARTUM DEPRESYON VE MATERNAL
BAĞLANMA ÜZERİNE ETKİSİ
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Giriş: Doğum sonu dönem; bir dizi sürecin yaşandığı, psikososyal ve emosyonel dengelerin
bozulduğu, bu değişikliklere uyumda annenin yoğun stres yaşadığı bir kriz dönemidir.
Gebelikten itibaren anne ve bebek arasında bağ oluşmaya başlar. Postpartum annelerde
görülebilen duygulanımda dalgalanma ve yaşamdan zevk alamama gibi depresif belirtiler
görülebilmektedir. Covid-19 salgını tüm dünyayı etkilemiştir ve gebeler, postpartum anneler
ve yenidoğan bebekler riskli grupta değerlendirilmektedir.
Amaç: Bu derlemede Covid-19 pandemisinin postpartum depresyon ve maternal bağlanma
üzerine etkisini incelemeyi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma 01 Ocak-30 Mart 2021 tarihleri arasında Google Akademik veri
tabanında anahtar kelimeler taranarak sistematik derleme olarak gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: Literatür incelendiğinde anneler ve bebekleri arasındaki fiziksel mesafenin annebebek bağlanmasını ve maternal duygu durumun olumsuz etkilenebileceği saptanmıştır. Covid19’un fetüs ve yenidoğana potansiyel etkileri annelerde endişe ve kaygı yaratmaktadır. Anneler
kaygılarla baş edemediğinde depresif belirtiler ortaya çıkmaktadır. Sınırlı verilere göre Covid19’un anne sütü aracılığı ile bebeğe geçmediği belirtilmektedir. Doğum sonu annelerin
bebeklerini emzirmesi için desteklenmesi maternal bağlanmayı güçlendirecek ve emosyonel
durumunu olumlu yönde etkileyecektir. Sosyal destekte annenin emosyonel durumunu olumlu
etkilemektedir ve pandemi nedeniyle sosyal kısıtlamalar psikolojik sıkıntılara neden olmuştur.
Covid-19 sürecinde emzirme, ten-tene temas ve bebeğine bakım sırasında solunum hijyenine
dikkat etmesi (maske kullanımı) önerilmektedir. Anne bebeğe bakım verirken el hijyenine
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dikkat etmeli, temas ettiği tüm yüzeyler temizlenmeli, dezenfekte edilmelidir. Sürekli bulaşıcı
bir virüsle başetmeye çalışmak stres ve depresyona neden olabileceği için annenin duygusal
olarak desteklenmesi gerektiği ortaya çıkarılmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Postpartum depresyon maternal bağlanmayı negatif yönde etkilemektedir.
Annelere Covid-19 pandemisinde hijyen kurallarına dikkat ederek bebeklerini emzirebileceği
ve temasın devam etmesi desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: maternal bağlanma, postpartum depresyon, doğum sonu bakım, Covid19, pandemi
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ÖZET
Anne-bebek bağlanması, yenidoğan ve ailesi arasındaki güven duygusunun başladığı ilk
duygusal bağı tanımlamaktadır. Bağlanma gebeliğin istenmesi ve planlaması ile başlamakta,
gebeliğin oluşumu ve öğrenilmesi ile gelişmekte ve doğum sonrası dönemde de devam
etmektedir. Bu süreçlerde anne ve bebek arasındaki etkileşimin sağlıklı olması ve erken
başlaması sağlıklı bir bağlanma sürecini başlatmaktadır. Dünya genelinde pandemi olarak ilan
edilen COVID-19 enfeksiyonu sırasında alınan karantina ve izolasyon önlemleri nedeniyle
anne adayları veya yeni anne olmuş kadınlar yoğun korku, panik, güvenlik eksikliği, belirsizlik
duygusu, günlük rutinlerinden mahrum kalma ve sosyal ilişkilerinde değişimler söz konusu
olmaktadır.
Güvenli bağlanma, annelerinden ayrıldıkları zaman güçlü bir şekilde karşı çıkan ama anneleri
tarafından hızlıca sakinleştirilebilen bebeklere özgüdür. COVID-19 sürecinde güvenli istenen
bağlanma yerini deorganize bağlanmaya bırakarak bebeklerde öngörülemeyen tepkiler ortaya
çıkmaktadır. Bu makalede yaşanılan COVID-19 deneyimlerinin anne-bebek bağlanmasına
etkileri 4 temel başlık (emzirme, izolasyon önlemleri, COVID-19’dan etkilenen annenin
halsizliği ve yorgunluğu, postpartum depresyon) üzerinden açıklanması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bağlanma, Covid-19, Anne-bebek
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GİRİŞ
DSÖ’nün 12.05.2021 tarihinde yayımladığı verilere göre, tüm dünyada 3,311,780 ölüm dâhil
olmak üzere 159,319,384 onaylanmış COVID-19 vakası saptanmıştır (1). Genellikle ateş ve
öksürük ve nefes darlığı gibi solunum semptomları ile kendini gösterir; diğer semptomlar
(miyalji, boğaz ağrısı, yorgunluk, ishal ve anosmi gibi) daha az yaygındır (2).Literatürde yer
alan önceki COVID-19 salgınlarından (SARS ve MERS) edinilen deneyimler doğrultusunda,
gebe kadınların daha şiddetli COVID-19 hastalığına karşı daha fazla risk altında olabileceği
düşünülüyordu. (3 , 4) Mevcut veriler sınırlı olmakla birlikte, gebe ve yakın zamanda COVID19 olan gebe kadınların üreme çağındaki gebe olmayan kadınlara kıyasla ateş ve miyalji
yaşama olasılığı daha düşük olduğu belirtilmiştir (5). Anne ve bebek arasında vertikal geçişin
ise muhtemelen nadir de olsa mümkün olabileceği söz konusudur (6).
Anne-bebek bağlanması, yenidoğan ve ailesi arasındaki güven duygusunun başladığı ilk
duygusal bağı tanımlamaktadır (7). Anne adayı ile bebeğin doğum öncesi dönemde kurduğu
duygusal bağ ile bağlanması “prenatal bağlanma” olarak tanımlanmaktadır. Gebeliğe verilen
olumlu tepki sayesinde anne adayının bebeği ile kurduğu iletişim, bebeğini koruma ihtiyacı ve
içgüdüsü sayesinde bağlılık duygusu gelişmektedir. Prenatal bağlanma süreci; gebe kalan
kadının doğmamış bebeğine ilişkin davranışsal ve emosyonel etkileşimleri ile kendini bir anne
olarak tanımlaması ve anne kimliği geliştirme süreçlerini kapsamaktadır (8-9). Bağlanma
gebeliğin istenmesi ve planlaması ile başlamakta, gebeliğin oluşumu ve öğrenilmesi ile
gelişmekte ve doğum sonrası dönemde de devam etmektedir. Bu süreçlerde anne ve bebek
arasındaki etkileşimin sağlıklı olması ve erken başlaması sağlıklı bir bağlanma sürecini
başlatmaktadır.
Bağlanma tek başına bir durum değildir, bir süreçtir. Bu süreçte anne ve baba kendi yetiştirilme
tarzlarından etkilendiği kadar; gebelik, doğum, lohusalık ve bebeğin ilk aylarındaki
deneyimlerinden de etkilenmektedir (7). Dünya genelinde pandemi olarak ilan edilen COVID19 enfeksiyonu sırasında alınan karantina ve izolasyon önlemleri sırasında anne adayları veya
yeni anne olmuş kadınlar yoğun korku, panik, güvenlik eksikliği, belirsizlik duygusu, günlük
rutinlerinden mahrum kalma ve sosyal ilişkilerinde değişimler söz konusu olmaktadır (10).
Güvenli olması istenen bağlanma, annelerinden ayrıldıkları zaman güçlü bir şekilde karşı çıkan
ama anneleri tarafından hızlıca sakinleştirilebilen bebeklere özgüdür (7). COVID-19 sürecinde
güvenli bağlanma yerini deorganize bağlanmaya bırakarak bebeklerde öngörülemeyen tepkiler
ortaya çıkmaktadır.
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Bu makalede yaşanılan COVID-19 deneyimlerinin anne-bebek bağlanmasına etkileri 4 temel
başlık (emzirme, izolasyon önlemleri, COVID-19’dan etkilenen annenin halsizliği ve
yorgunluğu, postpartum depresyon) üzerinden açıklanması amaçlanmaktadır.
COVID-19

SÜRECİNDE

ANNE-BEBEK

BAĞLANMASINI

ETKİLEYEN

FAKTÖRLER
a. Emzirme ile ilgili Etmenler:
Anne-bebek bağlanma sürecine en büyük katkı emzirme ve emzirmeyi isteme olduğu
belirtilmektedir. Emzirme, bebeklerin hayatta kalması, beslenmesi ve gelişimi ile anne
sağlığının vazgeçilmezidir (11). DSÖ önerileri arasında kesintisiz ten tene temas ve kanguru
bakımı morbiditeyi azaltması nedeniyle önerilmektedir (12). Postpartum 4-6 aylık dönemde
olan 227 anne ile yapılan çalışmada, bebeklerini emziren annelerin anne bebek bağlanma
düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir (13).
COVID-19 pandemisinde ise Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease
Control and Prevention-CDC) tarafından verilen bilgiler doğrultusunda emzirmenin COVID19 ve diğer tüm solunum yolu enfeksiyonları için bebeğe bulaş yolu olarak kabul
edilmemektedir (14). Fakat COVID-19 enfeksiyonun emzirmeye etkisi üzerine yapılan
çalışmalar sınırlı sayıda olduğundan, emzirmeyle bulaşın belirsizliği söz konusudur (15).
Pozitif, şüpheli veya süreçten korku duyan anne adayları emzirmekten çekinebilmektedir.
Birleşik Krallık’ta 0-12 aylık bebeği olan 1219 emziren anne ile yapılan bir çalışmada,
58,6’sının sadece emzirdiği, %22,5’nin karma beslenme seçtiği, %18,9’nun ise emzirmeyi
bıraktığı bulgulanmıştır. Pandemi sırasında emzirmeyi bırakanların %91,3’ü salgın sırasında,
%8,2’si salgından önce doğum yapmıştır. Emzirmeyi bırakma nedenleri ise 5 dereceli likert
tipli ölçek ile değerlendirilmiş olup, en yaygın nedeni yetersiz personel destek ve ardından
bitkinlik, yetersiz süt ve ağrı gibi fiziksel sorunlar gelmektedir. Fiziksel sorunların dışında
%70,3’ünün yüz yüze destek eksikliği, %20,9’u emzirmenin güvenliği konusunda endişeleri
ve %6,5’i COVID-19 semptomları nedeniyle emzirmeyi bırakmıştır (12). Nalbantoğlu ve
arkadaşlarının yaptığı 28 annenin (11 kişi: yakın temaslı, 17 kişi: pozitif) yer aldığı bir
çalışmada ise COVID-19 temaslı olan annelerin %54,5’nin sadece anne sütü ile beslediği,
%36,4’ünün ise anne sütü yanında formül mama da kullanıldığı belirtilmiştir. COVID-19
pozitif annelerin ise evde tedavi görmeye devam ettikleri ve %35,3’nün bebeklerini sadece
formül mama ile beslemeyi seçiklerini, sadece %17,6’sının anne sütü ile besledikleri
bulgulanmıştır (16).
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COVID-19 sürecinde emzirmenin endişe, korku, panik, hemşire ve ebe desteğinin yetersiz
kalması gibi nedenler ile bırakılması ve formüle mama seçilmesi ile anne-bebek etkileşimi
zedelenmektedir. Bu zedelenme sonucunda, anne ve bebek arasında davranışsal sinyallerin
doğru algılanmaması, güvensizlik, huzursuzluk bulguları ortaya çıkmaktadır.
b. İzolasyon Önlemleri:
Anne-bebek bağlanmasını sağlayan kanıta dayalı uygulamalardan biri erken ten tene temasın
sağlanmasıdır. Ten tene temas bebeğin doğum sonrası en erken sürede mümkünse doğar
doğmaz annenin çıplak göğsüne yüz üstü pozisyonda yerleştirilmesidir. Kanguru bakımının en
önemli bileşenlerinden biri olan bu yöntem bağlanmayı güçlendirdiği gibi özellikle preterm
bebeklerde tedavi edici bir yaklaşım olarak da uygulanmaktadır. Ten tene temas bebeklerin
anne kokusuna duyarlılığını arttırarak bebeklerin memenin yerini bulmasını kolaylaştırır,
annenin oksitosin salımını uyararak endişesinin azalmasını sağlar(17).
Ten tene temas kadar önemli bir diğer konu ise bebeğin anne ile aynı odayı paylaşmasıdır.
Dünya Sağlık Örgütü’nün bebek dostu hastane kriterlerinde de vurgulanan ve başarılı emzirme
10 adımından biri olan oda paylaşımı bebeğin tıbbi bir gereklilik olmadığı sürece 24 saat
boyunca anne ile aynı odayı paylaşması anne bebek arasında iletişimin sağlanması ve bağın
kurulması için oldukça önemlidir (18). COVID-19 varlığında anne ve bebeğin ayrılması
gerekebilir. Dünya Sağlık Örgütü oda ayrımına gerek olmadığını ve tensel temasın da
sağlanabileceğini ifade ederken, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi bu kararların annenin
ve bebeğin test sonuçları, enfeksiyonun şiddeti, anne pozitif ise semptomların kaçıncı gününde
olduğu, anne ve bebeğin durumu ve bakım verilen kuruluşun şartları doğrultusunda verilmesini
ve oda paylaşımı durumda gerekli maske, mesafe, el hijyeni, koruyucu perde/paravan gibi
asgari önlemlerin alınması gerektiğini vurgulamaktadır(19).
Sosyal destek alınması gebelik ve doğum sonrası dönemde anne bebek bağının kurulmasını
kolaylaştıran etkenlerden birisidir. Mermer ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada özellikle
doğum sonrası dönemde annelerin sosyal desteğe ihtiyaç duydukları ve bu desteğin çoğunlukla
aile içinden sağlandığı bulunmuştur. Ailenin bebek bakımına yardım etmesi, annenin
ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olması, dinlenmesi için zaman yaratması, eş desteği anne
bebek bağlanmasında olumlu etkiler yaratır. Ancak COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle
hastanelere ziyaretçi alınmaması, doğum yapanın yanında bir refakatçiye izin verilmesi,
genellikle eşlerin refakatçi olması ve bebek bakımında yeterli eş desteğini sağlayamamaları ve
rol eş-baba rol çatışmaları yaşanması annenin psikolojik ve sosyal durumunu olumsuz
etkileyerek anne bebek bağlanmasını güçleştirir (20-21). Çankaya ve arkadaşlarının 2017
yılında yayınladığı 227 annenin katılım sağladığı çalışmada ise bebek bakımında tecrübesiz
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olan annelerin, eşinden psikolojik ve fiziksel bakım desteği alamayan annelerin, eş ilişkisinde
uyum olmayan annelerin, yakınında sosyal desteği olmayan konuşacak kimsesi bulunmayan
annelerin anne-bebek bağlanmasının daha zor olduğu bulunmuştur(13).
Sosyal destek eksikliğine ek olarak pandemi döneminde doğumların tüm ailenin birlikte bebeği
karşıladığı, hastane odalarının süslendiği, ikramlıkların hazırlandığı bir kutlama yerine tek
başına yabancılarla dolu bir odada yapılan sancılı, acılı ve endişe verici bir olaya dönüşmesi
annelerin kaygısını ve depresyonu tetikleyebilir. Annenin alışık olmadığı, düzeninin olmadığı
yabancı bir hastane odasında olmasının bile bağlanmayı etkilediği bilinmektedir.
c.Covid-19 Dan Etkilenen Annenin Halsizliği ve Yorgunluğu:
Anne bebek bağının gelişmesindeki en önemli ögelerden biri bebeğin ihtiyaçlarını ifade ettiği
işaretlerin anne tarafından anlaşılmasıdır. Doğum anından itibaren başlayarak bebeğin göz
teması kurması, anlamsız sesler çıkarması gibi beden dili ve hareketlerinin yorumlanması
zamanla tepkilerin anlamlarının anlaşılması bağlanmanın sağlanmasında etkilidir.(22).
Annenin bebeğin ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilmesi bebeğe yetebilme duygusunu
geliştirir. Doğum eylemi sonrası ağrı, halsizlik, yorgunluk, sezaryen sonrası hareketlerin sınırlı
ve yavaşlamış olması annelerin bebeğin tüm ihtiyaçlarını tek başlarına ve zamanında
karşılamalarını engelleyebilir. Bu durumda annelerde meydana gelen yetememe, baş edememe
sorunları bebeğe bağlanmayı güçleştirebilir. Özellikle COVID-19 enfeksiyonundan etkilenmiş
annelerde bu şikayetlerin daha şiddetli deneyimlendiği ortaya konulmuştur (21,22).
d.Postpartum Depresyonu:
Annenin bebeği hakkında aşırı üzüntü, kaygı, yorgunluk ve aşırı endişe içeren doğum sonrası
duyguları postpartum depresyon olarak tanımlanmaktadır (23). Bu dönem, postpartum ilk
gününden başlayarak, 6-8 haftaya veya 1 yılana kadar devam edebilmektedir (24). Postpartum
depresyon belirtileri arasında; yorgunluk, halsizlik, uyku bozuklukları, içe kapanma hali,
iştahta değişimler, ağlama krizleri, karamsarlık, yetersizlik, bulantı vb. semptomlar yer
almaktadır (25).
Doğum sonrası dönem, bir bebeğin bakımının ve ihtiyaçlarının karşılanması için zorlu ve
sürekli bir süreçtir. Bu ihtiyaçların karşılanmasına COVID-19 sürecinde alınan tedbirler,
pozitif olma durumu, önlemler ve endişe, korku eklenerek daha zorlu bir hale gelerek
postpartum depresyon oranlarında artışa neden olmuştur. Işıkalan ve arkadaşları pandemi
döneminde, doğum sırasında Covid-19 pozitif olan ve olmayan 30+30 toplam 60 doğum yapan
kadını karşılaştırdıklarında, COVID-19 enfeksiyonu geçirirken doğum yapılmasının,
postpartum depresyon ve anksiyete düzeylerinde artışa neden olduğunu saptamışlardır (26).
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Postpartum depresyonun varlığı anne-bebek bağının devamlılığı ve güvenliği için önemli
derece risklidir. Temel güven duygusunun oluşabilmesi için; bebeklerin ihtiyaç duydukları
anlarda

şefkat

duymaktadırlar

gösterebilecek,
(27).

neler

İhtiyaçların

hissettiğini

anlayabilecek

karşılanmaması

ve

annelerine

anne-bebek

ihtiyaç

bağlanmasının

gerçekleşmemesi durumunda ise annenin kendini yetersiz hissetmesi ve bebeğini ihmal etmesi
söz konusu olmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak; bebeğin doğal anne sütü ile beslenememesi, anne ile yeterli ten tene temasın
olamaması, annenin destek sistemlerinden yoksun kalması ve postpartum depresyon varlığı
anne-bebek bağlanmasında yetersizliklere yol açtığı düşünülmektedir. COVID-19 salgını
sırasında gerçekleşen doğumlarda anne ve bebeklerin ileriki yıllarda psikososyal etkilenmeleri
ile ilgili araştırmalar yapılması önerilebilir. Bilişim teknolojileri ve tele-sağlık hizmetlerinin
hemşire ve ebeler tarafından COVID-19 salgını sırasında etkin kullanılmasının anne ve bebek
sağlığı üzerine oldukça katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
KAYNAKÇA:
1. World Health Organization. WHO Coronavirus Diseases (COVID-19) Dashboard.
Erişim Adresi: https://covid19.who.int/Erişim Tarihi: 17 Mayıs 2021.
2. World Health Organization. Clinical Management of COVID‐19: Interim Guidance.
Erişim

Adresi:

https://www.who.int/publications/i/item/clinical‐management‐of‐

covid‐192020. Erişim Tarihi: 17 Mayıs 2021.
3. Rasmussen, S., Smulian, J., Lednicky, J., Wen, T., Jamieson, D. (2020). Coronavirus
disease 2019 (COVID‐19) and pregnancy: what obstetricians need to know. Am J
Obstet Gynecol, 222(5), 415– 426.
4. Favre, G., Pomar, L., Musso, D., Baud, D. (2020). 2019‐nCoV epidemic: what about
pregnancies? Lancet, 395(10224), e40.
5. Allotey, J., Stallings, E., Bonet, M. et al. (2020). Clinical manifestations, risk factors,
and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living
systematic review and meta‐analysis. BMJ, 370, m3320.
6. Vivanti, AJ., Vauloup‐Fellous, C., Prevot, S., Zupan, V., Suffee, C., Do Cao, J.,
Benachi, A., De Luca, D. (2020). Transplacental transmission of SARS‐CoV‐2
infection. Nat Commun, 11, 3572.
7. Lang, C. (2018). Bağlanma, doğum öncesi ve sonrası dönemde bağlanmanın
güçlendirilmesi. Çev.:Üzel N. ve Özbalcı S. Ankara: Modern Tıp Kitabevi.

176

8. Brandon, AR., Pitts, S., Denton, WH., Stringer, CA., Eyans, HM. (2009). History of
the theory of prenatal attachment. Journal Prenat Perinat Psychol Health, 23(4), 201222.
9. Duyan, V., Kapısız, SG., Yakut, Hİ. (2013). Doğum öncesi bağlanma envanteri‟nin bir
grup gebe üzerinde türkçeye uyarlama çalışması. The Journal of Gynecology Obstetrics and Neonatology, 10(39), 1609-1614.
10. Mızrak, B., Can, M. (2020). Yeni tip koronavirüs (covıd-19) pandemisinde toplumsal
izolasyon gerekliliğinin gebeler üzerindeki psikososyal etkisi. N. Gürhan (Ed)
Pandemide Psikiyatri Hemşireliği (p:40-3). 1. Baskı, Ankara: Türkiye Klinikleri.
11. Arık, B., Özkan Arslan, H. (2020). Covıd-19 enfeksiyonu ve emzirme: hemşire ve
ebelerin yol haritası. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 6(2), 115-124. Erişim adresi:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kashed/issue/58386/739322
12. World Health Organization. Guideline: protecting, promoting and supporting
breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services. Geneva,
Switzerland:

World

Health

Organization;

2017.

Erişim

adresi:

https://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/breastfeeding-facilitiesmaternity-newborn/en/. Erişim tarihi: 18.05.2021
13. Çankaya, S., Dereli Yılmaz, S., Can, R., Değerli Kodaz, N. (2017). Postpartum
depresyonun maternal bağlanma üzerine etkisi. ACU Sağlık Bil Derg, (4), 232-240.
14. CDCP (2019). Centers for disease control and prevention coronavirus disease 2019
stres and coping. Erişim adresi: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/dailylife-coping/managing-stress
anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2
F2019-ncov%2Fprepare%2Fmanaging-stress-anxiety.html#risk.

Erişim

tarihi:

09.05.2020
15. Asadi, L., Tabatabaei, R.S., Safinejad, H., Mohammadi, M. (2020). New coronavirus
(covıd-19) management in pregnancy and childbirth. Arch Clin Infect Dis. doi:
10.5812/ archcid.102938
16. Nalbantoğlu, A., Nalbantoğlu, B., Gökçay, G. (2020). covıd-19 enfeksiyonu seyrinde
annelerin emzirme ve anne sütü hakkında bilgi ve tutumları. Namık Kemal Tıp Dergisi,
8(3), 314-320. DOI: 10.37696/nkmj.779496
17. Güleşen, A., Yıldız, D. (2013). Erken postpartum dönemde anne bebek bağlanmasının
kanıta dayalı uygulamalar ile incelenmesi. TAF Prev Med Bull, 12(2), 177 -182.

177

18. Ten

steps

to

successful

breastfeeding.

Erişim

adresi:

https://www.who.int/activities/promoting-baby-friendly-hospitals/ten-steps-tosuccessful-breastfeeding. Erişim Tarihi: 16.05.2021
19. Yücel, Ç., Koç, G. (2020). Perinatal dönemde covid-19 enfeksiyonu yönetimi: sağlık
çalışanlarına öneriler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 7, 25-33.
20. Mermer, G., Bilge, A., Yücel, U., Çeber, E. (2010). Gebelik ve doğum sonrası dönemde
sosyal destek algısı düzeylerinin incelenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1(2), 7176.
21. Karabulut, İ. (2013). Doğum sonu birinci ve dördüncü aylarda maternal bağlanmanın
postpartum depresyon ile ilişkisi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Konya.
22. Turhal, A. (2019). Gebelik ve doğum sonrası dönemde anne bebek bağlanması ve
annelerin kaygı düzeyleri. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Düzce.
23. Nonnenmacher, N., Noe, D., Ehrenthal, J.C., Reck, C. (2016). Postpartum bonding: the
impact of maternal depression and adult attachment style. Arch Womens Ment Health,
19, 927–935. https://doi.org/10.1007/s00737-016-0648-y
24. Efe, İ.Y., Taşkın, L., Eroğlu, K.(2009). Türkiye’de postnatal depresyon ve etkileyen
faktörler. J Turkish German Gynecol Assoc, 10, 14-20.
25. Karaçam, Z., Öz, F., Taşkın, L.(2004). Postpartum depresyon: önleme, erken tanı ve
hemşirelik bakımı. Sağlık ve Toplum, 3, 14-24.
26. Işıkalan, M.M., Gündoğan, KM., Ebrahimzadeh Khiev P., Alp., EC., Acar, A.(2021).
SARS-CoV-2 ile enfekte iken doğum yapan kadınlarda postpartum
depresyon riski artıyor mu? türkiye'de bir pilot çalışma. Kocaeli. MedJ, 10, Özel sayı
1, 29-34.
27. Kavlak, O., Şirin, A.(2009). Maternal bağlanma ölçeğinin Türk toplumuna
uyarlanması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 188-202.

178

SB - 47
COVİD-19’UN KRONİK HASTALIKLAR ÜZERİNE ETKİSİ VE YÖNETİMİ
Döndü Şanlıtürk1
1Dr.

Öğr. Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü, Tokat / Türkiye, dtuna@windowslive.com
ÖZET
Diyabet, Hipertansiyon, Kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik rahatsızlıkları olan hastalar
SARSCoV2'ye karşı savunmasız ve daha yüksek ölüm oranlarına sahiptir (1-4). Dolayısıyla bu
hastalara daha sıkı kısıtlamalar uygulanmaktadır. Pandemi sürecinde uygulanan karantina,
kısıtlama ve sosyal mesafe uygulamaları bireylerin günlük yaşam rutinlerinde değişikliğe,
fiziksel aktivitelerde azalmaya, dengesiz diyet, malzeme tedarikinde kesinti gibi sorunlar
yaşamalarına neden olmuştur (5-7). Bu derlemede, COVID 19 pandemisi karantina sürecinin
kronik hastalığa sahip bireylerin yaşamında nasıl bir etkiye sahip olduğu ve hastalığın
yönetiminde önerilen uygulamalara yönelik bilgiler yer almaktadır.
Çalışmalarda kronik hastalığı olan bireylerin pandemi nedeniyle rutin yaşamı ve tedavi
rejimlerinin olumsuz yönde etkilendiği bildirilmektedir (8-10). COVID 19 Karantina sürecinin
kronik hastalığı olan bireylerde rutin kontrol ve testlerinde kesinti (8, 11,12), fiziksel aktivitede
azalma (8,12,13) ilaç tedavisini bırakma (13), sigara miktarında artış (12,13), kilo alımı
(12,13), kötü glisemik kontrol (11), komplikasyon gelişimi (11), diyete uyumsuzluk (11),
tedaviye uyumsuzluk (14), yaşam kalitesinde azalma (14), streste artışa (12) neden olduğu
raporlanmıştır.
Bu sorunların çözümüne yönelik bazı öneriler bulunmaktadır. Bunlar arasında teletıp, video
konsültasyon, kısa mesaj veya mobil aramalar yoluyla hastalara ulaşmak ve danışmanlık
vermek (10), uyku düzenlemesi ve fiziksel aktiviteleri arttırmaya yönelik modaliteler yer
almaktadır (15,16).
Anahtar kelimeler: COVID 19, kronik hastalık, karantina.
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GİRİŞ
Çin hükümeti Aralık 2019’da Wuhan kentinde koronavirüs hastalığına 2019 (COVID-19)
neden olan yeni bir koronavirüsün (SARS-CoV-2) ortaya çıktığını duyurdu (1,2). Hastalık
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından11 Mart 2020’de pandemi ilan edildi (1).
Covid-19’un damlacık ve temas yoluyla (3) kolay bir şekilde insandan insana bulaşması (4),
yüksek morbidite ve mortalite oranlarına sahiptir (5). Virüsün yayılmasını yavaşlatmak, sağlık
bakım sistemini korumak ve savunmasız yaşlı yetişkinlerin ve kronik hastalığa sahip riskli
grupların korunmasına yardımcı olmak için en iyi korunma yönteminin kontrol önlemleri
olduğu bildirilmiştir (4,6). Kontrol önlemleri içerisinde, el yıkamak, ev dışında geçirilen
zamanı en aza indirmek, gereksiz yolculuklara çıkmamak, temel ihtiyaçların temini için paket
servisleri kullanmak, zaruri durumlarda dışarı çıkıldığında fiziksel mesafeye dikkat etmek ve
maske kullanmak maruziyeti azaltmak için kritik öneme sahiptir (7,8). Hastalığın yayılımını
yavaşlatmak ve hastalığı kontrol altına almak için hükümetler bir dizi önlem almak zorunda
kalmıştır. Hükümetler karantina uygulamak ve izolasyonu sağlamak için çeşitli kısıtlamalar ve
yasalar yoluyla kontrol önlemlerini hayata geçirmiştir (9-11 Ülkemizde de özellikle riskli
gruplara yönelik kısıtlamalar hayata geçirilmiştir (12).
YÖNTEM
İngilizce ve Türkçe makaleler google scholar, science direct, ulakbim Türk tıp dizini, Google
akademik veri tabanlarında "COVID 19", “Covid 19”, “SARS-CoV-2”, "Chronic disease",
“Lockdown”, "Koronavirüs", "Kronik hastalık", “Karantina” anahtar kelimeleri kullanılarak
tarama yapıldı. Dahil edilme kriteri olarak “COVID 19 pandemi sürecinde kronik hastalığı olan
bireyler üzerinde çalışılmış olması” belirlendi. Özetler önceden belirlenmiş kriterlere göre
gözden geçirilerek seçilmiştir. Seçilen makalelerin tam metin incelemeleri yapıldı.
BULGULAR
Diyabet, Hipertansiyon, Kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik rahatsızlıkları olan hastalar
SARSCoV2'ye karşı savunmasız ve daha yüksek ölüm oranlarına sahiptir (13-16). Dolayısıyla
bu hastalara daha sıkı kısıtlamalar uygulanmaktadır. Pandemi sürecinde uygulanan karantina,
kısıtlama ve sosyal mesafe uygulamaları bireylerin günlük yaşam rutinlerinde değişikliğe,
fiziksel aktivitelerde azalmaya, dengesiz diyet, malzeme tedarikinde kesinti gibi sorunlar
yaşamalarına neden olmuştur (17-19). Kronik hastalığı olan bireylerin günlük aktivitelerini,
diyetlerini, egzersizlerini yönetmeye ve düzenli takibe ihtiyaçları vardır (20). Dolayısıyla
pandemi nedeniyle sadece sosyal hayatları değil rutin tedavi uygulamalarının da kesintiye
uğraması nedeniyle iki kat sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar (21). Kronik hastalığı olan
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bireylerin pandemi sürecinde yaşadığı sorunları ele alan çalışmalara dair özet bilgiler tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1. COVID 19 pandemi sürecinde kronik hastalıklar üzerinde yapılan çalışmalara
dair özet bilgiler
Yazar ve

Hastalık

yılı

türü

Saqib ve Kronik
hastalığı

ark.,

2020 (20) olan

Yöntem
Yarı

Ölçüm parametresi

Sonuç
Rutin

Rutin çek -up

yapılandırılmış Düzenli yaptırılan testler
bir

çevrimiçi

hayatı

ve

sağlığı

etkilemiştir.

İlaç reçete ettirme,

%53’ü rutin kontrol, %42’si

bireyler

anket yöntemi,

İlaçlara ulaşım,

düzenli

testleri

ve

%66’sı

(n=181)

Google forms

Tedaviye uyum,

günlük egzersizlerini düzenli

Günlük medikal bakım,

yapmamaktadır.

Günlük egzersiz.
Gautam
ve

Kronik

ark., hastalığı

2021 (21) olan

CransacMiet

Sağlık okuyazarlığı,

% 65,8'inde yetersiz sağlık

Telefon

Covid 19 farkındalığı ve

okuryazarlığı,

görüşmesi

önleyici davranış

%

55.1’inde

COVID-19

bireyler

farkındalığı ve % 45.1’inde

(n=605)

önleyici davranış.

Kronik

ve koroner

ark.,

Kesitsel,

sendrom

Kesitsel,

Yaşam şekli ve tedavi

%3’ü ilaç kullanmayı bırakmış

Telefon

rejimleri

(medya

görüşmesi

ve

aile

üyelerinin

etkisiyle),
Aspirin

2021 (22) (n=195)

kullananların

%85’i

aspirine devam etmiş,
%45’inde fiziksel

aktivitede

azalma, %26’sı sigara miktarını
arttırmış, %24’ü kilo almış
Verma ve Tip I DM
ark.,
2020 (23)

(n=52)

Kesitsel,

Hipoglisemik

ve T1DM hastalarının glisemik

hiperglisemik

ataklar, kontrolü kilitlenme döneminde
ketoasidoz kötü bulunmuştur.

Diyabetik

(DKA), kaçırılan insülin

% 36.5'inde hiperglisemik ve %

dozu,

düzenli

15.3'ünde hipoglisemik atak,

takibi,

diyet

aşamasında

hastaneye yatış
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uyumu, %

26.9'unda

insülin

dozu

aktivite, atlanmış, % 36.5'inde glukoz

fiziksel
kilitlenme

glikoz

takibi rutin olarak yaptırmamış
ve % 17.4'ü diyete uyumsuz,

Alshareef
ve

DM

ark., (n=394)

Kesitsel, nitel
ileriye

dönük alışkanlıklarına uyum,

çalışma,

2020 (24)

Tedavi ve yaşam tarzı
Yaşam kalitesi

Hastaların

tedaviye

uyum

düzeyleri ve sağlıklı yaşam tarzı
alışkanlıkları

kilitlenmeden

Telefon

sonra önemli ölçüde azalmıştır.

görüşmesi

%

37.6'sında

yalnızca

bir

komorbidite var,
Yaşam kalitesi

9.78 ± 4.14

puan,
Tedaviye
öncesi

uyum

kilitlenme

18.49 ± 3.05 iken

kilitlenme sonrası 17.40 ± 3.25
anlamlı düzeyde daha düşük.
Praliaud
ve

Dev

ark., hücreli

2021 (25) arterit

Kesitsel,

%50’sinde günlük hareketlerde

Telefon

azalma,

görüşmesi

%32’sinde stres seviyesinde
artış,

(n=79)

Alkol ve sigara kullanımında
artış,
%16’sında kilo artışı
%25 rutin testleri yaptırmamış,
%55’i tıbbi yardıma başvurmuş,
%50’si randevusunu iptal etmiş,

TARTIŞMA
COVID 19 hastalığının yetersiz kontrolü ve özellikle ileri yaş, hipertansiyon ve/veya
kardiyovasküler hastalığı olan diyabet hastalarında kötü sonuçların oluşmasına neden
olmaktadır (21). COVID-19 enfeksiyonlarının etkisini azaltmak için özellikle yaşlı hastalarda
komorbiditelerin tedavisinin önemi vurgulanmaktadır (21). Li ve arkadaşları diyabet veya
hipertansiyonu olan hastalarda hastalık şiddeti veya yoğun bakım ünitesine yatış gereksinimi
riskinde 2 kat artış bildirmişlerdir (26).
Çalışmalarda kronik hastalığı olan bireylerin pandemi nedeniyle rutin yaşamı ve tedavi
rejimlerinin olumsuz yönde etkilendiği bildirilmektedir (20,21,27). Tedavi rejimlerinin
olumsuz etkilenmesinde bazı hastanelerin pandemi hastanesi olması ve sadece Covid 19’lu
hastalara hizmet vermesi, acil hizmetler dışında hizmet vermemesi, personel ve koruyucu
ekipman eksikliğinin neden olduğu bildirilmiştir. Tüm bu koşullar kan şekeri takibi, kan
basıncı ölçümü ve rutin testlerin yapılmasını, insülin ve sıvıların intravenöz yolla
uygulanmasını sınırlamaktadır (27). Ayrıca bu dönemde pek çok hastada glukoz kontrolü
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bozulmuş ve bunun ana nedeni insülin / glukoz dozlarının bulunmaması olarak raporlanmıştır
(23). Özellikle kapanma dönemlerinin kronik hastalığı olan bireylerin sağlıkları üzerindeki
etkisini azaltmak için hükümetlerin özel önlemler alması gerekmektedir. Bu önlemler
içerisinde ilaç ve gıda temini, hastalıkları hakkında bilgi kaynağı sağlama, psiko-sosyal destek
ve ekonomik destek sayılabilir.
COVID-19 farkındalığı, önleyici davranış ve farmakolojik yönetime uyum, birinci basamak
sağlık kuruluşundan hizmet alan kronik hastalık hastaları arasında sağlık okuryazarlığı ile
ilişkilidir. Sağlık okuryazarlığına odaklanmak, bu nedenle uzun vadeli faydalar sağlayan temel
bir stratejik müdahale olabilir (21). Cransac-Miet ve arkadaşlarının çalışmasında hastaların
kardiyovasküler ilaçlara uyumlarının çok iyi olduğunu ve özellikle aspirin için uyumun çok
yüksek olduğu raporlanmıştır. Aynı çalışmada hastaların sadece %3’ünün ilaç kullanmayı
bıraktığı ve bunun sebebinin bakıma sınırlı erişim değil, esas olarak medyadan veya aile
üyelerinden etkilenmeleri olduğu bildirilmiştir (22). Kardiyovasküler ilaçlar hakkında
medyada haberler kapanmayla başladı ve uzmanlar arasındaki görüş farklılıklarıyla daha da
arttı (28). Sadece kardiyovasküler ilaçlar da değil kortikosteroid kullanımı için de medyada
COVID 19 şiddetini arttırdığına dair mesajlar yayınlanmaktadır. Medyanın yanlış
yönlendirmesine rağmen Praliaud ve arkadaşlarının çalışmasında dev hücreli arteriti olan
hastaların tedaviye uyumlarının özellikle glikokortikoidlere uyumun çok iyi olduğunu
bildirilmiştir. Çalışmada hastaların %32’si enfeksiyon konusunda endişeli olduklarını
belirtmelerine rağmen kesinlikle tedavilerini kesmemişlerdir (25). Bu durum bazı hasta
gruplarının sağlık okuryazarlığının iyi olduğunu ve hastalıklarını çok güzel yönettiklerinin bir
göstergesi olarak kabul edilebilir.
Virüsün yayılmasını önlemek için kritik bir önlem olarak görülse de uzun süreli evde kalma ve
sedanter yaşam kardiyovasküler hastalık, obezite, hipertansiyon, kanser ve psikolojik
rahatsızlıkların gelişme riskini arttırmaktadır (29). Yaşlı yetişkinler arasında fiziksel
aktivitedeki şiddetli düşüşlerin bozulmuş glisemik kontrol, artmış iltihaplanma, azalmış kas
protein sentezi ve yağ kütlesinin artmasına neden olduğu raporlanmıştır (21). Riski azaltmak
için mümkün olduğunca fiziksel aktivitenin arttırılması gerekmektedir (21,30).
Pandemide Kronik Hastalık Yönetimine İlişkin Öneriler
● Kronik hastalığı olan bireylere hastane dışında diyet, egzersiz ve farmakolojik terapi
uygulamaları konusunda destek vermek için teletıp veya sanal bakım uygulamaları
kullanılabilir (21,24,27).
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● Sağlıklı bir kardiyometabolik profil elde etmek için egzersizin, sağlıklı bir diyetin ve
aktif bir yaşam tarzının rolü büyüktür, dolayısıyla hastalar bu yönde desteklenmelidir
(21).
● Yasal düzenlemelerce izin verilen yerlerde tercihen yeşil alan ve açık havada bireyler
fiziksel aktivite yapmaya teşvik edilmelidir. Tabi bu aktiviteler sırasında sosyal mesafe
(en az 1,5-2 metre) ve maske kuralları unutulmamalıdır (30).
● Olası açık hava etkinlikleri tempolu yürüyüş, koşu ve bisiklete binme şeklinde
sınıflandırılabilir. Açık havada yapılan egzersizler iyilik halini ve bağışıklığı
güçlendirici etkiye sahiptir. Başlangıçta hafta 2-3 kez 5-10 dakika ile başlanıp daha
sonra süresi ve yoğunluğu arttırılabilir. Bu egzersizler kardiyovasküler ve kas gücünde
artış için önemlidir (30).
● Kişinin evinden çıkmasına izin verilmiyorsa, alt ekstremite egzersizi için merdivenler
kullanılabilir. Hıza bağlı olarak, merdiven inip çıkma aynı zamanda bir kardiyovasküler
egzersiz olarak da işlev görebilir. Denge problemi olan kişiler parmaklıklara
tutunmalıdır, bu durumda eldiven kullanılması önerilir ve ellerin yıkanması zorunludur
(30).
● Yaşam kalitesi ve iyilik halinde artış sağlamak için yeterli fiziksel aktivite ve düzenli
uyku sağlanmalıdır (31).
● Pandemi döneminde riskli grupta yer alan hastaların işe gitmemeleri hastaların stres
seviyesini azaltıp, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarına uyumlarını arttırarak hastalık
kontrol seviyelerinde artış oluşturabilir (32).
SONUÇ
Kronik hastalığı olan bireylerin hastalıklarının yönetiminde elzem olan düzenli takip,
beslenme, fiziksel aktivite, ilaçların temini gibi konularda pandemi sırasında özel ilgiye
ihtiyaçları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmalardan yola çıkarak teletıp, videokonsültasyon
gibi teknoloji modalitelerinin kullanımının hastaların ihtiyaçlarını bir nebze olsun giderebildiği
görülmektedir. Özellikle kapanma dönemlerinin kronik hastalığı olan bireylerin sağlıkları
üzerindeki etkisini azaltmak için hükümetlerin özel önlemler alması gerekmektedir. Kişilerin
bireysel olarak da bazı düzenlemeler yapması gerekir. Örneğin düzenli fiziksel aktiviteyi
sürdürmek ve rutin olarak evlerde egzersiz yapmak, tedaviye uyum, beslenme alışkanlıklarına
ve diyete dikkat etmek, rutin testleri ve randevuları ihmal etmeyerek mutlu ve sağlıklı bir
yaşam sürülebilir. Bu önlemlerin morbidite ve mortalite oranlarındaki artışı önlemeye yardımcı
olacağı düşünülmektedir.
Hastalıkların yönetiminde COVID-19 öncesi bakım modeline geri dönmek yerine, COVID-19
sonrası dönemde bakım stratejilerini iyileştirmek için bu süre zarfında öğrendiklerimizden ve
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yeniliklerimizden yararlanmalıyız. Ayrıca bu deneyim, gelecekteki afetlere daha iyi
hazırlanmamıza yardımcı olacaktır.
KAYNAKÇA
1. World Health Organization. WHO Director – General’s remarks atthe media briefing on
2019-nCoV

on

11

February

2020[EB/OL];

2020.

Avaible

from:

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-mediabriefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020.2
2. National Health and Health Commission of the People’s Republic of China. National
Health and Health Commission’s Notice on the Tempo-rary Name of Novel Coronavirus
Pneumonia

[EB/OL];

2020.

Avaible

from:

http://www.nhc.gov.cn/mohwsbwstjxxzx/s2908/202002/f15dda000f6a46b2a1ea1377cd80
434d.shtml.
3. Adams JG, Walls RM. Supporting the health care workforce during the COVID-19 global
epidemic. JAMA 2020; 323(15): 1439-1440. https://doi.org/10.1001/jama.2020.3972.
4. Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y et al. Early Transmission Dynamics in
Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia. N Engl J Med, 2020; 382:11991207. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001316
5. Neto MLR, Almeida HG, Esmeraldo JD, Nobre CB, Pinheiro WR, Oliveira CRT, Sousa
IS, Lima OMML, Lima NNR, Moreiraad MM, Lima CKT, Júnior JG and Silvaa CGL.
When health professionals look death in the eye: the mental health of professionals who
deal daily with the 2019 coronavirus. Psychiatry Research 2020; 288: 112972.
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112972.
6. CDC COVID-19 Response Team. Severe Outcomes Among Patients with Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) — United States, February 12–March 16, 2020. Avaible from
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6912e2
7. Mohile S, Dumontier C, Mian H, Loh KP, Williams GR, Wildes TM, Boyd K, Ramsdale
E, Pyne S, Magnuson A, Tew W, Klepin HD, Dale W and Shahrokni A. Perspectives from
the Cancer and Aging Research Group: Caring for the vulnerable older patient with cancer
and their caregivers during the COVID-19 crisis in the United States. Journal of Geriatric
Oncology xxx (2020) xxx. https://doi.org/10.1016/j.jgo.2020.04.010.
8. Yan Y, Chen H, Chen L, Cheng B, Diao B, Dong L, vd. (2020). "Consensus of Chinese
experts on protection of skin and mucous membrane barrier for healthcare workers fighting
against coronavirus disease 2019." Dermatologic Therapy, e13310. ermatologic Therapy.
2020; e13310. https://doi.org/10.1111/dth.13310

185

9. Moodie Davitt Report, 2020. COVID-19 Update: Encouraging Numbers From Korea;
Italian Lockdown; Japan Suspends Visas For Chinese And Korean Visitors.
https://www.moodiedavittreport.com/covid-19-update-encouraging-numbers-from-korea
İtalianlockdown- Japan-Suspends-Visas-For-Chinese-And-Korean-Visitors
10. Zhang Y, Ma ZF. Impact of the COVID-19 Pandemic on Mental Health and Quality of Life
among Local Residents in Liaoning Province, China: A Cross-Sectional Study. Int J
Environ Res Public Health. 2020; 31;17(7): 2381. https://doi.org/10.3390/ijerph17072381
11. Adhikari S, Pantaleo NP, Feldman JM, Ogedegbe O, Thorpe L, Troxel AB. Assessment of
Community-Level Disparities in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infections and
Deaths in Large US Metropolitan Areas. JAMA Netw Open. 2020; 3(7): e2016938.
https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.16938
12. İç İşleri Bakanlığı, Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında-Kısıtlama ve Tedbirler
Genelgeleri. (2020). Erişim adresi: https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-ile-mucadelekapsaminda-sokaga-cikma-kisitlamalari---yeni-kisitlama-ve-tedbirler-genelgeleri
13. Liu H, Chen S, Liu M, Nie H, Lu H. Comorbid chronic diseases are strongly correlated
with disease severity among COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis.
Aging Dis 2020; 11: 668-78. https://doi.org/10.14336/AD.2020.0502
14. Wang B, Li R, Lu Z, Huang Y. Does comorbidity increase the risk of patients with covid19:

evidence

from

meta-analysis.

Aging

(N

Y)

2020;

12:

6049-57.

https://doi.org/10.18632/AGING.103000
15. Poblador-Plou B, Carmona-Pírez J, Ioakeim-Skoufa I, Poncel-Falcao A, Bliek- Bueno K,
Cano-Del Pozo M, et al. Baseline chronic comorbidity and mortality in laboratoryconfirmed COVID-19 cases: results from the PRECOVID study in Spain. Int J Environ Res
Publ Health 2020; 17: 1-14. https://doi.org/10.3390/ijerph17145171
16. Kim DW, Byeon KH, Kim J, Cho KD, Lee N. The correlation of comorbidities on the
mortality in patients with COVID-19: an observational study based on the Korean national
health

insurance

big

data.

J

Kor

Med

Sci

2020;

35.

https://doi.org/10.3346/JKMS.2020.35.E243.
17. Di Renzo L, Gualtieri P, Pivari F, Soldati L, Attina A, Cinelli G, et al. Eating habits and
lifestyle changes during COVID-19 lockdown: an Italian survey. J Transl Med 2020; 18:
229.
18. Gualano MR, Lo Moro G, Voglino G, Bert F, Siliquini R. Effects of Covid-19 lockdown
on mental health and sleep disturbances in Italy. Int J Environ Res Publ Health 2020;17.
19. Sidor A, Rzymski P. Dietary Choices and Habits during COVID-19 Lockdown: Experience
from Poland. Nutrients 2020, 12(1657): 2-12. https://doi.org/10.3390/nu12061657
186

20. Saqib MAN, Siddiqui S, Qasim M, Jamil MA, Rafique I, Awan UA, Ahmad H, Afzal MS.
Effect of COVID-19 lockdown on patients with chronic diseases. Diabetes & Metabolic
Syndrome:

Clinical

Research

&

Reviews

2020;

14:

1621-1623.

https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.08.028
21. Gautam V, Dileepan S, Rustagi N, Mittal A, Patel M, Shafi S, Thirunavukkarasu P, Raghav
P. Health literacy, preventive COVID 19 behaviour and adherence to chronic disease
treatment during lockdown among patients registered at primary health facility in urban
Jodhpur, Rajasthan. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews 2021;
15: 205-211. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.12.023
22. Cransac-Miet A, Zeller M, Chagué F, Faure AS, Bichat F, Danchin N, Boulin M, Cottin Y.
Impact of COVID-19 lockdown on lifestyle adherence in stay-at-home patients with
chronic coronary syndromes: Towards a time bomb. International Journal of Cardiology
2021; 323: 285–287. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2020.08.094
23. Verma A, Rajput R, Verma S, Balania VKB, Jangra B. Impact of lockdown in COVID 19
on glycemic control in patients with type 1 Diabetes Mellitus. Diabetes & Metabolic
Syndrome: Clinical Research & Reviews 2020; 14: 1213-6.
https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.07.016
24. Alshareef R, Al Zahrani A, Alzahrani A, Ghandoura L. Impact of the COVID-19 lockdown
on diabetes patients in Jeddah, Saudi Arabia. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical
Research & Reviews 2020; 14: 1583-1587. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.07.051
25. Praliaud R, Greigert H, Samson M, Zeller M, Boulin M, Bielefeld P, Ramon A, Cottin Y,
Bonnotte B. Impact of the COVID-19 lockdown on the management and control of patients
with GCA. Ann Rheum Dis June 2021; 80(6): 1-2.
26. Li B, Yang J, Zhao F, Zhi L, Wang X, Liu L, et al. Prevalence and impact of cardiovascular
metabolic diseases on COVID-19 in China. Clin Res Cardiol 2020; 109: 531-8.
https://doi.org/10.1007/s00392-020-01626-9
27. Caballero AE, Ceriello A, Misra A, Aschner P, McDonnell ME, Hassanein M, et al.
COVID-19 in people living with diabetes: an international consensus. J Diabet Complicat
2020; 34: 107671. https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2020.107671
28. Bavishi C, Maddox TM, Messerli FH. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection
and renin angiotensin system blockers. [published online April 3, 2020]. JAMA Cardiol.
https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.1282
29. Chandrasekaran B, Ganesan TB. Sedentarism and chronic disease risk in COVID 19
lockdown – a scoping review. Scottish Medical Journal 2021, 66(1): 3–10.
https://doi.org/10.1177/0036933020946336
187

30. Füzéki E, Groneberg DA, Banzer W. Physical activity during COVID-19 induced
lockdown: recommendations. Journal of Occupational Medicine and Toxicology 2020; 15:
e25 https://doi.org/10.1186/s12995-020-00278-9
31. Chouchou F, Augustini M, Caderby T, Caron N, Turpin NA, Dalleau G. The importance
of sleep and physical activity on well-being during COVID-19 lockdown: reunion island
as a case study. Sleep Med. 2021; 77: 297-301. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2020.09.014
32. Bonora BM, Boscari F, Avogaro A, Bruttomesso D, Fadini GP. Glycaemic control among
people with type 1 diabetes during lockdown for the SARS-CoV-2 outbreak in Italy.
Diabetes Ther 2020; 11: 1-11.

188

SB - 48
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Hacer Özel1
1Sağlık
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Giriş: Koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle geçilen Acil Uzaktan Eğitimde öğrencilerin derse
ilgilerini arttırmak için aktif öğrenme yöntemlerinden yararlanılması büyük önem taşımaktadır.
Amaç: Bu araştırmada hemşirelik öğrencilerinin acil uzaktan öğretimde aktif öğrenme
yöntemleriyle tasarlanmış bir derse ilişkin ilgilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Yöntem: Araştırmanın tipi deneme öncesi tek grup son test (one-shot case study) modelidir.
Araştırmaya, bir hemşirelik fakültesinde aktif öğrenme yöntemleriyle tasarlanmış bir dersi alan
36 öğrenci katılmıştır. Araştırma için etik kurul ve kurum izni alınmıştır. Veriler, Bilgi formu
ve Ders İlgi Ölçeği ile çevrim içi anket yöntemi ile Mart 2021 tarihleri arasında toplanmıştır.
Derste Web 2.0 derse davet afişi, Web 2.0 kavram haritası, tartışma, şiir yazma, soru cevap,
beyin fırtınası, grup çalışması, sunum yapma, sanal simülasyon, Web 2.0 kelime bulutu, Web
2.0 sınav aracı kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 20 programında, %95 güven aralığı esas
alınarak değerlendirilmiş, verilerin değerlendirilmesinde, yüzdelik ve frekans, Independent t
testi uygulanmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 22,22+1,4, %88’si kadın (n=32), %44’ü (n=16)
Anadolu Lisesi mezunudur. Öğrencilerin % 88'inin (n = 32) dersin işleyişine ilişkin açık uçlu
soruya “interaktif, bilgi dolu ve eğlenceliydi”, “gayet verimli ve yararlıydı” gibi olumlu
yanıtlar verdiği görülmüştür. Öğrencilerin % 91,6'sı (n = 33) dersin kapsamını kavradıklarını,
% 94,4'ü (n = 34) uygulanan aktif öğrenme yöntemlerinin, dersi öğrenmelerine katkıda
bulunduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin Ders İlgi Ölçeği’nden aldıkları toplam puan 68,04
+8,4’tür. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan (80) dikkate alındığında, öğrencilerin derse
yönelik ilgi düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir.
Tartışma ve Sonuç: Çalışmalarda öğrencilerin acil uzaktan eğitim sürecinde etkin olması için
etkileşimin önemli olduğu ve öğrenciyi aktif hale getirecek öğrenme yöntemlerinin
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kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır. Öğrencilerin acil uzaktan eğitim sürecinde aktif
öğrenme yöntemleri ile işlenen derse ilgilerinin yüksek olduğu görülmüştür. Acil Uzaktan
Eğitimde öğrencinin derse ilgisini ve etkileşimi artıracak özellikle Web 2.0 araçlarını içeren
aktif öğrenme yöntemlerinin kullanılması önerilebilir.
Anahtar Sözcükler: Acil Uzaktan Eğitim, Aktif Öğrenme Yöntemi, Derse İlgi, Hemşirelik,
Web 2.0 Araçları
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1Sağlık
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2 Gölbaşı

Giriş: COVID-19 salgını krizin ön saflarında mücadele eden tüm sağlık çalışanları gibi
hemşirelerinde ruh sağlığını önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahiptir. Bu süreçte sağlık
çalışanlarının desteklenmesi hizmet devamlılığının sağlanması açısından önemlidir.
Amaç: COVID-19 pandemi sürecinde hemşirelerde uyku kalitesi ve depresyon düzeyini
belirlemektir.
Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen araştırmanın evrenini COVID-19 pandemi
sürecinde eğitim araştırma hastanesinde görev yapan 280 hemşire oluşturdu. Örneklem seçim
yöntemine gidilmeden evren kapsamında olup, hastalık nedeni ile raporlu ya da izinli olmayan,
çalışmaya katılmayı kabul eden 142 hemşire ile araştırma gerçekleştirildi. Etik kurul izni alındı
ve Helsinki İnsan Hakları Bildirgesi'ne uyuldu. Veriler Nisan 2021’de; bireysel bilgi formu,
Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılarak
toplandı. PUKİ puanı 5 ve üzerinde olanların “uyku kalitesi kötü” olarak değerlendirilmektedir.
BDÖ’den alınabilecek en yüksek puan 63 olup, puanın yüksek oluşu depresyon belirti
düzeyinin ya da şiddetinin yüksekliğini göstermektedir.
Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalamasının 27,25±6,25, %89,4’ünün eğitiminin üniversite ve
üzeri, %58,5’i 2 yıl ve altında çalışma süresi, %9.9’unun kronik hastalığı olduğu, %69’ının
sigara kullanmadığı, %30,3’ünün solunum sıkıntısı olduğu, %9,2’sinin ailesinde COVID-19
tanısı alan birey olduğu saptandı. Hemşirelerin PUKİ puan ortalaması; 7,53±3,94, BDÖ puanı
15,61 ±14,41 olarak belirlendi. 23 yaş ve altında olanların PUKİ puanı 29 yaş ve üzerindekilere
göre düşük, evli olanların bekar olanlara ve sigara kullananların kullanmayanlara göre PUKİ
puanlarının daha yüksek olduğu belirlendi. Ayrıca lise mezunu olanların BDÖ puanının
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üniversite ve üzeri mezun olanlara göre yüksek olduğu belirlendi. (p˂0,05). Çalışmada PUKİ
toplam puanı ile BDÖ toplam puanı arasında orta düzeyde pozitif yönlü ilişki bulunurken,
hemşirelerin beck depresyon düzeyini; eğitimin lise olması 8,420 kat, kronik hastalığın olması
8,736 kat ve PUKİ puanının 1,217 kat artırdığı bulundu.
Tartışma ve Sonuç: Pandemi sürecinde yoğun ve zorlu çalışma koşulları, sürecin uzaması ve
belirsizlik hemşirelerin temel insan gereksinimlerinden olan uykunun karşılanmaması
sağlıklarından kayıplarının yanı sıra depresyonun artmasına neden olmaktadır.
Anahtar Sözcükler: COVID-19, Depresyon, Hemşire, Uyku kalitesi
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COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÖĞRENCİ OLMAK
Burcu Batur1, Gülcan Kendirkıran2
1
2
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Haliç Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul gulcankendirkiran@halic.edu.tr

Amaç: Bu çalışma, Covid-19 pandemi sürecinden en çok etkilenen grup olan öğrencilerin ders
işlenişi, hastane uygulaması ve eğitime devam etme çabalarına yönelik yaşadıkları durumları
ve düşüncelerini incelemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Bu derlemede, Google Akademik, Pubmed, Science Direct, Ulakbim gibi veri
tabanları taranarak elde edilen Covid-19 pandemisine ve bu süreçteki hemşirelik öğrencilerine
yönelik yapılmış çalışmalara yer verilmiştir.
Bulgular: Yapılan araştırmalar öğrencilerin pandemi nedeni ile biyo-psiko-sosyal açıdan
etkilendiğini ve bunun doğrultusunda hem sosyal hayatlarında hem de üniversite eğitimlerinde
sorun yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Öğrencilerden kampüsten ayrılmaları, yeni yaşam
koşullarına ve çevrimiçi öğrenme platformlarına uyum sağlamaları istendiğinden tüm
öğrencilerin eğitim-öğretim yaşamları büyük ölçüde değişmiştir. Teorik ve uygulamalı dersler
online olarak yapılmış ancak öğrenciler ve eğitimciler açısından istenilen verime
ulaşılamamıştır. Hastane uygulamaları yerine simülasyon uygulamaları, videolar, soru cevap
şeklinde yapılan eğitimlerin öğrencilerde hastane uygulaması kadar etkin olmadığı ve
öğrencilerin kendilerini uygulama konusunda eksik hissetmelerine bağlı özgüven eksikliği de
yaşadıkları görülmektedir.
Sonuç: İnternet erişimi ve hızı gibi çevrimiçi öğrenme altyapılarından, elektronik cihazların ve
bilgisayarların kullanılabilirliğinden dolayı çevrimiçi öğrenme çıktıları hem ülkelerde ve hem
de ülkelerin çeşitli bölgelerinde farklılık göstermektedir. Öğrenciler genel olarak online eğitim
sürecinden memnun olmadıklarını, sınıftaki etkinliği online platformlarda elde edemediklerini
belirtmektedirler. Bu sebeple eğitim öğretimi devam eden öğrencilerin eksik oldukları konular
ve uygulamalar konusunda üniversitelere gelecek yılda tamamlama yapma yolunda hareket
etmeleri önerilmektedir.
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Anahtar kelimeler: Anksiyete, hemşirelik, hemşirelik öğrencileri, pandemi, tutum
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COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE YAŞANAN KADIN ŞİDDETİ
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1Dr.

Giriş: Covid-19 pandemi süreci kadına şiddet tehlikesini birlikte getirdi. Düşük sosyoekonomik durum, düşük eğitim seviyesi, psikolojik sorunlar, madde kullanımı, düşük
toplumsal statü, ekonomik bağımsızlığın olmaması, herhangi bir işte çalışmama, çiftlerin genç
olması, istenmeyen gebelik gibi durumlar şiddet uygulama ve maruz kalma için risk
oluşturmaktadır.
Amaç: Pandemi sürecinde kadınlara karşı yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekmektir.
Yöntem: Ulusal ve uluslararası literatürden yararlanılmıştır.
Bulgular: Kurumsal raporlar, şiddetin arttığı yönündeki haberleri destekler niteliktedir. Çin’de
pandemi sürecinde sosyal izolasyona bağlı aile içi şiddetin üç kat arttığını ortaya koymuştur.
Benzer şekilde İtalya, Fransa, İspanya ve Brezilya’da zorunlu ev karantina uygulanması ile aile
içi şiddet vakalarında artış saptanmıştır. DSÖ 2013 yılı verilerinde dünya genelindeki
kadınların %35’nin eşi ya da birlikte yaşadığı partneri tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete
maruz kaldığı belirtilmiştir. Türkiye’de 2014 yılında yapılan araştırma sonucuna göre
kadınların hayatının bir döneminde fiziksel şiddete maruz kalma oranının %36 olduğu
saptanmıştır. Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi 03-08 Nisan 2020 tarihleri arasında 28
kentte 1873 kadınla gerçekleştirdiği anket sonucuna göre koronavirüs salgını süresince kadına
yönelik şiddette % 27,8 artış yaşandığını ortaya koymaktadır.
Tartışma ve Sonuç: DSÖ, pandemi durumlarında artan şiddet riskine karşı hükümetlerin acil
eylem planı oluşturması gerektiğini önermektedir. Kadına özel destek ve danışmanlık
süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Kadınların eğitim, sağlık, sosyal
güvenlik gibi haklardan yararlanmasının önündeki tüm engellerin kaldırılması önemlidir.
Anahtar Sözcükler: Covid-19, Kadın, Şiddet.
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GİRİŞ
Dünya’da 11 Mart 2020 yılında ilan edilen Covid-19 pandemi süreci kadına şiddet tehlikesini
birlikte getirdi (1). Şiddet olgusu günümüzde oldukça sık karşılaşılan küresel bir sorun olup
her yıl 1 milyondan fazla kişi şiddet nedeni ile hayatını kaybetmekte ve 15-44 yaş grubundaki
ölümlerin başlıca nedeni olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şiddeti “fiziksel güç veya
iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda
maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı
bulunması” şeklinde tanımlamaktadır. En çok kadınlar, yaşlılar ve çocuklar fiziksel, cinsel,
duygusal, sözel, ekonomik ve dijital şiddete uğramaktadır (2). COVİD-19 pandemisinden
korunmak için oldukça etkili bir uygulama olan sosyal izolasyon, kadına yönelik ve aile içi
şiddetin artışına neden olmaktadır. Bu artışa zorunlu birliktelik, ekonomik kaygısı ve
coronavirüs pandemisinden kaynaklı korku ve stresin neden olduğu görülmektedir.
Pandeminin önemli sosyal, ekonomik ve ruhsal sonuçlara yol açtığı bildirilmektedir (3,4).
Şiddetle karşı kaşıya kalma önemli bir ruhsal travmadır. Aile içi şiddete maruz kalan kadınlarda
çeşitli ruhsal bozukluklar (duygu durum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, yeme
bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, alkol/madde kullanım bozukluğu) ve fiziksel
hastalıklar (kardiyovasküler hastalıklar, kronik ağrı, uyku bozuklukları, gastrointestial sistem
problemleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, travmatik beyin yaralanması) ortaya çıkma riski
artmaktadır (5).
Covid 19 Pandemisinde Kadına Yönelik Şiddetin Nedenleri
Kadına yönelik şiddet her geçen gün artmakta ve bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Doğurganlık dönemindeki her üç kadından biri, hayatı boyunca yakın partneri ya da eşi
tarafından fiziksel veya cinsel şiddetle karşı karşıya kalmaktadır. Düşük sosyoekonomik
durum, sosyal desteğin yetersiz olması, düşük eğitim seviyesi, psikolojik sorunlar, maddenin
kötüye kullanımı, düşük toplumsal statü, ekonomik bağımsızlığın olmaması, herhangi bir işte
çalışmama, çiftlerin genç olması, istenmeyen gebelik gibi durumlar şiddet için önemli bir risk
oluşturmaktadır.
COVİD-19 pandemisinde zorunlu ev izolasyonu aile içinde ilişkilerin olumsuz sonuçların
gelişmesine neden olmaktadır (6). Ev izolasyonu uygulaması korku, anksiyete, yeme
bozukluklarına, depresyon, bağımlılık yapan davranışların edinilmesi, alkol kullanımının aşırı
artışı, aile içi şiddet, travma sonrası stres bozukluğu ve intihara neden olabilmektedir (7).
Ayrıca pandemide enfekte olma korkusu, toplumsal hareketliliğin sınırlandırılması, aile ve
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arkadaşlarla görüşememe, iletişim engelleri gibi durumlara bağlı olarak şiddet yaşayan kadının
sağlık ve emniyet hizmetlerine erişimi engellenmektedir (8).
Tüketici Hakları Derneği’nin 9 Mayıs 2020’de verdiği bilgiye göre; “Türkiye'de 24 milyon
anneden 4,8 milyonu açlık, 14,5 milyonu da yoksulluk sınırının altında yaşıyor”. Covid-19’un
küresel salgın olarak ilan edilmesiyle birlikte yoksul kesimin ekonomik ve sosyal haklar
açısından ne kadar güç bir durumda olduğunu ortaya koymaktadır (1). Türkiye’de ise her 10
kadından 4’ünün şiddet gördüğünü, kadınların yüzde 41,9’unun fiziksel ve cinsel şiddete
uğradığını, şiddet gören kadınların yüzde 49,9’unun da “düşük gelir” seviyesinde bulunan
kadınlar olduğu görülmektedir (9).
Covid-19 Pandemisinde Kadın Şiddeti Raporları
Kadın şiddeti ile ilgili haberler hemen hemen her gün medyada yer almaktadır. Uluslararası
kurum ve kuruluşlara ait raporlarlar şiddetin arttığı yönündeki haberleri destekler niteliktedir.
Çin’in emniyet teşkilatı pandemi sürecinde sosyal izolasyona bağlı aile içi şiddetin üç kat
arttığını belirtmektedir. Benzer şekilde İtalya, Fransa, İspanya ve Brezilya’da zorunlu ev
karantina uygulanması ile aile içi şiddet vakalarında artış olduğu saptanmaktadır (7).
DSÖ 2013 verileri dünya genelindeki kadınların %35’nin eşi ya da birlikte yaşadığı partneri
tarafından fiziksel ya da cinsel şiddetle karşı karşıya geldiğini göstermektedir (10). Türkiye’de
2014 yılında yapılan araştırma sonucunda kadınların hayatının bir döneminde fiziksel şiddete
karşı karşıya kalma oranının %36 olduğu görülmektedir (11).
Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 Cinsiyet Eşitliği raporu’na göre dünya ülkeleri arasında
cinsiyet eşitliği bakımından ilk sırada İzlanda, Norveç, Finlandiya ve İsveç gelirken Türkiye
153 ülke içerisinde 130’uncu sırada gelmektedir. Türkiye’de kadınlar hala eşit işe eşit ücret
alamıyor ya da eğitim olanağına erkekler kadar ulaşamamaktadır. Kadınların sağlık hizmetine
erişimi ve siyasete katılım düzeyi de yeterli olmamaktadır. Diğer yandan Türkiye’de kadınlar
aile içerisindeki rol ve sorumlulukları çerçevesinde tanımlanmaktadır. Yani kadın ailenin bir
parçası, ev ve bakım sorumluluklarını üstlenen birey olarak görülmektedir (9).
BM Kadın Birimi’nin yayımladığı “İçgörüden Aksiyona. Covid-19 Döneminde Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği” başlıklı raporda sunulan bazı ülkelerin ilk verilerine göre; Avustralya’da
şiddet %50, Fransa’da şiddet %30, Arjantin’de yardım çağrıları %25, Singapur’da acil yardım
hatlarına başvuru %33 arttı. Kanada, Almanya, ispanya, Birleşik Krallık ve Amerika’da
sığınma evlerine başvurularda artış olduğu raporda belirtilmektedir. Bu rapora göre karantina
uygulanan ülkelerde 2019-2020’de toplam 243 milyon kadın şiddetle karşı karşıya kaldı ve bu
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sayının pandemiden dolayı oluşabilecek olası güvenlik, sağlık ve ekonomi temelli sıkıntılara
paralel olarak artması beklenmektedir (12). Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, pandemi
sürecinde fiziksel şiddetin %80, psikolojik şiddetin %93, sığınma evi talebinin ise %78 arttığını
ortaya koymaktadır (13). Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi 3-8 Nisan 2020 tarihleri
arasında 28 şehirde 1873 kadınla gerçekleştirdiği anket raporunda koronavirüs

salgını

süresince kadına yönelik şiddette %27.8 artış olduğunu belirtmektedir (14). 17-18 Nisan 2021
tarihinde Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolunun gerçekleştirdiği
“Pandemi ve Kadın Çalıştayı” ön raporunda; pandemi sürecinde kadınların ekonomik, sağlık
ve güvenlik sıkıntılarının arttığı, kadına yönelik sadece fiziksel değil, ekonomik, psikolojik
cinsel şiddetin de olduğu vurgulanmaktadır (15).
Pandemi ile birlikte kadınlar daha çok işsizlik, yoksulluk şartlarına zorlanırken şiddet çok
boyutlu olarak artmış, kadınlar aynı zamanda şiddetin failleri ile evde baş başa kalmıştır (16).
İstanbul Sözleşmesi gibi kadınların mücadeleyle elde ettikleri kazanımlar kaldırılmıştır.
Pandemi döneminde kadına yönelik şiddet devam ederken şiddeti önlemek amacıyla imzalanan
İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması üzerine tartışmalar halen devam etmektedir.
Covid 19 Pandemisinde Kadın Şiddetine Alınan Önlemler
DSÖ, pandemi durumlarında artan şiddet riskine karşı hükümetlerin ve politika yapıcıların acil
eylem planı oluşturması gerektiğini önermiştir (17). Aynı zamanda şiddet mağdurlar için
ulusal yardım hatları, tele sağlık, geçici hizmetler, sığınma yerleri, tecavüz kriz merkezleri,
danışmanlık hizmetleri ile birlikte güvenlik önlemlerinin artırılması ve psikolojik destek
sağlanması konusunda açıklama yapmıştır. COVİD-19 pandemisinde artan aile içi şiddetle
mücadele kapsamında en önemli görev sağlık ve emniyet hizmeti veren kuruluşlara düşmüştür.
COVİD-19 pandemisinde şiddetle mücadele ve önlenmesi konusunda pek çok ülke çalışma
yapmıştır. Ekvator’da Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Önleme Merkezi sunduğu hizmeti salgına
entegre etmiş ve telefonla danışmanlık hizmeti başlatmıştır. Salgından en çok etkilenen
ülkelerden olan İtalya ulusal aile içi şiddet evlerinin sayısını artırmış, acil durum telefon ve
Skype destek hizmetini hayata geçirmiştir. İngiltere ve Kanada Hükümeti ciddi bir finansman
kaynağını bu süreçte yaşanan aile içi şiddet vakalarını yönetmek için ayırmıştır. İspanya
hükümeti pandemide artan şiddet vakalarına karşı acil eylem planı başlatmış ve kadınlarda
olası etkileri azaltmak için destek sistemlerini harekete geçirmiştir. Benzer şekilde Almanya,
ABD ve Hollanda’da bu acil eylem planına yakın politikalar uygulamıştır (7) . Türkiye’de
şiddete mağdur konumdaki kadınlar için 7/24 destek veren Kadın Destek Sistemi ile 155 ve
156 çağrı merkezlerine düşen ihbar ile kolluk kuvvetleri en kısa süre içinde olay yerine ulaşıp
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durumu kontrol altına almaya çalışmıştır.
Pandemi döneminde yapılabilecek birtakım uygulamalarla şiddetin önlenmesi ve aile birliğinin
korunması hedeflenmektedir. Bunlar (4,7, 18);
• Pandemi boyunca günün doğru ve güvenilir şekilde planlanması ve günlük işlerin mevcut
yeni duruma göre düzene konması,
• Aile, akraba ve arkadaşlarla görüntülü sohbet, telefon ve sosyal ağlarla iletişimde olunması,
• Günlük yapılacakların planlanması listelerin oluşturulması,
• Bilinçsiz sosyal medya kullanımı şiddete yönlendirebileceği ve şiddetin dozunu artırabileceği
için seçici davranılması,
• Sosyal temas sağlanırken seçici davranarak panik yapıcı nitelikteki bireylerden ve rahatsız
edici mesaj, video, e-posta gibi sosyal uygulamalardan uzak durulması,
• Günlük yaşamdaki rutin koşuşturmadan ve biriken stresten uzaklaşmak için yeni hobiler
edinilmesi,
• Korku, endişe, stres ve belirsizliğin hakim olduğu süreçte bu duyguların farkında olup sigara
alkol ve madde kullanımı gibi durumlardan uzak kalınması,
• Gevşeme ve dikkat geliştirici egzersizler yapılması ve müzik dinlenmesidir.
SONUÇ
COVİD-19 pandemisi bireyin hayatını her yönden etkilemektedir. Sosyal izolasyon süreciyle
kadının evde rolünün artması, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamaması gibi nedenler
pandemi döneminde kadın için dezavantajlı bir durum oluşturmaktadır. Bu süreçte kadının
şiddetle karşı karşıya geldiğini ulusal ve uluslararası raporlar bildirmektedir. Bu nedenle
şiddetle mücadelede destek sistemleri güçlendirilmeli ve kadınların barınma yerlerinin sayısı
ve niteliği artırılmalıdır. Diğer yandan sığınma evinde kalış sürecinde kadınlara mesleki
niteliklerini artırıcı kurslar, iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştıran etkinlikler, ücretsiz
psikolojik ve tıbbi destekler en önemlisi de ücretsiz yasal danışmanlık hizmeti verilmeli,
kadınlara hakları konusunda bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirilmelidir. Kadına özel destek
ve danışmanlık süreçlerinin geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Kadınların eğitim, sağlık, sosyal
güvenlik gibi haklardan yararlanmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Kadınların
güçlenmesine yönelik politikalar üretilirken mutlaka hem alanda çalışan kadın örgütleri hem
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de şiddet gören kadınların dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır.
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65 YAŞ VE ÜZERİ YAŞLILARDA COVID-19’UN ETKİLERİ: KALİTATİF BİR
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Giriş: Tüm dünyayı ciddi anlamda tehdit eden COVID-19, ortaya çıktığı andan itibaren
morbidite ve mortalite oranlarının yüksek olması sebebiyle sıkı izolasyon önlemlerinin
uygulanmasına neden olmuştur. Temas durumunun en aza indirilmesi ve sosyal izolasyonun
sağlanması adına ‘Evde Kal Türkiye’ kampanyasıyla evde karantina uygulaması teşvik
edilmiştir. Ancak bu durum COVID-19 salgınından hem fizyolojik hem de psiko-sosyal olarak
en çok etkilenen kesimin 65 yaş ve üzeri grubun olmasına neden olmuştur.
Amaç: Bu araştırma, 65 yaş ve üzeri yaşlıların COVID-19 pandemi sürecindeki yaşam
deneyimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Çalışmada veriler, nitel çalışma yöntemi ile toplanmıştır. Çalışmanın örneklemini,
Kasım 2020 – Ocak 2021 tarihleri arasında Türkiye’nin güneyindeki bir Aile Sağlığı
Merkezi’ne muayene olmak için gelen ve çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 24 yaşlı
oluşturmuştur. Çalışmanın yapılabilmesi için etik kurul izni, kurum izni ve yaşlılardan da yazılı
onam alınmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler maske, mesafe ve hijyen kuralları
dikkat alınarak yapılmıştır. Her görüşme yaklaşık 25-30dk sürmüş ve yaşlıların ifadeleri ses
kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma sonucunda 65 yaş ve üzeri yaşlıların COVID-19 pandemi sürecindeki
deneyimleri 3 tema altında incelenmiştir. 1) Değişimler (fiziksel, psikolojik, ev ve aile yaşamı,
ekonomik, maneviyat, tedavi programında aksama), 2) Baş etme Stratejileri (dine yönelim-
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uzaklaşma, iş, uğraşı terapisi (hobiler), sağlığa zarar verici: sigara, medya haberlerini takip), 3)
Hükümet Politikaları (tedbir önlemleri)
Tartışma ve Sonuç: Araştırma sonucunda 65 yaş ve üzeri yaşlıların hem fiziksel hem de psikososyal açıdan zorluklarla karşı karşıya kaldıkları belirlenmiştir. Yaşlı bireylere bu süreçte
maska, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak ev ziyaretlerinin sık aralıklarla yapılması,
psikolojik olarak destek sağlanması, ev içi fiziksel egzersiz programlarının oluşturulması ve
ekonomik zorluk çeken yaşlılara sosyal politikalar çerçevesinde yardımda bulunulması
önerilebilir.
Anahtar Sözcükler: Yaşlı, COVID-19, Kalitatif çalışma.
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COVİD-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUH SAĞLIĞI
Fatma Ayhan1
1Batman
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Giriş: Covid-19 pandemisi,

sağlık çalışanlarını enfeksiyon, kendini ve yakınlarını

enfeksiyondan koruma ve ailelerine karşı sorumlulukların karşılanamaması gibi çok sorunla
karşı karşıya getirmiştir. Sağlık çalışanlarının ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi için
mevcut dönemdeki ruhsal durumlarının bilinmesine ihtiyaç vardır.
Amaç: Bu derleme Covid-19 pandemisinin sağlık çalışanlarının ruhsal durumları üzerindeki
etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır.
Yöntem: Araştırmada ulusal ve uluslararası alanda Covid-19 pandemisinde sağlık
çalışanlarının ruhsal durumlarını değerlendiren araştırmaların sonuçları incelenmiştir.
Verilerin toplanması için Google akademik, pubmed, science direct veri tabanları taranmıştır.
Bulgular: Covid-19 salgını sürecinde Çin’de yapılan çalışmalar sağlık çalışanlarının enfekte
olma riskinin yüksek olması, kurumun yeterli psikolojik destek programı sunmaması,
çalışanların acil müdahale planları hakkında bilgi sahibi olmaması ve yüksek iş yoğunluğu
nedenlerine bağlı olarak kaygı düzeyinin önemli ölçüde arttığını ortaya koymuştur. Covid-19
teşhisi, tedavisi ve bakımı ile ilgilenen sağlık çalışanlarında depresyon, uykusuzluk ve stres
belirtilerinini olduğu; hemşirelerin yaşadığı ruhsal problemler arasında tükenmişlik,
umutsuzluk, apati, korku, uyku problemleri vb. ile ilişkili depresyon, travma sonrası stres
bozukluğu, anksiyete bozukluğu yer almaktadır. Lai ve arkadaşları (2020) hemşirelerin
anksiyete bozukluğu ve depresyon risklerinin diğer sağlık çalışanlarından daha yüksek
olduğunu vurgulamıştır. Liang ve arkadaşları ise, özellikle yoğun bakımlarda çalışan hemşire
ve hekimlerde yüksek düzeylerde depresif belirtilerin görüldüğünü bildirmiştir. Ayrıca Covid19 pandemisinde çalışan hemşireler fiziksel mesafe ve izolasyon gerekliliği nedeniyle
çocukları gibi aile üyelerinden uzak kalma, kendileri ve yakınlarının sağlığı ile ilgili riskler,
kendileri/yakınları/iş arkadaşlarının hastalanması/ölümü, aile içindeki ekonomik kayıplar, ağır
ve zorlayıcı çalışma koşulları, ölüm durumunda cenaze ve yas tutma ritüellerinin alışıldık
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biçimde yapılamaması gibi öncelikle kendileri travmaya maruz kalabilmekte ve bu durum
birincil travmatik stres tepkilerine de yol açabileceği de belirtilmektedir.
Tartışma ve Sonuç: Covid-19 pandemisinde ön saflarda hizmet sunan sağlık çalışanlarının
ruh sağlıklarının korunması için, öncelikle gereksinimlerinin analiz edilmesi vegerekli desteğin
erken bir dönemde sağlanmasına yönelik yaklaşımların belirlenmesi gerekmektedir.
Anahtar sözcükler: Covid-19, Sağlık çalışanı, Ruh sağlığı, Hemşire
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PANDEMİ
DÖNEMİNDE
YAPILAN
EGZERSİZLERİN
ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİNDEKİ UYKU KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Merve Bat Tonkuş1, Buse Ünsal2
1Öğr.

Gör. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,
İstanbul, Türkiye, batmerve@gmail.com
2Lisans Öğrencisi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik
Bölümü, İstanbul, Türkiye, buseunsal043@gmail.com
Giriş: Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandeminin ilan edilmesi ile (Mart 2020); ülkemizde
ilk vakanın görülmesinin ardından üniversitelerde uzaktan eğitime geçilme kararı alınmıştır.
Bu durum üniversite öğrencilerinin uyku düzenleri ve beslenme alışkanlıklarında değişikliklere
neden olmuştur.
Amaç: Bu araştırma pandemi sürecinde yapılan egzersizlerin üniversite öğrencilerinde uyku
kalitesine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında aktif olarak İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi lisans bölümlerine kayıtlı 5454 öğrencinin, örneklemi ise; araştırmaya gönüllü
olarak katılmayı kabul eden 303 öğrencinin oluşturduğu bu araştırma tanımlayıcı tipte
yapılmıştır. Veriler öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini ve egzersiz düzeylerini
belirlemek amacıyla oluşturulan anket formu ve uyku kalitelerini belirlemek amacıyla
Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; SPSS 25.00
paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Etik
Kurulu’ndan alınmış olan 2021/01- 557 sayılı Etik Kurul izni bulunmaktadır.
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %72,6’sı kadın, %52’si sağlık bilimleri fakültesi
öğrencisi, %89,1’i çalışmıyor ve tamamının egzersize engel bir hastalığı olmadığı; %73,6’sının
pandemi sürecinde egzersiz yaptığı belirlendi. Öğrencilerin %44,2’sini egzersiz sonrası uyku
süresinin bazen artığını, %30,9’unun egzersiz sonrası uykudan dinç bir şekilde uyandıklarını
bildirdikleri belirlendi Pandemi sürecinde günde en az 1 saat egzersiz yapanların Pittsburgh
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Uyku Kalite İndeksi 30-45 dakika egzersiz yapanlara göre anlamlı derecede düşük bulundu
(p<0,05).
Tartışma ve Sonuç: Araştırma sonucunda pandemi döneminde yapılan egzersizin üniversite
öğrencilerinin uyku kalitesinde etkili olduğu saptanmıştır. Bu doğrultuda öğrencilere pandemi
dönemin de uyku kalitelerini yükseltmek için düzenli olarak günde en az 1 saat egzersiz
yapmaları önerilmektedir.
Anahtar sözcükler: Egzersiz, Pandemi, Uyku kalitesi, Üniversite öğrencileri.
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COVID-19

DÖNEMİNDE

GEBELERDE

ALGILANAN

STRES

DÜZEYİNİN

İNCELENMESİ
Merve Bat Tonkuş1, Esra Elagöz2
1Öğr.

Gör. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,
İstanbul, Türkiye, batmerve@gmail.com
2Lisans Öğrencisi,İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik
Bölümü,İstanbul, Türkiye, esraelag11@gmail.com
Giriş: Çoğunlukla mutluluk ve heyecan verici olarak görülen gebelik; yaşanılan süreç itibari
ile kontrol edilemeyen sonuçlar doğurması sebebiyle stres, anksiyete ve depresyon gibi
olumsuz psikolojik değişikliklerle birlikte bir yaşam krizi olarak nitelendirilmektedir.
Gündemde olan salgının gebelerde oluşturduğu psikolojik etkiyle ilgili bilimsel açıdan henüz
yeterli mevcut bilgi bulunmamaktadır.
Amaç: Bu araştırma, COVID-19 döneminde gebelerde algılanan stres düzeylerinin
incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Evrenini, Türkiye’de yaşayan COVID-19 dönemindeki gebelerin; örneklemini ise
araştırma kapsamına alınma kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 101 gebenin
oluşturduğu bu araştırma tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Veriler gebelerin sosyodemografik
özelliklerini belirlemek için oluşturulan anket formu ve Algılanan Stres Ölçeği ile toplanmıştır.
Verilerin değerlendirilmesinde; SPSS 25.00 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın,
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Etik Kurulu’ndan alınmış 2021/01-561 sayılı Etik Kurul izni
bulunmaktadır.
Bulgular: Katılımcıların %63,7’si 26-35 yaş aralığında, %74,3’ü çekirdek aileye sahip,
%44,6’sı lisans ve lisans üstü eğitim düzeyinde olduğunu ifade etmiştir. Katılımcıların %52,5’i
dışarı çıktığında, %78,2’si hastaneye gittiğinde kendini stresli hissettiğini, %43,6’sı ise
gebeliğinin pandemi dönemine denk gelmesi nedeniyle endişe duyduklarını, %46,5’i pandemi
döneminde beslenme düzeninin, %59,4’ü bu dönemde uyku düzeninin,%64,4’ü ise fiziksel
aktivite düzeyinin değiştiğini belirtmiştir. Dışarı çıktığında (p=0,01) ve hastaneye gittiğinde
stresli hissedenlerin (p=0,00), gebeliğin pandemi dönemine gelmesiyle ilgili stresli ve gergin
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hissedenlerin (p=0,00), pandemi döneminde beslenme, uyku ve fiziksel aktivite düzeyleri
değişenlerin (p=0,00), Algılanan Stres Ölçeği puan ortalaması anlamlı derecede yüksek olduğu
belirlenmiştir (p<0,05).
Tartışma ve Sonuç: Araştırma sonucunda pandemi döneminde gebelerin algılanan stres
düzeyinin yüksek olduğu saptanmıştır. Bu doğrultuda gebelere sosyal destek alması, stresle baş
etmesinde; egzersiz, pilates, yoga, resim yapma, gibi aktiviteler yapması, nefes egzersizleri
gibi gevşeme tekniklerinin öğrenilmesi ve eğer stresle doğal yöntemlerle başa edilemiyorsa
klinik tedaviye başvurulması önerilmiştir.
Anahtar sözcükler: Algılanan stres, COVID-19, gebelik, pandemi, stres
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UZAKTAN

EĞİTİMİN

UYGULAMALI

ALANLARDA

EĞİTİM

GÖREN

ÖĞRENCİLERİN ANKSİYETE DÜZEYİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Merve Bat Tonkuş1, Cansu Bakırhan2
1Öğr.

Gör., İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,
İstanbul, Türkiye, batmerve@gmail.com
2Lisans Öğrencisi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik
Bölümü, İstanbul, Türkiye, cansubakirhan@hotmail.com
Giriş Uzaktan eğitim, öğretmen ve öğrencilerin birbirlerinden farklı ortamlarda olduğu, farklı
ya da aynı zamanda etkileşimle birbirleriyle bilgi alışverişinde bulundukları eğitim türüdür.
COVID-19 pandemisi nedeniyle eğitime ara verilmesiyle karşılaşılmış olan zor durum
karşısında birçok öğrenci mağduriyet yaşamaktadır. Özellikle üniversitelerin uygulamalı
bölümlerinde okuyan öğrencilerin klinik uygulamalarının ertelenmesi ya da vaka görmeden,
ödev verilerek değerlendirilmesinin öğrencilerde anksiyeteye kapılma durumunun ortaya
çıkmasına neden olacağı düşünülmektedir.
Amaç Bu araştırma, uzaktan eğitimin uygulamalı alanlarda eğitim gören öğrencilerin anksiyete
düzeyine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem Evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında aktif olarak İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne kayıtlı 728 öğrencinin, örneklemi ise; araştırmaya
gönüllü olarak katılmayı kabul eden 296 öğrencinin oluşturduğu bu araştırma tanımlayıcı tipte
yapılmıştır. Veriler öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini belirlemek ve pandemi
sürecindeki uzaktan eğitim hakkında görüşlerini değerlendirmek amacıyla oluşturulan anket
formu ve Sürekli Kaygı Ölçeği toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; SPSS 25.00 paket
programı kullanılmıştır. Araştırmanın, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Etik Kurulu’ndan
alınmış olan 2021/01-558 sayılı Etik Kurul izni bulunmaktadır.
Bulgular Katılımcıların %83,4’ü kadın, %55,4’ü hemşirelik öğrencisi, %29,1’i 2. Sınıf
öğrencisidir ve %56,1’i klinik uygulamaya/staja çıkamadıkları için endişeli olduklarını
belirtmişlerdir. Katılımcıların %87,2’sinin pandemi sürecinde klinik uygulama yapmadığı,
klinik uygulamaya/staja çıkamayanların (%56,1) endişeli olduklarını belirttikleri ve pandemi
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sürecinde klinik uygulama yapmayan öğrencilerin SKÖ puan ortalaması yapanlara göre
anlamlı derecede yüksek olarak saptandı (p=0,049).
Tartışma ve Sonuç Araştırma sonucunda uzaktan eğitimin öğrencilerde anksiyeteye neden
olduğu saptanmıştır. Pandemi sürecinde yapılan birçok araştırma öğrencilerin anksiyete
düzeylerinin arttığını kanıtlamıştır. Öğrencilere aile ve arkadaş çevresinden destek alması,
nefes egzersizlerini uygulaması ve eğer anksiyete ile doğal yöntemlerle başa çıkılamıyorsa
klinik tedaviye başvurulması önerilmiştir.
Anahtar sözcükler: Anksiyete, Uzaktan eğitim, Üniversite öğrencileri
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COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE İNOVATİF HEMŞİRELERİN ROLLERİ VE
YAŞADIĞI ZORLUKLAR
Yeliz Doğan Merih1
1Dr.

Öğr. Üyesi, SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi / Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı/
İnovatif Hemşirelik Derneği, İstanbul, Türkiye, yelizmrh@gmail.com
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, covid-19 pandemi döneminde inovatif hemşirelerin bu dönemdeki
çalışmalarına, yürütmüş oldukları rollere ve pandemi döneminde yaşamış oldukları zorluklara
yer verilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Veriler İnovatif Hemşirelik Derneği’nin e-postasına gelen mesajlardan, derneğin
manuel ve online anketine katılan katılımcılardan elde edilmiştir. Çalışmanın örneklemini,
İnovatif Hemşirelik Derneği'nin üyeleri arasında çalışmaya katılmayı kabul eden 150 hemşire
ve ebe oluşturmuştur. Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde SSPS paket
programı dahilinde frekans dağılımı kullanılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların inovasyon sürecine yönelik farkındalıklarının yeterli olduğu, daha
önce inovasyon çalışmalarına aktif katıldıkları, meslektaşlarımız arasında inovasyonun
yaygınlaştırılmasında İnovatif Hemşirelik Derneği'nin yapmış olduğu eğitimlerin, rol
modelliğin ve danışmanlığın faydası olduğu belirlenmiştir. Pandemi döneminde inovasyon
sürecini aktive etmeye yönelik yapılan çalışmalara ara verilmesinden, inovatif ürünlerin üretim
sürecinde olan işbirliklerin aksamasından zorluk yaşadıkları, pandemi sürecinde geliştirilen
ürünlerin genelde koruyucu ürünlere yönelik olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Hemşirelerde inovasyon sürecinin aktifleştirilmesinde; düzenli eğitimlerin, süreci
tanıtacak, cazip hale getirecek, yol gösterecek bilimsel aktivitelerin yapılmasının ve rol model
olmanın yeri büyüktür.
Anahtar kelimeler: COVID-19, Hemşirelik, İnovasyon, Pandemi.
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1. GİRİŞ
Sağlık sektörünün temel kurumlarından olan hastaneler, sürdürülebilirlik ve rekabet gücü
sağlama ve hastaların, sağlık personelinin ve paydaşların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilme
düşüncesiyle inovatif olmak durumundadırlar.(1-3) Tüm gelişmeler ışığında sağlık
profesyonelleri arasında önemli bir yere sahip olan hemşirelerde inovasyon sürecinde aktif
rollerini zaman içerisinde almışlardır.(4,5) Değişen sağlık bakım gereksinimleri dikkate
alındığında hemşirelik yaratıcı, araştırıcı, bilgiye ulaşan, bilgi üreten ve bilgiyi kullanabilen
meslek üyelerine ihtiyaç duymaktadır.(3-6) Teknolojideki ilerlemeler, doğuştan beklenen yaşam
süresinin uzaması, sağlık sorunları ve sağlık sistemindeki değişimler alanında uzman, yenilikçi
ve inovatif projeler geliştiren hemşirelere olan gereksinimi arttırmıştır. (7-10)
Hemşireliğin tüm alanlarında inovasyon ve yenilikçi uygulamalar oldukça önemlidir. Özellikle
bu alanda bütüncül çalışmaları başlatmak, organize etmek ve öncülük etmek için
örgütlemelerin yeri büyüktür.(11)

İnovatif Hemşirelik Derneği, hemşirelerin hizmet

sunumlarında etkin ve istendik sonuçları yakalayabilmek, sürekli değişime ayak uydurmak ve
inovasyon sürecini hizmetlerine entegre edebilmeleri konusunda danışmanlık vermek,
hemşirelik uygulamalarında sağlığın desteklenmesi, hastalıkların önlenmesi, risk faktörlerinin
tanımlanması, önlenmesi ve sağlığı geliştirici davranışların artırılması, bakım ve tedavinin
daha nitelikli verilebilmesi için yeni ürünlerin/metotların/hizmetlerin bulunmasında
inovasyonu desteklemek amacıyla 18.05.2016 tarihinde merkezi İstanbul olarak kurulmuştur.
Kurulduğu günden itibaren dernek tarafından, bir çok okulda hemşirelik ve ebelik öğrencisine,
hastanelerde hemşire ve ebelere "İnovatif Düşünme Eğitimleri" verilmiş, bir çok sempozyum
ve kongre de binlerce hemşire ve ebeye inovasyon süreci ile ilgili eğitimler ve atölye
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan bütüncül çalışmalar sonrasında, derneğimiz
üyelerinden 100 kişi patent/faydalı model belgesi almış, diğerlerinin belgelendirme süreci
devam etmektedir. Her yıl derneğimiz bünyesinde gerçekleştirilen "Hemşirelikte İnovasyon
Yarışması" kapsamında 512 den fazla proje gerçekleştirilmiştir. Derneğimiz, verdiği
eğitimlerle hemşire ve ebeleri sağlık alanında yapılacak yeni inovasyonlar konusunda
desteklemekte, ürünlerin korunması ve belgelendirilmesi sürecinde üyelerine danışmanlık
hizmeti sunmaya devam etmektedir.
İnovasyon geçmişten günümüze birçok süreçte ihtiyaç duyduğumuz, özellikle sorunlar ve kriz
dönemlerinde sorunların çözümü adına daha fazla ön plana çıkan bir yaklaşım olmuştur.
Günümüzde Covid-19 Pandemi döneminde de sorunların çözümü için inovasyon süreçlerine
oldukça ihtiyaç duyuyoruz.(12) Covid-19 pandemi döneminde, hastalık türlerindeki artış ve
değişimler, yaşanan kriz süreçlerinin tespiti ve çözümü, sağlık sisteminde yeni gereksinimlerin
ortaya çıkarılması ve bu gereksinimler doğrultusunda önemli değişimlerin hizmete
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entegrasyonu zorunlu bir durumdur.(13,14) Bu değişimleri hizmet verdiği birey/ aile ve topluma
uygulayan ve yenilikleri topluma ulaştıran en önemli sağlık çalışanı da hemşirelerdir.
İnovasyon olarak tanımlanan bu süreçte yeni hizmetin sağlanması, gerekli örgütsel yapının
oluşturulması ve yenilikçi düşünceye sahip hemşirelerin yer alması oldukça elzemdir.
Bu makale kapsamında, COVİD-19 Pandemi döneminde inovatif hemşirelerin bu dönemdeki
çalışmalarına, yürütmüş oldukları rollere ve pandemi döneminde yaşamış oldukları zorluklara
yer verilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca İnovatif Hemşirelik Derneği'nin pandemi sürecinde
inovatif çalışmaların iyileştirilmesi için önerilerine yer verilmiştir.
2.YÖNTEM
Araştırmanın türü ve yapıldığı yer
Bu araştırma, Mayıs 2020 tarihinde, İnovatif Hemşirelik Derneği'nin üyeleri arasında
tanımlayıcı bir çalışma olarak yapılmıştır.
Araştırmanın evren ve örneklemi
Çalışmanın örneklemini; İnovatif Hemşirelik Derneği›nin üyeleri (n:496) arasında katılım
kriterlerini karşılayan (üyelik süreci 1 yılı aşan) ve araştırmaya katılmayı kabul eden hemşire
ve ebeler oluşturdu. Power analizi yapıldığında, örneklem büyüklüğü %5 yanılgı düzeyi, çift
yönlü önem düzeyinde %95 güven aralığında ve %80 güç ile en az 103 katılımcı olarak
hesaplandı. Çalışmaya 150 hemşire ve ebe gönüllü olarak katıldı.
Araştırmanın veri toplama araçları
Veriler, inovatif hemşirelerin demografik, mesleki özellikleri ile pandemi döneminde
çalışmalarına ve yaşadıkları zorlukların yer aldığı 15 soruluk anket formu ile toplanmıştır.
Etik yönü: Araştırma için İnovatif Hemşirelik Derneği Yönetim Kurulu’ndan gerekli izinler
alınmış ayrıca çalışma SBÜ Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Etik Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve onaylanmıştır (20.01.2021 tarih 25 nolu
karar). Katılımcıların kimliklerinin gizli tutulacağı ve bilgilerin yalnızca bu araştırma için
kullanılacağı yazılı olarak açıklanmış, onam alınmıştır.
Verilerin analizi
Araştırmaya katılan hemşirelerin demografik, mesleki ve inovasyon süreçlerine yönelik
bilgilerinin değerlendirilmesi, istatistiksel hesaplamada Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) Windows, Version 21.0. (IBM Corp.; Armonk, NY, ABD) programı ile
yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; sayı, yüzde dağılımları ve ortalama değerleri
hesaplanmıştır.
3. BULGULAR
Katılımcıların %35.3’ünün 26-31 yaş grubunda olduğu, %91.4'ünün lisans ve üzeri eğitim
aldığı, %45.4'ünün 6-10 yıl mesleki deneyime sahip olduğu, %77.3'ünün hemşire olduğu ve
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%32.7'sinin serviste çalıştığı belirlenmiştir. Katılımcıların %96.7'sinin inovasyonu tanımladığı,
%86.7'sinin daha önce inovatif fikir geliştirdiği, %100'ünün inovasyonu gerekli gördüğü,
%96.7'si inovasyon konusunda eğitim aldığı, %86.7'sinin daha önce inovasyon yarışmalarına
katıldığı, ve %97.3'ünün hemşirelikte inovasyon çalışmalarına katılımda dernek tarafından
yapılan rol modelliğin ve danışmanlığın faydası olduğunu düşündüğü belirlenmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların COVİD-19 Pandemi Döneminde İnovasyon Çalışmalarına Katılım ve Yaşadıkları
Zorluklara Yönelik Görüşleri

Sayı

%

55
32
16

36.6
21.3
10.7

22
8
17
69

14.7
5.4
11.3
46.0

47

31.3

24

16.0

10

6.7

Kararsızım

85
25

56.7
16,7

Yetersiz Buldum

40

26.6

Vardı

97

64.7

53

35.3

45
26

46.3
26.8

5
21

5.2
21.7

19

12.7

58

38.7

33

22.0

40

26.6

58

38.7

Kriterler

COVID-19 salgınında meslek
sunum sürecinde
meslektaşlarınızın sorunları

COVID-19 salgınında inovasyon
sürecinde meslektaşlarınızın
sorunları

İnovasyon ilgili olarak klinik
alanda ya da sahada
hemşirelerin yürüttüğü
hizmetleri nasıl buldunuz?
İnovasyon süreci
hizmetlerinde aksayan yönler
var mıydı?

Pandemi döneminde ailelerinden uzak kalmak
Riskli ve zorlu koşullarda çalışmak
Kişisel koruyucu malzemelerle uzun süre
çalışmak
Sağlık çalışanı yetersizliği
Farklı kurumlara görevlendirilmek
Enfeksiyona yakalanma veya taşıma riski
İnovasyon sürecine yönelik yapılan eğitimler ve
konferanslar ertelendiği için katılamadım
Pandemi döneminde inovasyon süreci daha çok
kişisel koruyucu ekipmanlara yönelik oldu
Pandemi sürecinde yaşamış olduğumuz farklı
süreçler inovasyon çalışmalarımı olumsuz
etkiledi
Pandemi sürecinde önceliklerimiz değiştiği için
inovasyon sürecindeki çalışmalarıma ara vermek
zorunda kaldım.
Yeterli buldum

Yoktu

Eğitimler ve toplantıların ertelenmesi
Pandemi sürecinde inovasyon süreci
Cevabınız vardı ise bunlar neler? çalışmalarının aksaması
Ürünlerin üretim sürecinin aksaması
Önceliklerin değişmesi nedeniyle inovasyona
ayrılan zaman ve maliyetin azalması
Birçok ihtiyaç olan ürünleri ve hizmetleri
geliştirdiler
Sizce pandemi sürecinde
Bu zorlu süreçte sorunlara inovatif çözümler
meslektaşlarımızın inovasyon
geliştirdiler
ilgili iyi yaptıklarını
düşündüğünüz hizmetler nelerd Pandemi sürecinde birçok sorunun belirlenmesi
ir?
ve çözülmesinde inovatif süreçlerde rol aldılar
Bu zorlu süreçte mesleklerini en iyi şekilde icra
ederken inovatif çalışmalarda da rol aldılar
Hizmet kalitesinin daha iyi
Tüm zorlu süreçlerde bile üretmeye ve
olması için meslektaşlarınıza
inovatif yaklaşımlar geliştirmeye devam
yönelik önerileriniz nelerdir?
etsinler
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İnovasyon sürecinde yer alarak mesleklerine ve
kendilerine değer katsınlar
İnovasyonu yaşam tarzı haline getirerek sürekli
üretmeye devam etsinler
Mesleklerini geleceğe taşımak için inovasyon
süreçlerinde rol alsınlar
Toplam

46

30.7

31

20.6

15

10.0

150

100.0

Katılımcıların pandemi döneminde meslek sunum süreçlerinde yaşamış oldukları sorunlar
arasında, ilk sırada %36.6 ile ailelerinden uzak kalmanın, %21.3 oranıyla riski ve zorlu
koşullarda çalışmanın yer aldığı belirlenmiştir. İnovasyon sürecine yönelik sorunlar arasında
ise %46 oranında eğitimlerin ve konferansların ertelenmesini, ikinci sırada daha çok tek yönlü
olarak kişisel koruyucu ekipmanlara yönelik inovasyonların yapıldığını ifade ettikleri, bu
dönemde meslektaşlarının sorunlara yönelik yaptıkları inovatif yaklaşımları %56.7 oranıyla
yeterli gördükleri,

pandemi dönemi gibi zorlu süreçlerde bile meslektaşlarının inovatif

çözümler üretmelerini (%38.7) iyi bir durum olarak değerlendirdikleri, hizmet kalitesinin daha
iyi olması için meslektaşlarınıza

yönelik önerileri arasında, %38.7 oranıyla tüm zorlu

süreçlerde bile üretmeye ve inovatif yaklaşımlar geliştirmeye devam etmelerinin yararlı
olacağını ifade ettikleri belirlenmiştir (Tablo 1).
Tablo 4. Katılımcıların Pandemi Döneminde Geliştirdikleri İnovatif Ürün Fikirlerinin Dağılımı

Kriterler
Maske (cerrahi ve N95 maske)
Yüz siperliği
Önlük ve koruyucu giysiler
Bakım ürünleri
Tedavi gereçleri
Toplam

Sayı

%

35
12
9
11
8
75

46.7
16.0
12.0
14.7
10.6
100.0

Katılımcıların pandemi döneminde geliştirdikleri inovatif ürün fikirlerinin dağılımına
bakıldığında; ilk sırada %46.7 oranıyla maskenin yer aldığı, ikinci sırada %16 oranıyla yüz
siperliği ürünlerinin yer aldığı, %14.7 oranıyla bakım ürünlerinin yer aldığı belirlenmiştir
(Tablo 2).
4. TARTIŞMA
Salgının önlenmesi ve kontrolü sırasında, multidisipliner bir yaklaşıma gereksinim vardır.
Multidisipliner yaklaşımın amacı bireysel tedavi ve bakımı sağlamaktır. Hemşireler COVID19 önleme ve müdahale çabalarının merkezinde yer almaktadır.(15,16) Hemşirelerin bu süreçte
etkili olması için, hastalık belirtilerinin farkında olması, uygun eğitimi sağlaması, enfeksiyon
kontrol önlemlerini sağlama ve sürdürme için gerekli araç ve gereci edinmesi, bunları
uygulamak için yetki sahibi olması, aileye ve bireye en iyi bakımın sağlanacağı güvencesini
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vermesidir.(17) Bu bağlamda sağlık hizmeti sunulan tüm kurum ve kuruluşlarda yedi gün 24
saat, hastalarla yakın temasta çalışan hemşireler, olası/tanılı Covid-19 sağlıklı veya hasta
bireylere, ailelere ve gruplara hemşirelik hizmeti sunmaktadır. (18,19) Ülkemizde olduğu gibi tüm
dünyadaki meslektaşlarımız, toplumumuza nitelikli, güvenli ve sorunları çözmeye yönelik
bütüncül ve yenilikçi sağlık hizmeti sunmak için ön saflarda görev almaktadır.
Bu çalışma pandemi döneminde inovasyon sürecinde rol alan meslektaşlarımızın yaptığı
çalışmalara ve yaşadıkları zorlukları belirlemek için gerçekleştirilmiştir.
Hemşirelikte inovasyon sürecinin başlatılmasının temel basamaklarını; farkındalık sağlamak,
fırsat yaratmak, motivasyonu sağlamak, yol gösterici süreçleri desteklemek ve süreci cazip hale
getirecek modelleri tasarımlamak oluşturmaktadır. (6,11) Çalışmamızda hemşirelerin inovasyon
çalışmalarına aktif katılmasında, literatür sonuçlarını destekler şekilde derneğimiz tarafından
yürütülen bütüncül, destekleyici, fırsat yaratan, sürekli eğitim odaklı, rol model desteğinin ve
inovatif mentör hemşirelerin çalışmalarının olumlu etkisinin olduğu düşünülmüştür.
Çalışmada, katılımcıların pandemi döneminde meslek sunum süreçlerinde yaşamış oldukları
sorunlar arasında, ilk sırada %36.6 ile ailelerinden uzak kalmanın, %21.3 oranıyla riskli ve
zorlu koşullarda çalışmanın yer aldığı belirlenmiştir. İnovasyon sürecine yönelik sorunları
arasında ise %46 oranında eğitimlerin ve konferansların ertelenmesini ifade ettikleri, pandemi
döneminde zorlu çalışma süreçlerine rağmen meslektaşlarının sorunlara yönelik yaptıkları
inovatif yaklaşımları (%56.7) yeterli gördükleri, hizmet kalitesinin daha iyi olması için
meslektaşlarının tüm zorlu süreçlerde bile üretmeye ve inovatif yaklaşımlar geliştirmeye
devam etmelerinin yararlı olacağını ifade ettikleri belirlenmiştir (Tablo 1). Katılımcıların
pandemi döneminde geliştirdikleri inovatif ürün fikirlerinin dağılımına bakıldığında; genelde
koruyucu ekipmanlara ağırlık verildiği, belirlenmiştir (Tablo 2).
Bası ülserlerinin ölçümünde 3d kameraların kullanımı önemli bir yeniliktir. (20)

Akıllı

pantolonlar olarak üretilen giysiler bası ülserlerini azaltmada etkili olduğu kanıtlanmıştır.(21)
Debra Keith ise, 2000'li yılların başında muayene sırası bekleyen kadınlara bekleme
alanlarında televizyon ile online eğitim vermiştir. Bugün rutin halinde yapılan anne bebek
eğitimlerinde Keith’in yenilikçi çalışmasının etkisi büyüktür. (22)
Yukarıdaki yeniliklerin hepsi hemşirelerin iyi bir gözlem ve yaratıcılık rollerini kullanarak
klinik alandaki ihtiyaçların algılanmasıyla ortaya çıkmıştır. Onlar mesleki yetkinlerini ve
değerlerini inovatif süreçlerle geliştirmiş ve bakım kalitelerini arttırıcı yeni ürünler
geliştirmişlerdir. Çalışmamız kapsamında katılımcıların de benzer roller sergilediği pandemi
sürecinde

ihtiyaçlardan yola çıkarak sahanın ve hastalarının gereksinimi olan ürünleri

geliştirdikleri belirlenmiştir.
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Covid-19’un hepimizi kişisel olarak etkilediği, gündelik yaşamlarımızı ve tercihlerimizi
değiştirmeye zorladığı bu dönemde, en merkezde olan sağlık sektörlerinin ve sağlık
çalışanlarının de bu durumdan fazlasıyla etkilendiğini söylemek yanlış olmaz. Katılımcıların
pandemi döneminde özellikle inovatif eğitimlere ara verilmesinden, inovasyon süreci
çalışmalarının aksamasından, ürünlerin üretim süreçlerinde firmaların işbirliğinin aksaması
konusundan ve inovasyonların daha çok kişisel koruyucu ekipmanlara yönelik olmasından
dolayı zorluk yaşadıklarını ifade ettikleri belirlenmiştir. Toplumların ve ülkelerin yönetim
sistemlerinin hazırlıksız yakalandığı bu pandemi de çoğu zaman sağlık personelleri de
kendilerini yetersiz ve korumasız hissetmektedir.(14,22,23) Katılımcıların inovasyon sürecindeki
daha önceki kazanımlarını, pandemi döneminde uygulayamamaktan şikayet etmeleri de tüm
bu beklenmedik değişimlere adaptasyon sürecinde olmalarından ve inovasyon sürecini
yaşamlarının bir parçası olarak değerlendirmelerinden kaynaklandığı düşünülmüştür.
5.SONUÇ
Hemşirelik mesleği, değişen ve gelişen dünya düzeninde var olabilmek için tüm kanallarını
açık tutmalı, tüm varlığıyla birleşmeli, devam eden profesyonel eğitimlerle güçlenmeli ve bilgi
birikimini her meslek üyesine açık tutarak varlığının niteliğini arttırmalıdır. Hemşireler
COVID-19 önleme ve müdahale çabalarının merkezinde yer almaktadır. Hemşireler, tüm
hastaların bireysel, yüksek kaliteli bakım almasını sağlamalı ve COVID-19 ile ilgili artan
hemşirelik ve sağlık sistemi talebine hazır olmalı, ihtiyaçları belirlemeleri, hizmet kalitesini
artırmak için inovatif yaklaşımlar geliştirmeli ve uygulamalıdırlar.
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ÖZET
Giriş: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), tüm dünyaya mutasyona uğrayarak hızla
yayılmaya devam etmektedir. Pandeminin dinamik seyri, gebe ve fetal sağlık perinatal
dönemin hassasiyeti açısından, COVID-19’un gebelik ve doğum şekline etkilerini bildiren
güncel çalışmalar ve bunların sağlık bakım ve tedavi hizmetlerine yansıması önemini
korumaktadır.
Amaç: Bu derlemenin amacı COVID-19’un gebelik ve doğum şekline etkisini güncel
çalışmalar ışığında tartışmaktır.
Yöntem: Çalışma“Google Akademik”,“Pubmed”ve“Science Direct” veri tabanlarından
ulaşılan rehberler, tam metin güncel (2020-2021) yayınlarla derleme niteliğinde hazırlandı.
Bulgular: Literatürde gebelerin enfeksiyon maruziyetinin gebe olmayan akranları ile aynı
bulgularla seyrettiğini bildiren çalışmalar mevcutken, AJOG Nisan 2021’de güncellediği klinik
rehberinde semptomatik gebe hastaların, gebe olmayan akranlarına göre daha şiddetli hastalık
riski altında olduğunu gösterdi. Gebelerin tromboemboli riski gebe olmayanlara göre daha
fazla olduğundan pıhtılaşma sorunun eşlik ettiği COVİD-19 hastalığı gebelerde daha ciddi
sorunlara yol açabilir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi(CDC) 13 Mayıs 2021’de kanıt
temelli çalışmalar sonucunda yayınladığı rehberinde gebeleri riskli grup listesine ekledi. Şu
ana kadar bildirilen COVID-19'lu gebelerin çoğunluğun doğumları sezaryen ile sonlanmıştır.
Fetüse bulaşma açısından net veri bulunmamakla birlikte sezaryen endikasyonunun obstetrik
nedenlerle sınırlı tutulması önerilmektedir. Royal College of Obstetricians&Gynaecologists
(RCOG) doğum şeklinin bireysel olarak planlanması gerektiği bildirilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Hemşireler pandemi sürecinde gebelere bakım ve danışmanlık hizmeti
verirken risk grubu olarak değerlendirmelidir. Hastalığın bulaşını engellemek için gebe
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kadınlara özel alınması gereken önlem olmadığından, hemşireler gebe izlem sürecinde bulaşın
önlenmesi için gebelere eğitim vermelidirler. Şüpheli, kesin tanılı gebelerin enfeksiyon
yönetimi, tedavi ve bakımında güncel rehberlerden yararlanmalar, gebeleri tromboemboli
açısından daha yakından takip etmelidirler. Gebelerin doğum şekli ise bireysel olarak
planlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Doğum, Doğum Şekli, Gebelik, Hemşirelik
1.Giriş
Şiddetli Akut Solunum Sendromu Coronavirüs-2 (SARS-CoV-2), asemptomatik ila şiddetli
arasında değişen çoklu sistemi etkileyen, koronavirüs hastalığına 2019 (COVID-19) neden olan
yeni bir zarflı ribonükleik asit (RNA) ölümcül virüsüdür. Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart
2020’de pandemi olarak ilan ettikten sonra tüm dünyaya hızla yayıldı (2,3). COVID-19
pandemisinin önlenmesi için hızla aşı çalışmaları yürütülerek, acil kullanım izni alan aşılar
hızla uygulanmaya başladı (2). Ancak mutasyona uğrayan virüse vücudun bağışıklık tepkisi,
bu varyantların aşı etkinliği tartışmalıdır (4). Pandeminin bu dinamik seyri gebe sağlığı, fetal
sağlık, perinatal dönemin hassasiyeti ve sağlıklı şekilde doğumun gerçekleşmesi nedenleriyle,
COVID-19’un gebelik ve doğum şekline etkilerini bildiren güncel çalışmalara ve bunların
sağlık bakım ve tedavi hizmetlerine aktarılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Normal dönemde bile gebelik ve doğum süreci özel bakım ve izlem gerektirir. Gebe kadın ve
fetal sağlık açısından ilaç kullanımından, özellikle de teratojenik olanlardan kaçınılması
gerekmektedir (5).

Gebelik dönemin bu özel durumu dikkate alındığında kadın doğum

hemşirelerinin COVID-19’un gebelik ve doğum şekline etkilerini ortaya koyan çalışmaları ve
bu konudaki kanıt temelli rehberleri yakından izlemeleri önemlidir.
COVİD 19’un tedavisinde kullanılan ilaçlar ve gebelik döneminin hassasiyeti açısından gebe
izlem poliklinikleri, doğumhane, doğum kliniklerinde görev yapan hemşire ve diğer sağlık
çalışanları COVID-19’un gebelik ve doğum şekline etkilerini bildiren güncel çalışma ve
rehberleri yakından takip ederek, bakım ve tedavi hizmetlerine aktarmaları gerekmektedir.
2. Amaç
Bu derlemenin amacı COVID-19’un gebelik ve doğum şekline etkisini güncel çalışmalar
ışığında tartışmaktır.
3. Yöntem
Derleme niteliğinde olan bu çalışma “Google Akademik”, “Pubmed” ve “Science Direct” veri
tabanları kullanılarak “COVID-19, Gebelik, Doğum, Doğum Şekli, Hemşirelik” anahtar
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kelimeleri ile 2020 ve 2021 yıllarında yapılan ve tam metnine ulaşılan çalışmalar ve rehberlerle
hazırlandı.
4. Bulgular ve Tartışma
COVİD-19’ un Gebelik Üzerine Etkileri
Gebelik, semiallojenik fetüsün reddini önlemek için maternal immün sistemdeki bir
değişikliğin neden olduğu göreceli bir immünosupresyon durumudur. Ayrıca gebelikle ilişkili
fizyolojik ve mekanik değişiklikler, genel olarak annenin enfeksiyonlara duyarlılığını artırır
(6,7). Gebelik döneminde solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığı normalden fazla
değildir. Ancak hastalığın gelişmesi durumunda bu dönemde meydana gelen fizyolojik
değişiklikler sekonder morbidite ve mortaliteyi arttırmaktadır. Gebelik ilerledikçe kan volümü,
kalp hızı ve oksijen tüketimi ve toraksın transvers çapındaki artış, ayrıca diyafram yükseldikçe
akciğer kapasitesindeki düşüş, gebelikte hipoksiye karşı toleransı azaltır. Akciğer volümündeki
değişiklikler ve vazodilatasyon; mukozal ödeme ve solunum yollarında artan sekresyonlara
neden olur (7). COVİD-19’un gebeliğe etkileri iki başlık altında toplanabilir. Bunlar;
COVİD-19’un Gebeliğin Erken Dönemine Etkileri: Wu ve ark (2021) çalışmasında COVID
19’un gebeliğin erken döneminde (ilk trimesterinde) kümülatif insidansını %10,1 olarak
hesaplamışlardır. COVID-19 pozitif olan bu gebelerin yarısından daha azı (% 42,8)
asemptomatik iken, yaklaşık %60’ında semptomatik bulgulara rastlanmıştır (8). Retrospektif
bir kohort çalışması COVID-19’un asemptomatik ilk trimesterın erken dönelerinde gebelerde
düşük oranlarını etkilemediğini bildirmiştir (9).
COVİD-19’un Gebeliğin ikinci ve Üçüncü Trimesterda Etkileri: Güncel meta-analiz
çalışmada Covid 19 tanılı 1316 gebede ölüm oranı incelenmiş, gebe kadınlarda SARS-CoV-2
ölüm oranı %2 civarında hesaplanmıştır. Bu gebelerde en sık görülen klinik özelliklerde, ateş
%30-97, öksürük ve miyalji iken, lenfositopeni ve C-reaktif protein en yaygın anormal
laboratuvar bulguları %55 ile 100 arasında değişmektedir (10). Bir diğer çalışmada, COVID19’lu gebelerde sıklıkla %70'inde ateş, %55'inde lenfositopeni , %34'ünde kalıcı ve kuru
öksürük, %13'ünde halsizlik, %12'sinde dispne ve %4’ünde ishal görüldüğü bildirilmiştir (11).
Sağlık Bakanlığı COVID-19 gebe izlem rehberinde bilim kurulu tarafından, COVID-19’un
gebelerde çoğunlukla hafif veya orta derecede soğuk algınlığı/grip benzeri semptomlara neden
olduğu, COVID-19 gelişen gebelerin yaklaşık %90’ının erken doğum yapmadan iyileşirken,
alt hastalığı olan gebelerde komplikasyon geliştiği bildirilmiştir. Bu kadınlarda mortalite
gelişme riski artarken, preeklampsi, Erken Membran Rüptürü (EMR), preterm doğum, fetal
distrese bağlı sezaryen, ölü doğum gibi komplikasyonlar da gelişmektedir (7). CDC raporunda
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ise gebe olan ve olmayan hastalarda asemptomik olgu oranının benzer olduğu görülmüştür.
Buna göre gebe kadınların %97,1’i, gebe olmayanların ise % 96,9’u semptomatiktir. Alt
hastalığı olan gebeleri içeren çalışmalar incelendiğinde bu gebelerin yoğun bakım ünitesi
(YBÜ)’nde sağlık bakımı alması gerekmiştir. YBÜ’sinde beden kitle indeksi (BKİ)’nin 38
kg/m2 gebelik yaşı 37. hafta olan 38 yaşındaki gebenin, kontrol edilemeyen diabetes mellitus
ve intrahepatik kolestazı mevcut olduğunu göstermiştir. Diğer diğeri ise, BKİ 47 kg/m2 (33
yaş), 37. gebelik haftasında gebenin YBÜ’ne yatırılmasında alt hastalık nedeni kronik
hipertansiyonun kötüleşmesi, astım ve tip 2 diabetes mellitus idi (12).
CDC 13 Mayıs 2021’de kanıt temelli çalışmalar sonucunda yayınladığı rehberinde gebeleri
riskli grup listesine ekledi (13). Ayrıca, literatürde gebelerin enfeksiyon maruziyetinin gebe
olmayan akranları ile aynı bulgularla seyrettiğini alt nedenlerin riski arttırdığını bildiren
çalışmalar mevcutken, AJOG Nisan 2021’de güncellediği klinik rehberinde semptomatik gebe
hastaların, gebe olmayan akranlarına göre daha şiddetli hastalık riski altında olduğunu gösterdi
(14).
Gebeliğin doğal fizylojik değişimlerinde koagülasyon faktörleri artar, doğal antikoagülanlar
ve fibrinolitik aktivitede azalma olur. Ayrıca fetüs ve uterus büyüdükçe artan kan volümü ve
venöz dönüşdeki artış, östrojen ve progesteron düzeylerindeki artış tromboemboli riskini
arttırır (15). COVID-19 hastalarının yaygın ölüm nedeni yaygın damar içi pıhtılaşmadır
(Disseminated Intravascular Coagulation=DIC) (16). Antikoagülasyonlar tedavide önemli bir
yere sahip olmasına rağmen, gebelikte heparin ve türevlerinin çoğu umblikal kord aracılığı ile
fetüse geçmekte ve anomalilere neden olabilmektedir (5). Ayrıca bu ilacın kanama, hematom,
trombositopeni yan etkiler görülebilmektedir. Hemşirelerin gebelerini bu etkiler açısından
yakından izlemesi ve gebelerin anksiyetesini azaltmak için psikolojik destek sağlanması
önemlidir.
Sağlık Bakanlığı COVID-19 döneminde gebelerin rutin izlemi rehberinde;
● “Sağlık Bakanlığı Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi’ne” göre ve özel tedbirler
alınarak, randevulu olarak yapılması,
● Riskli gebeliklerin yönetimi ise “Sağlık Bakanlığı Riskli Gebelikler Yönetim
Rehberi’ne” göre yapılmaması,
● Gebebenin sağlık kuruluşunda geçirdiği süre mümkün olduğunca kısaltılmalı, gebeler
rutin izlemleri dışında sağlık kuruluşuna başvurularına neden olacak gereksiz ek
izlemlere çağrılmamalı ve mümkünse gebe eğitimleri çevrimiçi ortamda yapılmaması,
● Olası enfeksiyon bulaş riskini azaltmak için sağlık kuruluşunda gerekli enfeksiyon
kontrol önlemleri alınması,
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● Gebe muayenesi esnasında, odada mümkün olduğunca az kişi bulundurulması,
● Gebelerde, depresyon ve anksiyete bozukluğu konusunda da dikkatli olunarak,
psikolojik destek sağlanması gerektiğini bildirmiştir.
Hemşireler her izlemde gebeye sık sık elini yıkaması, acil durumlar dışında dışarıya
çıkmaması, çıkarken mutlaka cerrahi maske kullanması, kalabalık ortamlardan uzak durarak,
enfekte ya da enfekte eski yüksek olan kişilerden mümkün olduğunca kaçınması gerektiği
açıklanmalıdır (16).
COVİD-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçların Gebelikte Etkileri; DSÖ ve ABD Ulusal
Sağlık Enstitüsü birçok çalışma yürütmesine rağmen, COVID-19’u tedavi edebilen ya da
bundan koruyan bir ilaç bulunamamıştır. Ancak ülkemizde ve birçok ülkede COVID-19 tanısı
alanların tedavide “Favipiravir, Klorokin ve Hidroksiklorokin” rutin olarak kullanılmakta idi.
Kılıç ve ark (2021) COVID-19 tedavisinde klorokin için anlamlı bir yan etki bildiriminin henüz
olmadığı, gebelikte klorokin ve hidroksiklorokin kullanımının genel olarak güvenli kabul
edilmekte olduğu, infantlarda oküler toksisiteye ilişkin bir bulguya rastlanmadığı bildirilmiştir
(17). Ancak Sağlık Bakanlığı 7 Mayıs 2021 tarihinde yayınladığı tedavi rehberinde, Covid-19
tedavi rehberini güncelleyerek, COVID-19 tedavisinde kullanılan ve yan etkileri nedeniyle
tartışılan Hidroksiklorokin etken maddeli ilaç, rehberden çıkarılmıştır (16).
Tedavide kullanılan diğer bir ilaç Favipiravir gebelikte teratojenik olarak sınıflandırılmaktadır.
Bu ilaç gebeliğin erken döneminde embriyo gelişiminde gecikme ve fetal ölümüne sebep
olabilmektedir. Bunun dışında 4 değişik tip hayvan türünde, maymunlar dahil, teratojenik etki
gösterdiği belirlenmiştir. Hayvan deneylerinde yapılan incelemelerde testislerde patolojik
değişiklikler ve sperm hasarları tespit edilmiştir. Üreme çağında olan kadınlar ve eşlerinin
doğum kontrolü yöntemlerini kullanmaları gerekir. İlaç erkeklerde seminal sıvı ile uterusa
erişebilir, spermde hasara sebep olabilir ve bu ilacı kullanan erkeklerin fertilize ettiği
embriyolarda da terotojenik etki görülebilir. İlaç verilmeden önce kadınlarda mutlak gebelik
testi yapılmalıdır, buna rağmen gebeliğin erken dönemimde testlerin negatif sonuç verebileceği
de göz ardı edilmemelidir. Gebelerde etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış bir tedavi seçeneği
bulunmadığından Favipiravir gebelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır. COVID-19’lu
gebelerde antiviral tedavi kararı, hastanın durumuna göre ilgili hekim tarafından hastayla
birlikte alınmalıdır (17). COVİD-19 tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç Ribavirin teratojen
olduğu için gebelikte de kontrendikedir (16, 17).
COVİD-19’un Doğum Şekline Etkisi
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● Suda Doğum ve sezaryen: Sağlık Bakanlığı rehberinde COVİD-19 tanılı gebelerin
suda doğumu önermezken, doğum şekline, obstetrik endikasyonlara ve klinik aciliyet
durumuna göre karar verilmesi gerektiğini, obstetrik endikasyonlar dışında yapılan
sezaryen ile doğumların maternal morbidite riskini arttırdığı bildirilmiştir. Ayrıca
sezaryen ile doğumun uygun olduğu endikasyonlar; annenin klinik durumunun hızla
bozulması, akut organ yetmezliği, septik şok, fetal distres gelişmesi, gebelik ve uterusa
bağlı mekanik ventilasyonda zorluktur (7).
● Vajinal Doğum: Uygun obstetrik endikasyona göre eylem süresini kısaltmak amacıyla
mekanik (balon) ve / veya tıbbi yöntemler (oksitosin) ile doğum eylemi indüksiyonu
veya augmentasyonu yapılabilir. Ortama aşırı aerosol yayılımının önlenmesi amacıyla
aktif doğum eylemi süresi mümkün olan en kısa sürede tamamlanmaya çalışılmalıdır.
Doğum eylemi ve doğum sırasında odada bulunacak sağlık personeli sayısı mümkün
olduğunca sınırlandırılmalıdır (7).
RCOG (2020) COVID-19 rehberinde kadınların doğum şeklinin bireysel olarak planlanması
gerektiği bildirilmiştir (18).
5. Sonuç ve Öneriler
Gebelik döneminde maternal ve fetal etkilerinden dolayı, COVID-19’un tanı, tedavi ve bakım
sürecinde özel bir yaklaşım gerektirir. Gebelerde risk grubunda değerlendirilmelidir.
Hemşireler her izlemde gebeye COVID-19 korunma yöntemleri ve belirtileri hakkında bilgi
verilmelidir. Pandeminin dinamik seyri nedeni ile şüpheli, kesin tanılı gebelerin enfeksiyon
yönetimi, danışmanlık, eğitim, tedavi ve bakımı güncel rehberlerden yararlanılarak yapılmalı,
tromboemboli açısından daha yakından takip etmelidirler. Gebelerin doğum şekli ise bireysel
olarak planlanmalıdır.
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COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ERTELENEN SAĞLIK HİZMETLERİ VE
SORUNLARI ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME
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Giriş: Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni bir
alt tipe bağlı Koronavirüs hastalığı (COVİD-19) tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmuş
ve Türkiye’de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Sağlık Bakanlığı hastalığın
yayılımının önüne geçebilmek ve sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve
sağlık personeli üzerindeki yükün azaltılması için birtakım geçici tedbirler almıştır.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından
ertelenen sağlık hizmetlerini ve erteleme sonucundan hizmete erişimde problem yaşayan
hastaların sorunlarını kavramsal bir model doğrultusunda incelemektir.
Yöntem: Çalışmada veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden doküman
incelenmesi kullanılmıştır. Doküman incelemesinde resmi kayıtlar ve yazılı belgelerin yanı sıra
web siteleri, bloglar ve portallar gibi çevrimiçi kaynaklar kullanılabilir. Çalışmada elde edilen
veriler Mart 2020- Nisan 2021 tarihleri arasında toplanmıştır.
Bulgular: Acil bir durumu olmayan hastaların öncelikle aile hekimliklerinden hizmet
almasının teşvik edilmesi, acil olmayan elektif cerrahi işlemlerin mümkün olduğunca daha
uygun bir tarihe planlanması, kronik hastalık nedeniyle takip edilen hastaların, takibi yapan
hekimlerin oluru ile takip aralıklarının olabildiğince daha uzun dönemler halinde yapılması,
yoğun bakım ünitelerinin kullanımında endikasyon-seviye uyumuna özen gösterilmesi, yoğun
bakım endikasyonu ortadan kalkan hastaların gecikmeden durumuna göre, ilgili branşın yataklı
servisine veya palyatif bakım servisine yatırılmaları; yatarak tedavilerini gerektirir bir durum
olmadığı durumda taburcu edilmeleri, acil olmayan diş hekimliği uygulamalarının mümkün
olduğunca ertelenmesi bulgularına ulaşılmıştır.
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Tartışma ve Sonuç: Düzenli takibi gereken hastalıklarda takibin sürdürülememesi hastaların
ilaçlarını aksatma, ilaçlarını kesme, doğru olmayan yöntemlere başvurma gibi olumsuzluklara
yol açtığı, hemen her alanda onkoloji hastaları, immun baskılayıcı tedavi alan hastalar
hastanelere başvurmamış, uzaktan ulaşım yollarını kullanarak sorunlarını çözmeye çalıştığı ve
radyolojik görüntüleme gereken hastalarda randevuların azaltılması, hastaların çekinmesi, BT
sayılarının artması nedeni ile hastaların bu hizmete ulaşmalarında zorluklar yaşadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Sağlık, Erteleme
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Hastanesi,

Giriş: Covid-19 hastalığı tüm dünyaya yayılarak binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden
olmuştur. Covid-19 hastalığının spesifik tedavisi olmaması nedeniyle covid-19 ile mücadelede
tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar ön plana çıkmıştır.
Amaç: Hemşirelik öğretim elemanlarının covid-19 pandemisin de tamamlayıcı ve destekleyici
uygulamaları kullanma durumlarının ve tutumlarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür.
Yöntem: Bu çalışma; Mart-Mayıs 2021 tarihleri arasında Google Anket kullanılarak 252
Hemşirelik Öğretim Elemanlarından toplanmış tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın
verileri, “Tanıtıcı Özellikler Formu”, “Tamamlayıcı ve Destekleyici Tedaviler Formu” ve
“Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Etik kurul,
kurum, ölçek yazar ve katılımcı izinleri alınmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelik öğretim elemanlarının %91.3’ü kadın, %94.8’i ilde
yaşamakta, yaşlarının ortalaması 36.88±8.48 ve %79.4’ünün kronik bir hastalığı
bulunmamaktadır. Covid-19 pandemisi öncesinde öğretim elemanlarının %50.8’i tamamlayıcı
ve destekleyici uygulama (TAD) kullandığı bulunmuştur. Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif
Tıbba Karşı Tutum Ölçeği puanı ortalamaları 29.45±6.67 olarak saptanmıştır. Daha önce TAD
üzerine eğitim alma durumları ile Bütüncül Tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı tutum ölçeği
puan ortalamaları karşılaştırıldığında anlamlı bir fark saptanmıştır (t:2.940, p:0.004). TAD
uygulamalarından Enerji Terapileri başlığı altında öğretim elemanlarının %10.3’ü en çok
terapotik dokunma uygulaması, Biyolojik Temelli Terapiler başlığından %40.9’u ada çayı ve
Zerdeçalı en çok kullandıkları belirlenmiştir. TAD uygulamalarından Beden Zihin Temelli
Terapiler başlığı altında %38.9’u derin nefes egzersizi, Manipülatif

ve Beden Temelli

Terapiler başlığı altında %43.3’ü dua etme uygulamasını en çok uyguladıkları belirlenmiştir.
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Tartışma ve Sonuç: Pandemi döneminde hemşirelik öğretim elemanlarının bütüncül
tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı pozitif tutumlarının olduğu belirlenmiştir. TAD
uygulamalarından en çok biyolojik temelli terapileri uyguladıkları saptanmıştır. Hemşirelik
öğretim elemanları üzerinde TAD uygulamalarının sonuçlarıyla ilgili araştırmaların yapılması
önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Tamamlayıcı Tedaviler, Destekleyici Uygulamalar, Hemşirelik, Covid19, Öğretim elemanı
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ÖZET
Hemşireliğe özgü olan bakımın kaliteli şekilde bireylere sunulabilmesi, hemşirelerin hem
nicelik hem de nitelik olarak yeterli olabilmelerine bağlıdır. Hemşirelerin gerekli yetkinlikleri
ve profesyonel kimlik kazanımları ise hemşirelik eğitimi sürecinde gerçekleşmektedir. Ancak
hemşirelik eğitimi ulusal ve uluslararası boyutlarda süre, içerik ve kalite açısından oldukça
farklılık göstermekte olup, 2019 yılından bu yana mücadele edilen COVID-19 pandemisi ise
hemşirelik eğitimindeki bu değişkenliği daha da arttırmıştır. Bu durum, hemşirelik öğrencilerin
yetkinlik ve profesyonel kimlik kazanımlarını olumsuz etkilemektedir. Hemşirelik eğitimine
ayrılan kaynakların yetersizliği sonucu ortaya çıkan kaçırılmış öğrenme süreçleri ise kaçırılmış
hemşirelik eğitimi olgusunu gündeme getirmiş olup, olgunun nedenleri, kaçırılan öğrenme
süreçleri ve sonuçları ile birlikte çok boyutlu bir yapıya sahip olduğu vurgulanmaktadır.
Derleme türündeki bu çalışma, kaçırılmış hemşirelik eğitimi olgusunu hakkında okuyucuların
farkındalığını arttırmayı amaçlamaktadır. Kaçırılmış hemşirelik eğitimi olgusunun tüm
boyutlarına ilişkin çalışmaların yapılması ve kanıta dayalı bilgiler ışığında çözüm önerilerinin
geliştirilmesi önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Hemşirelik, Hemşirelik eğitimi, Hemşirelik öğrencisi, Kaçırılmış
hemşirelik eğitimi
Giriş
Hemşirelik eğitimi, profesyonellik, etkili iletişim, kanıta dayalı uygulama, bakım yönetimi,
kalite iyileştirme, ekip çalışması ve işbirliği, mesleki liderlik şeklinde belirlenmiş olan temel
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yetkinlikleri öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır (1). Belirlenmiş olan yetkinlikleri
kazanarak sağlık iş gücüne katılan profesyonel hemşireler ise bakım kalitesi açısından
önemlidir (2). Son yıllarda hemşirelik eğitim kurumları eğitim kalitesi, içeriği ve akreditasyon
süreçleri gibi konulara artan şekilde önem vermektedir (3). Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
(2020) tarafından yayınlanan raporda uluslararası ve ulusal düzeylerde hemşirelik eğitiminin
içerik, düzey ve kalite açısından oldukça değişkenlik gösterdiği vurgulanmaktadır (4). Bu
değişkenlik, 2019 yılından bu yana mücadele edilen COVID-19 pandemisi ile birlikte daha da
artmıştır. Ülkelerdeki sosyal, demografik, ekonomik boyutlara bağlı olarak alınan pandemi
önlemleri çerçevesinde hemşirelik eğitiminde de oldukça farklı öğretim strateji, yöntem ve
tekniklerine başvurulduğu bilinmektedir (5, 6).
Hemşirelik öğrencilerinin kapsamı, süresi ve kalitesi açısından değişkenlik gösteren eğitim
süreçleri ile karşılaşmaları ise beklenilen yetkinlik ve profesyonel kimlik kazanımlarını
zorlaştırmaktadır (2). Bu durum, öğrencilerin eğitimlerini sonlandırması ya da mezuniyet
sonrası alanda çalışmama gibi sorunları beraberinde getirebilmektedir. Aynı zamanda
uluslararası boyutta karşılaşılan hemşire yetersizliği sorununu daha iyi anlayabilmek amacıyla
ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır (7-9). Bu açıdan DSÖ (2020)’nün raporu
incelendiğinde ise, hemşire iş gücünün sayıca yeterliliği açısından 18 ülkenin risk sınırı
üzerinde olduğu ve dünya çapında ülkelerin hemşire iş gücünün yeterliliği için projeler
geliştirdiği belirtilmektedir (4).
Eğitim kurumlarında hemşirelik eğitimine ayrılan kaynakların yetersizliği sonucu ortaya
çıktığı belirtilen ve eğitim süreçlerinde tutarsızlığa sebep olan bu durum (10), Palese ve ark.
(2021)’ nın çalışmasında kaçırılmış hemşirelik eğitimi olarak nitelendirilmiş olup, neden ve
sonuçları açısından çok boyutlu bir olgu olarak ele alınmıştır (11). Bu çalışma, hemşirelik
eğitim süreci içerisinde kaçırılmış hemşirelik eğitimi olgusunu inceleyerek, konu ile ilgili
okuyucuların bilgi ve farkındalık düzeylerinin arttırılmasını amaçlamaktadır.
Pandemi sürecinin hemşirelik eğitimine ve öğrencilere etkileri
Covid-19 pandemisi ile birlikte tüm dünyanın yüzleşmek zorunda kaldığı çeşitli zorluklardan
biri de eğitim olmuştur (4). Özellikle, tüm yaş gruplarına yönelik bakımda rol üstlenmeleri
nedeniyle, sağlık sistemlerinin mevcut sağlık sorunlarına etkin ve hızlı bir şekilde yanıt
vermesini kolaylaştıran hemşirelerin aldıkları hemşirelik eğitimin kalitesi bu süreçte oldukça
önemlidir (12).
Teorik ve uygulamalı derslerin birlikte yürütüldüğü hemşirelik eğitimi, tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de pandemi sürecinde yoğun olarak çevrimiçi eğitim platformları kullanılarak
devam etmiştir (6, 13, 14). İnsan ile etkileşimin önemli bir unsur olduğu hemşirelik eğitiminin,
bu süreçten önemli ölçüde etkilendiği belirtilmektedir (15). Bu süreçte, yeni öğretim strateji,
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yöntem ve tekniklerinin kullanılmaya çalışıldığı, müfredat değişikliği (13), akademik dönemin
kısaltılması (16), Kişilerarası Bakım Teorisi ve Üniter Bakım Bilimi gibi çeşitli teorilerin
kullanılması (17) gibi uygulamaların hayata geçirildiği bilinmektedir. Aynı zamanda
öğrencilerin yüz yüze etkileşime girmesini gerektiren klinik uygulamaların tamamlaması
konusunda zorluklar yaşanmıştır. Birçok eğitim kurumu genellikle son sınıf öğrenciler hariç
diğer düzeylerdeki öğrencilerin klinik uygulamalarını ertelemiş ya da klinik uygulamalar
yerine simülasyon, tele-sağlık, sanal gerçeklik, vaka çalışmaları gibi farklı tekniklere
başvurulmuştur. Bu durum aynı zamanda etik ikilemleri beraberinde getirmiş olup,
öğrencilerde yaşam kayıpları, yüksek düzeyde endişe, hastalığa yakalanmamak için dönem
dondurma gibi durumlarla karşılaşılmıştır (13).
Pandemi sürecinde hemşirelik eğitiminde meydana gelen değişiklikler, öğrencileri internet alt
yapısında yetersizlik, öğrenme materyallerine ulaşımda güçlük ve bilgisayar vb. teknolojik
aletlere sahip olmama gibi kısıtlılıklar ile de yüz yüze bırakmış ve eğitim kalitelerini
etkilemiştir (13). Keskin ve Özer Kaya (2020), uzaktan eğitim ile ilgili öğrenciler ile yaptığı
görüşmeler sonucunda; öğrenciler tarafından web tabanlı uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim
kadar etkili bulunmadığını, öğretim elemanlarıyla rahatça iletişim kuramadıklarını, öğrenilenin
çabuk unutulduğunu ve eğitimler sırasında teknik sorunlar yaşandığını ifade etmişlerdir (18).
Yapılan diğer çalışmalarda benzer şekilde öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik çoğunlukla
olumsuz tutuma sahip olduğu saptanmıştır (19-21). Taş ve Köktürk Dalcalı (2021)’nın yaptığı
çalışmada ise, uzaktan eğitim ile birlikte hemşirelik öğrencilerinin motivasyonlarında azalma
meydana geldiği belirtilmektedir (22). Dolayısıyla, hemşirelik öğrencilerinin pandemi
sürecinde eğitimlerine erişimde, tamamlamada, müfredatı takip etmede dezavantajlı hale
geldiği ve bu süreçte kariyer planlamaları konusunda kaygı duydukları bilinmektedir (6).
Kaçırılmış hemşirelik eğitimi olgusu
Pandemi sürecinde beklenmedik bir şekilde meydana gelen hemşirelik eğitimindeki değişimler
ve değişimlere bağlı olarak görülen yetersizlikler, karşılaşılan durumun Palese ve ark. (2021)’
nın çalışmasında ele alınan kaçırılmış hemşirelik eğitimi olgusu kapsamında değerlendirilmesi
gerekliliğini ortaya koymaktadır (11).
Kaçırılmış hemşirelik eğitimi, hemşirelik eğitimine ayrılan kaynakların yetersizliğinin bir
sonucu olarak meydana gelmiş kaçırılan öğrenme süreçleri olarak tanımlanmakla birlikte,
gelecekteki bakımın kalitesini potansiyel olarak etkileyebileceği ve dolayısıyla da sağlık
çıktılarında farklılık yaratabileceği düşünülen bir olgudur (11).
Öncülleri ve sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi gereken, çok boyutlu bir yapıya sahip olan
bu olgu, pandemi dönemi öncesinde öğrencilerin akademisyenler ile yeterince temasta
bulunamaması, eğitimci başına düşen öğrenci sayılarının fazla olması, aktif öğrenme
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tekniklerinin yeterince kullanılmaması, simülasyon tabanlı eğitim ve klinik rotasyonların
yeterli düzeyde olmaması gibi şekillerde hemşirelik eğitiminde varlığını hissettirmiştir (23,
24). Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışı ise tüm dünyada hemşirelik eğitiminde yenilikçi,
esnek olunmasını ve hızlı bir şekilde kararların alınıp uygulamaya geçilmesini gerektirmiştir
(13). Bu süreçte teorik eğitim uzaktan devam ederken, klinik uygulamaların durdurulması ile
hemşirelik eğitiminde oldukça önemli olan klinik becerinin nasıl kazanılacağı konusunda
problemler yaşanmıştır. Bu durum öğrencilerin yüz yüze eğitim almalarında ve klinik beceri
kazanmalarında yetersizliklere neden olmuştur (25). Dolayısıyla pandemi döneminde,
kaçırılmış hemşirelik eğitimi olgusu kendisini daha derin hissettirmiş olup, hemşirelik
eğitiminin birçok farklı boyutta yeniden ele alınmasını gerektirmiştir.
Hemşirelik eğitiminde teorik bilginin pratik beceriler ile birleştirilerek verilmesi kaliteli bir
eğitimin ve etkin bakım sunabilen hemşirelerin yetiştirilmesinde birincil öneme sahiptir (26).
Bu nedenle hemşirelik eğitimindeki teorik ve klinik yetersizlikler öğrencilerin öğrenme
süreçlerini olumsuz bir şekilde etkileyerek nitelikli ve yeterli hemşirelerin yetişmesinde,
dolayısıyla da etkin ve bütüncül sağlık bakımının sağlanmasında problemlere neden olmaktadır
(27). Özetle, kaçırılmış hemşirelik eğitimi gelecekte meydana gelebilecek kaçırılmış
hemşirelik bakımının nedenlerinden biri olarak görülmektedir (28).
Sonuç ve öneriler
Hemşireler, pandeminin yönetiminde önemli rol oynayan sağlık profesyonelleridir. Covid-19
salgınının, dünyadaki tüm hemşireleri ve sağlık hizmeti sağlayıcılarını önemli ölçüde
etkilemesinin yanı sıra hemşirelik eğitiminin bugünü ve geleceği hakkında da çok sayıda kritik
soru ortaya çıkardığı görülmektedir. Bu nedenle pandemi sürecinde dezavantajlar yaşanmadan
kaliteli ve etkili hemşirelik eğitiminin gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerin ve bu dönemde
verilen eğitimin kaçırılmış hemşirelik eğitimi açısından değerlendirilmesi ve bu alanda daha
fazla çalışmanın literatüre kazandırılması önerilmektedir. Olgunun ileri boyutta araştırılması
ve kanıta dayalı bilgiler ışığında çözüm önerilerinin geliştirilmesi ise, hemşirelik eğitiminin
kalitesi, hemşirelik öğrencilerinin yetkinlikleri ve nitelikli hemşire sayısının yetersizliği
konusunda yaşanılan endişelere yönelik çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi açısından
önemlidir.
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COVİD-19 PANDEMİSİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İKİNCİL TRAVMATİK
STRES VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Yakup Koçyiğit1 Hale Sezer2
1İzmir
2İzmir

Torbalı Devlet Hastanesi, yakupkcygt@gmail.com
Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, haleyacan@yahoo.com

Giriş: COVID-19 salgını sırasında stres ve belirsizliğin yüksek olduğu bir ortamda uzun süre
çalışmanın, hemşire birimlerinin yer değiştirmesinin ve artan iş yükünün hemşirelerin daha
hızlı tükenmişlik ve stres yaşamasına neden olmaktadır.
Amaç: Bu çalışma, Covid-19 pandemisinde çalışan hemşirelerin ikincil travmatik stres ve
tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel tasarımda gerçekleştirilen araştırmanın verileri Mart-Mayıs
2021 tarihleri arasında sosyal medya (instagram, facebook ,whatsap) grupları üzerinden
herhangi bir sağlık kuruluşunda en az altı aydır hemşire olarak görev yapan hemşirelerden
(n:180) toplanmıştır. Araştırmanın verileri, “Tanıtıcı Özellikler Formu”, “İkincil Travmatik
Stres Ölçeği (İTSÖ)” ve “Maslach Tükenmiş Ölçeği (MTÖ)” ile toplanmıştır. Etik kurul,
kurum, ölçek yazar ve katılımcı izinleri alınmıştır. Veriler, SPSS 23 paket programında
değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde dağılım istatistikleri (frekans, yüzde, ortalama,
standart sapma), t testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05
olarak belirlenmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %83.9’u kadın, %65’i 20-30 yaş aralığında,
%51.7’si bekar, %71.7 lisans mezunu olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin İTSÖ toplam ölçek
puan ortalaması 51.73±13.25’dir. Hemşirelerin MTÖ duygusal tükenme alt boyutu 31.58±7.23,
duyarsızlaşma alt boyutu 13.22±4.29, kişisel başarı alt boyutu 28.73±3.87 puan ortalamaları
saptanmıştır. İTSÖ ile MTÖ arasında kişisel başarı alt boyu haricinde tüm alt boyutlarda
anlamlı ilişki bulunmuştur (r:0.351-0.662, p:0.000). Cinsiyetleri ile İTSÖ Uyarılmışlık alt
boyutunda (t:3.083 p:0.004) anlamlı fark saptanmıştır. Hemşirelerin sosyodemografik verileri
ile MTÖ alt boyutları karşılaştırıldığında cinsiyet ile Duygusal Tükenme (t:2.630 p:0.012) ve
medeni durum ile kişisel başarı alt boyutunda fark belirlenmiştir (t:-2.473, p: 0.014).
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Tartışma Ve Sonuç: Covid-19 pandemisinin nedeniyle hemşirelerin ikincil travmatik stres
düzeyleri ve tükenmişlik düzeylerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. İkincil travmatik
stres düzeylerini cinsiyet, tükenmişlik durumlarını cinsiyet ve medeni durumun etkilediği
saptanmıştır. İkincil travmatik stres düzeyleri ile tükenmişlik düzeyleri arasında ilişki olduğu
bulunmuştur. Pandemilerde hemşirelerin stres ve tükenmişlik durumlarını etkileyen faktörlerin
göz önünde bulundurarak gerekli iyileştirme müdahalelerin yapılması önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Covid 19, Hemşire, İkincil Travmatik Stres, Tükenmişlik
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COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNDE KOAH HASTALARININ ÖZ BAKIM YÖNETİMİ
VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Ece Yiğit¹, Nesrin İlhan², Türkinaz Aştı3
¹Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ABD Yüksek Lisans
Programı, İstanbul, Türkiye, eceyigit3@gmail.com
²İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı
Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, nesrin.ilhan@medeniyet.edu.tr
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü,İstanbul,
Türkiye, tasti@bezmialem.edu.tr
Giriş:Covid-19’un kronik akciğer hastalıkları olan hastalarda daha ciddi seyrettiği ve
mortalite riskinin daha fazla olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle KOAH hastalarının Covid-19
pandemi sürecinde öz bakım yönetimi daha da önem kazanmıştır.
Amaç: Buaraştırma Covid-19 pandemi sürecinde KOAH hastalarının öz bakım yönetimi ve
ilişkili faktörlerin belirlenmesi amacı ile gerçekleştirildi.
Yöntem:Bu kesitsel araştırma, Temmuz 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul’da iki
devlet hastanesinin göğüs hastalıkları servisleri ve iki göğüs hastalıkları hastanesinde yatan
KOAH’lıhastalar ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında Sosyodemografik Özellikler ve
Hastalık Bilgi Formu, Kronik Hastalıklarda Öz-Bakim Yönetimi Ölçeği (SCMP-G) ve KOAH
Değerlendirme Testi(CAT) kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel
analizler, Student-t testi, Tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Pearson korelasyon analizi ve
çoklu regresyon analizi kullanıldı.
Bulgular: KOAH hastalarının yaş ortalaması 49,20±10,25 olup, %59’u erkek, %30,6’sı
ilköğretim mezunu ve %61,8’inin gelir durumu ortadır. Hastaların KOAH tanı süresi
10,33±6,96 yıl olup, %17,9’u Covid-19 geçirmiştir. CAT puan ortalaması 26,51±4,12,
SCMP-G Ölçeği alt boyutu puan ortalamalarıÖz Koruma 66,63±5,39, Sosyal Koruma
17,12±5,48 ve toplam puan ortalaması 52,61±14,00 bulundu. Regresyon analizi sonuçlarına
göre hastanın yaşının, pandemide sağlık kontrolüne gitme durumunun ve aile tipinin kronik
hastalık yönetimi Öz Koruma alt boyutunun anlamlı belirleyicileri olduğu belirlendi
(R²=0,152,p<0,001). CAT puanının, pandemide sağlık kontrolüne gitme durumunun, sigara
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kullanımının ve KOAH dışı kronik hastalık olma durumunun kronik hastalık yönetimi Sosyal
Koruma alt boyutunun anlamlı belirleyicileri olduğu belirlendi (R²=0,226,p<0,001).
Pandemide sağlık kontrolüne gitme ve CAT puanının kronik hastalık yönetiminin anlamlı
belirleyicileri olduğu belirlendi (R²=0,080,p<0,001).
Tartışma ve Sonuç:Araştırma sonucunda pandemide sağlık kontrolüne giden ve KOAH
hastalık şiddeti yüksek olanların kronik hastalık yönetiminin daha yüksek olduğu belirlendi.
Kronik hastalık yönetimi öz koruma, çekirdek aile yapısında olanların ve pandemide sağlık
kontrolüne gidenlerin yüksek olup, hastanın yaşı yükseldikçe azalmaktadır. Sosyal koruma,
pandemide sağlık kontrolüne gidenlerin, KOAH hastalık şiddeti yüksek olanların ve KOAH
dışı kronik hastalığı olanların yüksek, sigara kullananların ise daha düşüktür.
Anahtar Kelimeler: Covid-19 pandemisi, KOAH, Kronik Hastalıklarda Öz-bakım Yönetimi,
KOAH Değerlendirme Testi.
Kaynaklar:
1) Turan, M., Turan, P.A., Mirci, A. (2016). Göğüs Hastalıkları Uzmanlarına Düzenli
Kontrole Gitmeyen Koah Hastalarının Değerlendirilmesi İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi,
30(3): 149 – 155.
2) Yıldırım, A., Hacıhasanoğlu, R., Bakar, N., Demir, N. (2013). Effect of
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3) Karadağ, M. (2013). KOAH Tedavisinde Sigaranın Bıraktırılması. Bursa Şevket Yılmaz
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Bursa. Güncel Göğüs Hastalıkları
Serisi, 1 (1): 98-104.
4)Esteban, C., Arostegui, I., Aramburu, A., Moraza, J., Najera-Zuloaga, J., Aburto, M.,
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COPD Patients. RespiratoryResearch, 21(1), 138.
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İSTANBUL’DA BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE COVID-19 PANDEMİSİNİN,
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ANKSİYETE SEVİYELERİNE ETKİSİ
Ayla Tisinli1, Şeyda Saydamlı2, Merve Bat Tonkuş3
1Dr.

Öğr. Üyesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik
Bölümü, İstanbul, Türkiye, ayla.tisinli@yeniyuzyil.edu.tr
2Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik
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3Öğr. Gör. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,
İstanbul, Türkiye, batmerve@gmail.com
ÖZET
Giriş: Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019 tarihinde ilk kez ortaya çıktığı bildirilen COVID19 [Yeni bir koronavirüs (nCoV)] hastalığının dünyaya hızlı bir şekilde yayılması ve ölümcül
etkiye sahip olması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından (Mart 2020) pandemi ilan
edilmiştir. Hastalığın kontrol altına alınması amacıyla alınan izolasyon ve karantina önlemleri
nedeniyle üniversiteler uzaktan eğitime geçiş yapmıştır ve hastalığın belirsiz gidişatı
öğrencilerin anksiyete seviyelerinin artmasına neden olmuştur.
Amaç: Araştırma, COVID-19 pandemisinin, bir vakıf üniversitesinde eğitim alan hemşirelik
öğrencilerinin anksiyete seviyelerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde bir vakıf üniversitesinin hemşirelik
öğrencilerinin, örneklemi ise; araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 110 öğrencinin
oluşturduğu bu araştırma tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Veriler öğrencilerin sosyodemografik
özelliklerini belirlemek amacıyla oluşturulan anket formu ve Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7
Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; SPSS 25.00 paket programı
kullanılmıştır. Araştırmanın, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Etik Kurulu’ndan alınmış olan
2020/12- 552 sayılı Etik Kurul izni bulunmaktadır.
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Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %75,45’i kadın olup, yaşları 18-29 (Ort. = 20,90, SS
= 1,80) arasında değişmektedir. Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 Ölçeği puan ortalamalarına
göre, öğrencilerin %30,91’inin hafif, %34,55’inin orta ve şiddetli derecede anksiyete yaşadığı
saptanmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Araştırma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin pandemi nedeniyle
anksiyete seviyelerinde artış olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucumuz, pandemi nedeniyle
üniversite öğrencilerinin psikososyal etkilerinin incelendiği araştırmaların sonuçları ile
paralellik göstermektedir. Pandemi sürecinde öğrencilerin anksiyete belirtilerini tanımasına ve
anksiyete düzeylerini hangi yöntemlerle azaltılabileceklerine yönelik bilgi ve farkındalıklarını
artırmayı amaçlayan eğitim programlarının düzenlenmesi önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Anksiyete, COVID-19, Hemşirelik Öğrencileri
GİRİŞ
Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019 tarihinde ilk kez ortaya çıktığı bildirilen COVID-19 [Yeni
bir koronavirüs (nCoV)] hastalığının (1), dünyaya hızlı bir şekilde yayılması ve ölümcül bir
etkiye sahip olması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından (Mart 2020) pandemi ilan
edilmiştir (2). COVID-19, SARS-2 virüsü olarak adlandırılan yeni keşfedilen bir nCoV'nin
neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır (2). COVID-19 hastalığının ölümcül bir özelliğe sahip
olması nedeniyle birçok ülke hastalığın bulaşma hızını azaltmak ve vaka sayısının artmasını
engellemek amacıyla sıkı izolasyon ve karantina önlemleri almaya başlamıştır (3,4) ve halen
pandemi son bulmadığı için önlemlerini uygulamaya devam eden ülkeler bulunmaktadır.
Alınan önlemler kapsamında sosyal temasın fazla olduğu kalabalık gruplardan oluşan
üniversitelerde enfekte olma riski yüksek ve salgın merkezi olma potansiyeline sahip
olduğundan uzaktan eğitime geçiş kararı alınmıştır (5,6). Pandeminin sürekli olarak yayılması,
sıkı izolasyon önlemleri ve ölüm riskinin artması insanlarda büyük bir psikolojik baskı
meydana getirmiştir (7), bu durum bireylerin anksiyete, depresyon, stres düzeyinde artışa
neden olmuştur (4,8). Pandemi gibi beklenmedik bir kriz durumunda uzaktan eğitim sürecine
geçen üniversite öğrencilerinin, enfeksiyon kapma korkusu, günlük rutininin bozulması, yeni
sürece uyum sağlayamama, kısıtlı sosyal bağlantı, sanal öğrenmenin zorlukları, eğitiminin
başlamasındaki gecikmeler ya da belirsizlikler gibi nedenlerden ruh sağlığı olumsuz etkilenmiş
ve anksiyete, stres, mezuniyet kaygısı gibi psikolojik sorunları ortaya çıkmıştır (9–11).
Üniversitelerde özellikle hemşirelik eğitimi yoğun, kompleks ve uzun uygulama saatleri
gerektiren teori ve pratiğin eş zamanlı yürütüldüğü bir programdır (12). Hemşirelik
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öğrencilerinin profesyonel yeterlilik kazanması için gerçekçi bir klinik ortamda doğrudan
hastalarla çalışması, pratik ve donanım kazanması açısından oldukça önemli ve gereklidir
(13,14). Ancak, COVID-19 hastalığından korunmaya yönelik alınan önlemler, hastanelerde
vaka sayılarında düşmeyen bir artışın olması ve kliniklerde yeterli sayıda koruyucu ekipman
olmaması gibi nedenlerle öğrencilerin klinik uygulamaları ertelenmiştir, bu durum da anksiyete
ve streslerinin artmasına neden olmuştur (15). Geçmiş yıllarda meydana gelen benzer salgın
hastalıklar sırasında yapılan araştırmalar öğrencilerin ruhsal durumlarının olumsuz
etkilendiğini bildirmiştir. Hong Kong'da SARS salgını sırasında klinik uygulamaya çıkan
öğrenciler ile yapılan bir araştırmada, öğrencilerin kendilerini yüksek derecede enfeksiyon riski
altında hissettikleri belirlenmiştir (16). Benzer şekilde, MERS salgını sırasında yapılan bir
çalışmada, klinik uygulamaya çıkan öğrenciler, yetersiz MERS enfeksiyon kontrol izolasyon
politikalarına sahip sağlık kurumlarında çalışma konusundaki isteksizliklerini ifade etmişlerdir
(17). Sheroun ve ark. (2020) COVID-19 pandemisinde hemşirelik öğrencilerinin stres algısının
orta seviyede olduğunu belirtmiştir (18). Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisinin, bir
vakıf üniversitesinde eğitim alan hemşirelik öğrencilerinin anksiyete seviyelerine etkisini
incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçların bilim insanları
tarafından gelecekteki salgın hastalıklarında hazırlık yapılmasında bilgi olarak kullanabileceği
düşünülmektedir.
YÖNTEM
Araştırma, 17/12/2020 ve 17/02/2021 tarihleri arasında COVID-19 pandemisinin, bir vakıf
üniversitesinde eğitim alan hemşirelik öğrencilerinin anksiyete seviyelerine etkisini incelemek
amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul’da bir vakıf
üniversitesinde 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğrenim gören 150 hemşirelik
öğrencisi, örneklemini ise, araştırmaya gönüllü katılmayı kabul eden 110 hemşirelik öğrencisi
oluşturmaktadır.
Araştırma verileri, öğrencilerin yaş, cinsiyet gibi sosyodemografik özelliklerini belirlemek
amacıyla oluşturulan anket formu ve Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 Ölçeği ile çevrimiçi
toplanmıştır.
Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 Ölçeği: Spitzer ve arkadaşları (2006) tarafından geliştirilen,
Konkan ve arkadaşları (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçek; yaygın anksiyete
bozukluğunu değerlendiren, 7 maddelik dörtlü likertten (0= hiç emin değilim, 1= birkaç gün,
2= günlerin yarısından fazlası, 3= hemen hemen her gün) oluşan kısa bir öz bildirim formudur.
Ölçekten elde edilen toplam puanlar hafif, orta ve şiddetli anksiyete için kesme noktaları olarak
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sırasıyla 5, 10 ve 15'tir ve toplam puanı 10 ve üzeri olan hastalarda ölçeğin tanısının diğer
yöntemlerle araştırılması ve doğrulanması gerekmektedir (19,20). Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı
α = .85 (20) ve bu çalışmada elde edilen iç tutarlık katsayısı α = .91'dir.
Veri analizinde IBM SPSS 25 kullanılmıştır. Normalliğinin tanımlayıcı incelemesine ilişkin
hesaplanan çarpıklık ve basıklık istatistiklerinin tüm değişkenler için ± 1 aralığında olduğu ve
buna göre normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Bu noktada verileri analiz etmek için
parametrik analiz tekniklerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Veriler, Ki-Kare Testi ve Tek
Örneklem t Testi kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırmanın etik onayı 07/12/2020 tarih ve 2020/12-522 onay numarası ile İstanbul Yeni
Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan
ve araştırmaya katılan tüm öğrencilerden (bilgilendirilmiş onam formu okutularak imzaları)
gerekli izinler alınmıştır.
BULGULAR
Şekil 1. Yaygın Anksiyete Bozukluğu Düzeylerinin Dağılımı
YAB-7
34.5%

34.5%
30.9%

<5

10 ≤

5-10

Spitzer ve arkadaşları (2006) tarafından belirtilen kesme noktaları dikkate alınarak,
katılımcıların yayın anksiyete bozukluğu puanları kategorize edilmiş ve yüzdeleri Şekil 1'de
sunulmuştur. Şekil 1'de görülen yüzdelere göre öğrencilerin %34.55’inin anksiyetesi olmadığı,
%30.91’inin hafif, %34.55’inin ise orta ve şiddetli derecede anksiyete yaşadığı saptanmıştır.
Tablo 1. Yaygın anksiyete bozukluğu düzeylerinin kesme noktası ile karşılaştırılması
N

Ort.

SS

t

p

Hemşirelik Öğrencileri 110 7.76 5.44 -4.312 .000**
Kriter =10, *p<.05; **p<.001
Tablo 1'de görülen test sonuçlarına göre hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin
skorlarının kesme noktasından anlamlı düzeyde daha düşük olduğu (Ort. = 7.76 ± SS = 5.44)
belirlenmiştir (t(109) = -4.312, p < .001).
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Şekil 2. Somatik Belirtilerin Frekanslarının Dağılımı
Uyku Bozukluğu

77.27%

Halsiz ve Yorgun

67.27%

32.73%

Huzursuzluk Hissi

64.55%

35.45%

Baş Ağrısı

63.64%

36.36%

İştahsızlık

39.09%

Mide Şikayetleri

34.55%

65.45%

Kas Ağrısı

33.64%

66.36%

Sıcak Basmaları

30.91%

69.09%

Bulantı

25.45%

74.55%

Konstipasyon (Kabızlık)

24.55%

75.45%

Çarpıntı

21.82%

78.18%

Uyuşma veya Karıncalanma Hissi

16.36%

Göğüs Ağrısı

12.73%

87.27%

Nefes Darlığı

11.82%

88.18%

Avuçların Terlemesi

10.91%

89.09%

Bayılma Hissi

10.00%

90.00%

Tansiyonun Yükselmesi

9.09%

90.91%

Titreme

8.18%

91.82%

Kan Şekeri Yükselmesi

3.64%

0.00%

22.73%

60.91%

83.64%

96.36%

20.00%
Evet

40.00%

60.00%

80.00% 100.00%

Hayır

Şekil 2’de öğrencilerin sahip olduklarını ifade ettikleri somatik belirtilerin dağılımı verilmiştir.
Dağılıma göre, öğrencilerin %77,27’si uyku bozukluğu yaşadıklarını, %67,27’sinin kendilerini
halsiz ve yorgun; %64,55’inin huzursuz hissettiklerini, %63,64’ünün baş ağrısına sahip
olduklarını ifade ettikleri belirlenmiştir.
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Tablo 2. Yaygın Anksiyete Bozukluğu Sıklığının Demografik Değişkenlere COVID-19
Sürecine Yönelik Durumlara Göre İncelenmesi
10 ≤

< 10
N

%

N

%

χ2

p

Kadın

50

60.24

33

39.76

4.065

.044*

Erkek

22

81.48

5

18.52

İstanbul

57

67.06

28

32.94

.426

.514

Diğer Şehirler

15

60.00

10

40.00

.811

.368

Cinsiyet

Yaşanan Şehir

COVID-19 salgını sırasında gelir değişiminin durumu
Azaldı

41

62.12

25

37.88

Değişmedi

31

70.45

13

29.55

Bir aile üyesinin COVID-19 salgını nedeniyle işten çıkarılma durumu
Evet

19

55.88

15

44.12

Hayır

53

69.74

23

30.26

1.994

.158

Kronik hastalığı olan bir aile üyesinin evde bakılması durumu
Evet

15

50.00

15

50.00

Hayır

57

71.25

23

28.75

4.357

.037*

Bir aile üyesi veya tanıdığının COVID-19 nedeniyle ölmesi durumu
Evet

14

60.87

9

39.13

Hayır

58

66.67

29

33.33

.270

.603

COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan öğrenmenin eğitim sürecine algılanan etkisi
Olumsuz Etkiledi

53

63.10

31

36.90

Olumlu Etkiledi

19

73.08

7

26.92

.875

.350

*p<.05; **p<.001
Tablo 2'de görülen test sonuçlarına göre yaygın anksiyete bozukluğu sıklığı ile yaşanılan şehir,
COVID-19 salgını sırasında gelir değişim durumu, bir aile üyesinin COVID-19 salgını
nedeniyle işten çıkarılma durumu, bir aile üyesi veya tanıdığının COVID-19 nedeniyle ölmesi
durumu ve COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan öğrenmenin eğitim sürecine algılanan etkisine
yönelik görüşler arasında anlamlı bir ilişki olmadığı (χ2 (1, N=110) = .426, p > .05; χ2 (1, N=110) =
.811, p > .05; χ2 (1, N=110) = 1.994, p > .05; χ2 (1, N=110) = .270, p > .05; χ2 (1, N=110) = .875, p > .05)
ancak cinsiyet, kronik hastalığı olan bir aile üyesinin evde bakılması durumu arasında anlamlı
bir ilişki olduğu belirlenmiştir (χ2 (1, N=110) = 4.065, p < .05; χ2 (1, N=110) = 4.357, p < .05). Yüzde
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ve frekans değerleri incelendiğinde hemşirelik bölümü öğrencileri arasında kadın
öğrencilerinin (%39.76), evde kronik hastalığı olan bir aile üyesine bakanların (%50.0) orta ve
şiddetli anksiyete düzeyi gösteren bireylerin daha fazla olduğu belirlenmiştir.
TARTIŞMA
Araştırmada, öğrencilerin %30.91’inin hafif, %34.55’inin ise orta ve şiddetli derecede
anksiyete yaşadığı saptanmıştır. Saddik ve ark. (2020) pandemi döneminde öğrencilerle
yaptıkları bir araştırmada, öğrencilerin %27’isini hafif %26’sının orta ve şiddetli düzeyde
anksiyeteye sahip olduklarını (21); Bourion-Bédès ve ark. (2021) benzer araştırmada
öğrencilerin %15,2'sinin orta ve %9,8'inin şiddetli derecede anksiyete yaşadığını (22); Cau ve
ark. (2020) öğrencilerin %0.9'unun şiddetli, %2.7'sinin orta ve %21.3'ünün hafif anksiyete
yaşadıklarını belirtmişlerdir (23). Araştırmamız literatürle benzerlik göstermektedir ve
pandeminin hızlı yayılımı ve geleceğin belirsiz olma durumunun bireylerde anksiyete
düzeylerinin artmasının nedeni olarak düşünülmektedir.
Araştırmada, pandemi nedeniyle öğrencilerin %77,27’si uyku bozukluğu yaşadıklarını,
%67,27’sinin kendilerini halsiz ve yorgun; %64,55’inin huzursuz hissettiklerini, %63,64’ünün
baş ağrısına sahip olduklarını ifade ettikleri belirlenmiştir. İlhan Alp ve ark. (2020) yaptıkları
araştırmada pandemi ile öğrencilerin uyku kaliteleri arasında korelasyon olduğunu (24); Belvis
(2020), COVID-19 sırasında bireylerin yaşadıkları baş ağrılarının sıklıklarının arttığını (25);
Bat Tonkus ve Tezcan Karadeniz (2021) katılımcıların pandemi nedeniyle kedilerini huzursuz
ve stresli hissettiklerini, uyku ve beslenme düzenlerinin bozukluğunu ifade ettiklerini (4)
bildirilmiştir. Pandemi nedeniyle hastalığın kontrol altına alınmasına yönelik uygulanan
girişimler bireylerin günlük yaşam aktivitelerinin zorunlu değişmesine neden olmuştur ve bu
durum bireylerin uyku düzenlerinin bozulması, yeterli uyku alamadıkları için kendilerini halsiz
ve yorgun hissetmeleri, baş ağrısı gibi somatik belirtilerinin artması öngörülebilir bir
durumdur.
Araştırmada, yaygın anksiyete bozukluğu sıklığı ile yaşanılan şehir, COVID-19 salgını
sırasında gelir değişim durumu, bir aile üyesinin COVID-19 salgını nedeniyle işten çıkarılma
durumu, bir aile üyesi veya tanıdığının COVID-19 nedeniyle ölmesi durumu ve COVID-19
salgını nedeniyle uzaktan öğrenmenin eğitim sürecine algılanan etkisine yönelik görüşler
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ancak cinsiyet, kronik hastalığı olan bir aile üyesinin evde
bakılması durumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu; kadın ve evde kronik hastalığı olan bir
aile üyesine bakan öğrencilerinin orta ve şiddetli anksiyete düzeyine daha fazla olduğu sahip
olduğu belirlenmiştir. Saddik ve ark. (2020), kadın öğrencilerin anksiyete düzeylerinin
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erkeklere kıyasla yüksek olduğunu; %73’ünün COVID-19'u aile üyelerinden birine veya
arkadaşlarına bulaştırmaktan endişe duyduklarını, %65'i’nin ise virüsü kendileri kapmaktan
endişe duyduklarını bildirmişlerdir (21). Bourion-Bédès ve ark. (2021) araştırmasında kadın ve
COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan akraba ya da tanıdıklara sahip olma durumunun
öğrencilerin anksiyete için ana risk faktörleri olarak bildirilmiştir (22). Cau ve ark. (2020)
yaptıkları araştırmada da benzer şekilde kadın ve yalnız yaşayan, COVID-19 tanısı konulan
bir akraba veya tanıdığa sahip olan öğrencilerin, anksiyete seviyelerinin daha yüksek olduğu
saptanmıştır (26). Bireylerde anksiyete düzeyinin artması birden fazla etkene sahiptir, bu
nedenle yapılan araştırmalarda katılımcıların farklı ülkelerde yaşaması, farklı yaşam
koşullarına sahip olması anksiyete düzeylerini etkilemektedir.
SONUÇ
Bu araştırmanın bulgularına göre, hemşirelik öğrencilerinin COVID-19 salgını sırasında
anksiyetelerinin yüksek olduğu ve anksiyete düzeyleri kontrol altına alınamadığından halsizlik,
baş ağrısı gibi birtakım somatik belirtilere sahip olduğu belirlenmiştir. Bu durum salgın gibi
bir toplumsal kriz anında hemşirelik öğrencilerinin psikolojik sağlığını önemli derecede
etkilendiğini göstermektedir. Bu nedenle öğrencilerin anksiyete düzeylerini artıran faktörlerin
belirlenmesi, aileleri ve eğitmenleri tarafından desteklenmesi, öğrencilerin anksiyete ile ilgili
farkındalık kazanmasını ve baş etme becerilerinin geliştirilmesine yönelik girişimlerde
bulunulması önerilmektedir.
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COVID-19 PANDEMİSİNE BAĞLI VUCA ORTAMINDA HEMŞİRELERİN
YETENEĞİNİ YÖNETMEK
Duygu Gül1, Betül Sönmez2
1İstanbul

Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte
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2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte
Yönetim Anabilim Dalı, Doç. Dr., E-mail: betul.sonmez@iuc.edu.tr
Giriş: İçinde bulunduğumuz yüzyılda örgütler, hızlı ve sürekli değişen bir iş ortamında
varlıklarını sürdürmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından soğuk savaşın sona
ermesiyle içinde bulunulan durumların karmaşıklığını, değişkenliğini, muğlaklığını ve
belirsizliğini tanımlamak için kullanılan “VUCA” kavramı, 1980’li yıllarda ortaya çıkmıştır
(Nangia ve Mohsin, 2020; Yurdasever ve Yurdasever, 2021). Karmaşıklık, bir kurumu
etkileyen karışıklık ve kaos ortamı olarak tanımlanmaktadır. Böyle durumlarda karar vermek
güçleşmektedir.

Değişkenlik,

tanımlamaktadır.

Muğlaklık,

değişimin
olayları

hızı,

hacmi,

büyüklüğü

anlamlandırabilme

ve

zorluğunu,

dinamiklerini
belirsizlik

ise

öngörülemeyen durumları içermektedir. İçinde bulunduğumuz karmaşık, değişken, muğlak ve
belirsiz ortam, kavramın İngilizce karşılıklarının kısaltmasını ifade eden VUCA olarak
adlandırılmaktadır. Gelecekte dünya genelinde VUCA ortamının daha fazla görüleceği
öngörülmekle birlikte, dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük küresel sağlık sorununa yol
açan ve beklenmedik bir zamanda ortaya çıkan COVID-19 pandemisi VUCA ortamının etkisini
daha da açık ortaya koymuştur (Yurdasever ve Yurdasever, 2021). COVID-19 pandemisi,
dünya genelinde yoğun bakım hastalarına bakabilecek, her ortamda bilgi ve becerisini ortaya
koyabilecek, karmaşık problemlere hızlı ve etkin yanıt verebilecek, belirsizlikleri yönetebilme
ve farklı durumlara uyum sağlayabilme becerisi yüksek hemşireye ihtiyacı ortaya çıkarmıştır
(Kıraner ve ark., 2020).
Amaç: Bu derlemede, mevcut ve gelecek VUCA ortamlarına etkili yanıt verebilecek
hemşirelerin geliştirilmesi için yetenek yönetimi kavramının ve öneminin hemşire yöneticiler
tarafından daha iyi anlaşılması amaçlanmaktadır.
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Yöntem: Hemşirelikte yetenek yönetimi, mevcut ve gelecek görevlere yönelik gerekli
niteliklere ve potansiyele sahip hemşire insan gücünün belirlenmesi, yetenekli hemşirelerin
kuruma çekilerek işe alınması, yeteneğine uygun eğitim ve gelişim programlarıyla yeteneğin
geliştirilmesi ve yetenekli hemşirelerin elde tutulmasını içermektedir.
Sonuç: Pandeminin altını çizdiği VUCA ortamına uyum sağlayabilecek hemşire insan gücünün
hazırlanması için yetenek yönetimi etkili bir araç olarak kullanılabilir. Bu doğrultuda, hemşire
yöneticilerin mevcut insan kaynakları uygulamalarını çalışanın yeteneği odaklı bir bakış ile
yeniden yapılandırılması ve yetenek yönetiminin uygulanabilmesi için gerekli düzenlemelerin
yapılması önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: COVID-19, hemşire, VUCA, yetenek, yetenek yönetimi
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HEMŞİRELERİN

CERRAHİ

HASTALARINDA

NORMOTERMİNİN

SÜRDÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞ(BİLGİ DURUMLARI) VE ÖNERİLERİ
(UYGULAMALARI): NİTEL BİR ÇALIŞMA ÖRNEĞİ
Melike Durmaz1, Şerife Kurşun2, Rukiye Burucu3
1Uzm. Hemş., Selçuk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği.
melikebiryoldurmaz@gmail.com
2Dr. Öğrt. Üye., Selçuk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği.
serifekursun@hotmail.com
3Dr. Öğrt. Üye. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği. rburucu@hotmail.com
Giriş: Vücudun sıcaklık üretimi hipotalamus tarafından kontrol edilmekte ve sıcaklık değerinin
35.5 -37.60C aralığında olması “normotermi” olarak kabul edilmektedir. Ameliyattan hemen
sonraki süreçte, cerrahi hastalarında hipertermiye (1/10000-15000) oranla hipotermi ile %5090 oranda daha sık karşılaşılan bir durumdur. Hem hipotermi hem de hipertermi, etkili ve
düzenli hemşirelik girişimleri ile önlenebilir bir sağlık problemidir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı; cerrahi klinik hemşireleri ile derinlemesine görüşme yapılarak,
hemşirelerin normotermi bilgi durumları ile cerrahi hastalarda normotermik değer aralığında
değişimlerin (hipotermi veya hipertermi) ortaya çıkması durumunda hemşirelerin klinik
uygulamada kullandıkları yöntemleri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma, çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 15 hemşire ile
derinlemesine “bireysel görüşme” şeklinde yapılmış, yorumlayıcı fenomenoloji kullanılarak
nitel veri analizi uygulanmıştır. Araştırmanın uygulanabilmesi için gerekli izinler alınmıştır.
Verilerin elde edilmesinde, “Sosyodemografik Özellikleri Belirleme Formu” ile “Yarı
Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmada toplam 15 cerrahi klinik hemşiresi ile odak grup görüşmesi yapılmıştır.
Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 28,2±5’dir. Katılımcı hemşirelerin toplam
mesleki ve cerrahi kliniklerde deneyim süreleri sırayla 8,4±4 ve 4,2±3 yıldır. Hemşirelerin
%60’ı erkek ve %26,2’si lisans mezunudur. . Hemşirelerin %60’ı erkek ve %26,2’si lisans
mezunudur. Odak grup görüşmesinde araştırma sorularına toplam 183 görüş bildirilmiştir.
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Araştırmaya katılan hemşireler ile görüşmeler içerik analizi yöntemi yapılmış ve “hemşirelerin
normotermi hakkında teorik bilgi durumları” ve “hemşirelerin klinik uygulamaları” olmak
üzere dört ana tema belirlenmiştir
Sonuç: Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin normotermi hakkında farkındalıklarının
olduğu ama daha çok hipertermiyi dikkate aldıkları, hipotermi durumunda yapılması
gerekenleri bildikleri ama tamamını farklı sebeplerle hastaya uygulamadıkları sonucuna
varılmıştır. Öğrencilere normotermi, önemi ve girişimlerin ayrıntılı olarak anlatılması,
öğrenilmesini kolaylaştırmak ve hata riskini azaltmak için normotermi algoritmalarının
oluşturulması, girişimleri uygulamanın mesleki yönden öneminin vurgulanması uygun olabilir.
Hemşireler için de aynı eğitim ve algoritmalar hizmetiçi eğitimlerde kullanılarak hemşirelerin
farkındalıkları artırılabilir.
Anahtar Kelimeler: Periopretif işlemler, Cerrahi Hemşire,
hipotermi, Hipertermi
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Normotermi, İstenmeyen

SB - 76
TOPLUMUN METAFORİK HEMŞİRE ALGISI
Burçin Işık1, Hülya Kaya2., Gönül Bodur3
1
Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Gaziantep, burcev2201@yahoo.com
2Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi,
İstanbul, hulyakay@iuc.edu.tr
3Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi,
İstanbul, gnlbodur@iuc.edu.tr
Giriş: Sağlık bakımı sisteminin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesinde, hemşireler ve
hemşirelik uygulamaları yaşamsal bir konuma sahiptir.
nakledicileri”

olarak

bireylerin

yapılandırılmasında, dolayısıyla

bakış

Metaforlar, “anlamın, canlı

açılarının

belirlenmesinde

hemşirenin, toplum

tarafından nasıl

ve

yeniden

algılandığının

anlaşılmasında ve bu yolla hemşirelerin, rollerine ilişkin kendi perspektiflerini geliştirme ve
sorgulamasında önemli rol oynamaktadır.
Amaç: Araştırma, toplumun “hemşire”ye ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya
çıkarmak amacıyla nitel ve nicel araştırma deseni kapsamında gerçekleştirildi.
Yöntem: Araştırma, Türkiye’de yaşayan bilişsel ve duyuşsal olarak iletişim kurmayı
engelleyen herhangi bir sorunu olmayan, 15-65 yaşları arasında çalışmaya gönüllü olarak
katılan 810 kişi ile gerçekleştirildi. Veri toplama aracı olarak bilgi formu ve bireylerin
hemşireye ilişkin sahip oldukları algıları ortaya çıkarmak için “Hemşire ……………….
gibidir, çünkü; ……….” ifadesinin yazılı olduğu bir anket formu kullanıldı. Veriler, nitel
(içerik analizi) ve nicel veri çözümleme teknikleri kullanılarak gerçekleştirildi.
Bulgular: Katılımcıların “hemşire” kavramına ilişkin toplam 194 adet metafor ürettiği
belirlendi. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından on iki farklı kavramsal kategori altında
toplandı. Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 28.20±10.07, % 52’si kadın, % 61,7’si
bekar, % 47,2’si lise mezunu, % 62,8’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşamakta idi.
Katılımcıların %62,6’sı ailesinde/yakın çevresinde hemşire olduğunu, %80,2’si mesleğinde ün
yapmış bir hemşire lider tanımadığını ve %81,4’ü herhangi bir nedenle hemşirelik
hizmetlerinden yararlandığını ifade etti. Katılımcıların hemşire kavramına ilişkin sıklıkla
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“melek”, “anne-baba”, “doktorun yardımcısı/sağ kolu”, “cankurtaran” ve “dert ortağı”
metaforlarını

kullandığı

ve

hemşireyi,

“Yarar

sağlayıcı/Yardım

edici/İyileştirici/Kolaylaştırıcı” olarak kavramsallaştırdığı görüldü.
Tartışma ve Sonuç: Araştırma sonuçları katılımcıların, hemşire kavramını bir bütün olarak
açıklayabilmek için çok sayıda ve geniş çerçevede metafor ürettiklerini gösterdi. Örneğin,
hemşirenin “beyin”,

“Atatürk” olarak tanımlandığı gibi; “çaydaki şeker”, “kibir abidesi,

“sağlık sisteminin omuriliği”, ve “yardımcı pilot” olarak da tanımlandığı görüldü. Bu sonuçlar
ışığında, mesleğin toplumsal algısının pandemi sürecini bir fırsat olarak görerek geliştirilmesi,
gelecek genç kuşaklara daha geniş bir çerçevede tanıtılması, hemşire kavramının tüm
boyutlarıyla ele alınarak topluma aktarılması önerilebilir.
Anahtar Sözcükler: Hemşire, Metafor, Algı, Toplum
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SB - 78
COVID-19 PANDEMİSİNİN HEMŞİRELER ÜZERİNE RUHSAL ETKİLERİ: SON
BİR YILIN İNCELENMESİ
Büşra Ergen1, Nurten Taşdemir2, Dilek Yıldırım Tank3
1Zonguldak

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı,
brergen62@gmail.com
2
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı,
nurten.tasdemir@beun.edu.tr
3Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı,
dilekytank@beun.edu.tr
Giriş: Covıd-19, tarihte yeni ortaya çıkan bir virüs olup 2019 yılının Aralık ayında Çin’in
Wuhan kentinde ortaya çıkan bir solunum yolu hastalığıdır. 11 Mart 2020 de ise Dünya Sağlık
Örgütü(WHO)

tarafından

‘pandemi’

şeklinde

tanımlanmıştır.

Pandemide

mesleki

sorumluluklarının bilincinde özverili şekilde çalışan hemşireler, kişisel faktörler, dış etkenler
vs. gibi nedenlerle olumsuz ruhsal sorunlar yaşamaktadır.
Amaç: Bu çalışma Covıd-19 pandemisinin hemşireler üzerinde ruhsal etkilerini incelemek
amacıyla sistematik derleme şeklinde planlanmıştır.
Yöntem: Google Scholar, Pubmed, Ebscohost, Proquest, Web of Science veri tabanları
üzerinde ‘’Covıd-19 nurse mental effect’’, ‘’Covıd-19 nurse psychological effect’’ anahtar
kelimeleri kullanılarak, araştırma kriteri Nisan 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında İngilizce
dilinde deneysel-yarı deneysel-randomize kontrolü çalışma şeklinde yayımlanan, hemşirelerin
Covıd-19 pandemisindeki ruhsal etkilerini ve ya ruhsal belirtilerini inceleyen 37 orijinal
araştırma makalesine ulaşılmıştır.
Bulgular: Tarama sonucunda 2798 çalışmaya ulaşılmış, 37’si araştırma kriterlerine uygun
bulunmuştur. İncelenen çalışmaların %13.5’inde hemşirelerin endişe, %32.4’ünde depresyon,
%13.5’inde korku, %40.5’inde anksiyete, %8.1’inde kaygı, %32.4’ünde tükenmişlik,
%16.2’sinde uyku problemleri, %32.4’ünde stres, %2.7’sinde travmatik ve psikolojik sıkıntı,
%8.1’inde travma sonrası stres bozukluğu, %2.7’sinde umutsuzluk ve yetersizlik, düşük öz
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yeterlilik, sosyal işlev bozukluğu, somatizasyon ve damgalanma, travma yaşadıkları tespit
edilmiştir.
Tartışma ve Sonuç: İncelenen çalışmaların bazılarında hemşirelerde olumsuz psikolojik
etkilerin varlığı orta-düşük seviyede olduğu görülse de çoğu çalışmada yüksek düzeyde olduğu
bildirilmiştir. Pandemi döneminde riskli bir gruba bakım veriyor olmak, hastalığın bulaşma
riski, belirsizliği, çalışma koşulları, virüsü bulaştırma ihtimali, sosyodemografik nedenler,
kişisel etmenler gibi faktörler ile de bu durum değişkenlik göstermektedir. Bu zorlu süreçte
hemşirelerin maddi ve manevi olarak desteklenmesi, hemşirelerin güçlendirilmesi önem arz
etmektedir. Bu doğrultuda, hemşirelerin pandemi sürecinde yaşadığı sorunların, içinde
bulundukları durumun ve hissettiklerinin araştırılması, sorgulanması ve olumsuz psikolojik
etkilerle başa çıkma stratejilerini geliştirilmesi için müdahale ve programlar uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: Covıd-19, Hemşire, Ruhsal etkiler

263

SB - 84
COVID-19 SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SÜRECİNDE KRONİK HASTALIĞI
OLAN

BİREYLERİN

SAĞLIK

PROBLEMLERİ,

FİZİKSEL

AKTİVİTE

DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN OMAHA SİSTEMİ İLE İNCELENMESİ
Şura Kaya1, Ayşe Dost2, Selma Baz3
1İstanbul

Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü. E-posta:
surakaya@medipol.edu.tr
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü. E-posta:
adost@medipol.edu.tr
3
Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Programı
E-posta: selma.baz@vsh.bau.edu.tr
Giriş: Pandeminin getirdiği izolasyon ve kısıtlamalardan en çok etkilenenler kronik hastalığa
sahip bireylerdir. Pandemiye bağlı sağlık problemleri ve fiziksel inaktivite düzeylerinde artış
olduğu belirtilmektedir. Sağlık problemlerinin belirlenmesinde geçerli sınıflandırma
sistemlerinin kullanımı önemlidir.
Amaç: COVID-19 sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde kronik hastalığı olan bireylerin sağlık
problemleri, fiziksel aktivite düzeyleri ve ilişkili faktörlerin Omaha Sistemi ile incelenmesi
amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışmada tanımlayıcı-ilişki arayıcı tasarım kullanıldı. Çalışmanın örnekleminde
gelişi-güzel örnekleme yönteminden yararlanıldı ve örneklemi kronik hastalığa sahip, ev
izolasyonunda olan 182 birey oluşturdu. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu, Omaha
Sistemi Problem Sınıflandırma Listesi ve Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ-Short
Form) kullanıldı. Verilerin analizinde sayı, yüzde, t testi, ki-kare testi ve lojistik regresyon
kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Bireylerin %60’ı kadın, %83’ü evli ve %45’i ilkokul mezunudur. Bireylerin yaş
ortalaması 47.37±11.04, kilolu ve obez olanların ortalaması 72.5%’dir. En fazla görülen kronik
hastalıklar hipertansiyon (%47), diabetes mellitus (%32) ve kardiyovasküler hastalıklardır
(%20). Omaha Sistemi Problem Sınıflama Listesi’nde en çok karşılaşılan sağlık problemleri
beslenme (%82), fiziksel aktivite (%77), ağız ve diş sağlığı (%53) ve uyku-dinleme düzenidir
(%53). Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketine göre bireylerin %57,7’si yetersiz fiziksel
264

aktiviteye sahip ve oturularak geçirilen süre ortalaması 6.82±3.25 saattir. İzolasyonda geçirilen
gün sayısı, cinsiyet, eğitim durumu ile sanitasyon, yaşanılan mahalle ve işyeri güvenliği, deri
ve fiziksel aktivite problemleri olan bireylerin fiziksel aktivite düzeyi ile arasındaki ilişki
anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Lojistik regresyon modeli ile eğitim durumu ve günde oturarak
geçirilen sürenin fiziksel aktivite davranışını önemli ölçüde yordadığı görülmüştür.
Tartışma ve Sonuç: Kronik hastalığı olan bireylerin, COVID-19 sokağa çıkma kısıtlaması
sürecinde yetersiz fiziksel aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu durum, mevcut kronik
hastalıkların ilerlemesi ve yan etkilerine sebep olabilir. Eğitim durumu ve oturarak geçirilen
sürenin fiziksel aktivite davranışının önemli tahmin edicileri olduğu bulundu. Bu kırılgan
grubun ev izolasyonu sürecinde fiziksel aktivitelerini etkileyen faktörlerin araştırılması ve
teşvik edici politika ve uygulamaların sağlanması önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: COVID-19, Omaha Sistemi, Fiziksel Aktivite, Kısıtlama, İzolasyon
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PANDEMİNİN RİSK GRUPLARI ÜZERİNDEKİ PSİKOSOSYAL ETKİLERİ
Merve Bat Tonkuş1, Gamze Güneş2, Ömer Faruk Coşkun3
Öğr. Gör. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü,
İstanbul, Türkiye, batmerve@gmail.com
2 Lisans Öğrencisi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü, İstanbul, Türkiye, gamzegunes17@gmail.com
3
Lisans Öğrencisi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü, İstanbul, Türkiye, O.farukcoskun@windowslive.com
1

ÖZET
Giriş: Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni coronavirüs salgını, 12 Mart
2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir.
Amaç: Bu çalışmada güncel veriler ve literatür doğrultusunda, COVID-19 pandemisindeki risk
faktörlerini belirlemek ve risk faktörleri üzerindeki psikososyal etkilerle müdahaleleri
araştırmak ve yeni geliştirilecek müdahalelere ışık tutması amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma “pandemi”, “psikososyal etkiler”, “COVID-19”, “risk grupları”,
“psikososyal müdahaleler” kelimelerinin, Türkiye Atıf Dizini, Pubmed, Google Akademik
veritabanlarında taranılması ile Mart 2021 – Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Dünya genelini etkisi altına alan COVID-19 pandemisi yaşlıları, kronik
hastalığı sahip olan bireyleri, sigara içen bireyleri, engellileri, hamileleri ve sağlık çalışanlarını
bu gruplar dışında kalan bireylere göre psikososyal yönlerden daha fazla etkilemiş ve risk
grupları olarak değerlendirilmiştir. Bu risk grupları doğrultusunda psikososyal etkilere bağlı
olarak bu etkileri en aza indirmek için uygun müdahaleler geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Psikososyal Etkiler, COVID-19, Risk Grupları, Psikososyal
Müdahaleler
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1. GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) pandemi (2011) kavramını tanımlarken 3 koşulu sağlamış olması
gerektiğini öne sürmüş ve bu koşullar sağlandığında ancak başlamış sayılır olacağını
belirtmiştir. Bunlar; nüfusun daha önce karşılaşmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı, hastalığa
neden olan faktörün insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması, hastalık
faktörünün insanlar arasında kolayca ve sürekli olarak yayılım göstermesi şeklindedir (1).
Bir hastalık veya tıbbi olayın sadece yaygın olması ve çok sayıda insanın ölümüne sebep olması
nedeniyle pandemi olarak nitelendirilemez, aynı zamanda yaygın olması ile birlikte bulaşıcı da
olması gereklidir. Örneğin kanser hastalığı, insanlarda çok sayıda ölüme neden olan bir hastalık
olmasına rağmen bulaşıcı bir hastalık olmadığı için pandemi olarak adlandırılmamaktadır (1).
Dünya Sağlık Örgütü Çin Ülke Ofisi, 31 Aralık 2019 tarihinde, Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan
şehrinde, nedeni o zaman için bilinmeyen zatürre vakaları bildirmiş ve 5 Ocak 2020 tarihinde,
daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Coronavirüs tanımlanmıştır. Başlangıçta 2019nCoV olarak ifade edilen hastalık, daha sonra COVID-19 olarak değiştirilmiş ve Çin’de ortaya
çıktıktan sonra, yaklaşık üç ay gibi kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya yayılmıştır. 12 Mart
2020 itibariyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19;
fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak insanlar için ölümcül bir tehlike oluşturmaya devam etmektedir
(2). Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; 24 Mayıs 2021 itibariyle, dünya genelindeki COVID19 kaynaklı vaka sayısının 167 milyon 836 bin 626’ya ulaştığı, ölüm sayısının ise 3 milyon
484 bin 202 olduğu görülmektedir Türkiye’de ise ilk kez 11 Mart 2020 tarihinde görülen
COVID-19 vakasından 24 Mayıs 2021 tarihine kadar geçen süre zarfında; toplam vaka sayısı
5 milyon 194 bin 10 iken, COVID-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı ise 46 bin 446 olarak
belirtilmektedir (3).
Pandeminin kontrol edilemez bir hal alması, toplumdaki bireylerin yaşam ya da çalışma
koşullarından dolayı ailelerinden, sevdiklerinden ayrı kalması, ölümle ya da yoğun bakım
ünitelerinde uzun süre yatış gibi durumlar sosyal ve psikolojik açıdan olumsuz yönde
etkilenmelerine neden olmaktadır (4). Bu çalışmanın amacı; güncel veriler ve literatür
doğrultusunda, COVID-19 pandemisinin toplum üzerindeki psikososyal sorunların ve risk
faktörlerini gözden geçirmektir.
2. PANDEMİDE RİSKLİ GRUPLAR VE PSİKOSOSYAL ETKİLER
COVID-19 hastalığı için risk gruplarını bilmek, gerekli önlemlerin en iyi şekilde alınmasını
programlamak ve uygulanacak yöntemleri belirlemek için bir gerekliliktir (5). Yapılan

267

araştırmalar sonucunda belirlenen riskli gruplar; hastalığın olası sonuçları açısından yaşlılar,
engelli ve kronik rahatsızlığa sahip bireyler, hamileler ve sağlık çalışanlarıdır (6).
Yaşlılık döneminde bağışıklık sisteminin gençlik dönemindekine göre daha zayıf olması, eşlik
eden kalp hastalıkları, diabetes mellitus (DM) gibi kronik hastalıkların yaşlı nüfusta daha fazla
olması, Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) pnömonisi oluşma riski, ARDS
pnömonisine bağlı ölüm oranı riski, yaşa bağlı bağışıklık sisteminin toparlanmasında gecikme
gibi nedenlerden dolayı yaşlı bireyler COVID-19 pandemisi açısından riskli grup olarak kabul
edilmektedir. Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmış ve sosyal
kısıtlamaya yönelik kararlar alınmıştır ve bu kararlardan mortalite durumu için yüksek risk
taşıyan 65 yaş ve üzeri kişiler öncelikli olarak etkilenmiştir. Bu durum, yaşlı bireylerin
rutinlerinin bozulmasına ve yeni gündelik hayat döngüsüne maruz kalmalarına neden olmuştur
ve toplum tarafından damgalanmaya maruz kalmaları, mortalite oranları nedeniyle ölüm
anksiyetesi yaşamaları, korku ve yalnız hissetmeleri gibi birçok psikolojik sorunları ortaya
çıkarmıştır (7,8). 60 yaş üzerindeki yaklaşık 192 milyon insanın bazı zihinsel veya nörolojik
bozukluk düzeylerine sahip olduğu öngörülmektedir (9). Yapılan çalışmalar, anksiyetenin 75
yaşın üzerindeki kişilerde çeşitli komorbiditelerle ilişkili ölüm riskini artırdığını
gözlemlemiştir. Aşılar ve TMM (temizlik, maske ve mesafe) haricinde sosyal izolasyon,
COVID-19’un bulaşmasına karşı en etkili korunma şekli haline gelmiştir ancak uzun
dönemlerde yalnızlık ve öfke duygularına yol açabilmektedir. İzolasyon sebebiyle geleceğe
dair endişeler vardır ve bu sebepten dolayı da strese yatkın bir hal içerisinde olabilmektedirler.
Bu faktörlerin yanında, depresyon ve anksiyete bozuklukları için profesyonel bakım alan veya
almayan bireylerin psikiyatrik koşullarının kötüleşmesi sonuçlarıyla karşılaşılabilmektedir.
Hastalığın ilerlemesi ve izolasyonun devam etmesi, zihinsel çöküntü tehdidi oluşturabilmekte
ve yaşlı insanlar, özellikle yalnız yaşayanlar en çok maruz kalan grubu oluşturmaktadırlar.
Negatif sarmalda kalınması durumunda ise, zihinsel durumları zarar görebilmekte, anksiyete
ve depresyon semptomlarını ise şiddetlendirebilmektedir (7). Bununla birlikte yaşlıların,
demans ve depresyon gibi kronik psikiyatrik bozukluğa sahip olmaları, pandemi nedeniyle
umutsuzluk ve yalnızlık gibi duygular hissetmeleri intihar açısından da yaşlılar için risk
oluşturabilmektedir (10).
1257 kişinin katıldığı ve COVID-19 pandemisinin ilk aylarında yaşlı insanların yaşadığı
zorlukları inceleyen anket çalışmasında, yaşlıların %71.9’unun halka açık yerlerden uzak
durduğunu, %68.8’inin doktor randevularını ve %46.6’sının tıbbi tedavileri iptal ettiklerini, %
95’inin arkadaş ve akrabalarla daha az zaman geçirdiklerini, %87.7’sinin şehir dışı gezileri
iptal ettiklerini ve aile toplantılarına katılma planlarını değiştirdikleri sonucu ulaşılmıştır.
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Ayrıca, çoğu yaşlı yetişkinin (%91) COVID-19 salgınının önemli zorluklar sunduğunu
bildirdiği de görülmüştür (11). 556 katılımcının katıldığı ve karantinadaki yaşlıların anksiyete
düzeylerinin COVID-19 salgını sırasında depresyona etkisinin incelendiği çalışmada ise evde
karantinaya alınan yaşlıların pandemiden psikolojik olarak etkilendiği vurgulanmıştır. Artan
kaygı düzeyleri depresyon düzeylerini artırmıştır. Böylece bu çalışma aynı zamanda pandemi
sırasında evde kilitli kalan yaşlıların sağlık, bakım, temizlik, ekonomik ve gıda ihtiyaçlarını
artırarak anksiyete ve depresyon düzeylerinde artışa neden olduğu gözlemlenmiştir. Bu
çalışma, anksiyete düzeyinin her iki cinsiyette de depresyon düzeyini etkilediğini, ancak
anksiyetenin depresyon üzerindeki etkisinin kadınlarda daha yüksek olduğu sonuca varmıştır.
Anksiyete düzeyinin 65-74 yaş (genç-yaşlı), 75-84 yaş (orta-yaşlı), 85 yaş ve üstü (yaşlı-yaşlı)
dahil olmak üzere tüm yaş gruplarında depresyon düzeyini etkilediği görülmüştür. Sonuçlar
dahilinde anksiyetenin depresyon üzerine 65-74 yaşları arasında en yüksek etkiyi ettiği
görülmüştür. Son olarakta benzer bir pandemiye aşina olmadığını bildiren yaşlıların kaygı
düzeylerinin depresyon düzeylerini artırdığını da bulmuştur (12).
Azaltılmış olan fiziksel aktivite imkanlarının ve kararlarının etkisi olarak fiziksel aktiviteyi ve
zihinsel sağlığı derinden etkilemektedir. Pandemi sürecinde genel ve savunmasız bireylerde
ruh sağlığı sorunlarının artığı bildirilmiştir. Bildirilen sorunlar ise; anksiyete, depresyon, stres,
hızlanmış korku düzeyleri şeklindedir (13). COVID-19 salgını sırasında alınan kısıtlama
önlemleri, engelli bireylerin dışlanmış hissetmelerine yol açabilmektedir. Engelli bireyler için
bu tür çevresel engeller; ulaşım, spor tesislerine erişim ve maliyet, normal koşullar altında bu
kişilerin katıldıkları egzersiz miktarını engellediği bilindiğinden ve bu bireylerin, özel
ekipman, tesis ve ekipmanlara erişim eksikliği nedeniyle kilitlenme sırasında daha da
kötüleşmesi ve kişisel engelleri şiddetlendirerek fiziksel aktiviteye katılmalarını engellemesi
muhtemeldir (14).
COVID-19, virüsün solunum sistemi ve akciğerleri etkilemesinden dolayı kronik akciğer
hastalığı ya da astım tanısı bulunanlar, kalp ve damar hastalıkları olanlar, DM gibi hastalıklara
sahip bireyler de riskli grup içerisinde yer almaktadır (6). Kanser tedavisi, organ
transplantasyonu, immün yetmezliği olan bireyler, kontrol altında tutulamayan HIV/AIDS,
kortikosteroid ilaçların kullanımı, immün sistemi baskılayan ilaç kullanan bireyler ve diyaliz
tedavisi gören kronik böbrek hastaları ve karaciğer hastaları da bu grup içerisinde yer
almaktadırlar (9). Adölesan ve erişkin bronşiyal astım hastalarında astım kontrol düzeyini
değerlendirmeyi, COVID için kilitlenme sırasında astım kontrolü ile ruh sağlığı etkileri
arasındaki ilişkiyi amaçlayan ve 264 katılımcının katıldığı çalışmada COVID-19 pandemi
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sürecinde katılımcıların 2/3’sinin astım kontrolünde yetersiz kaldığı; anksiyete, depresyon ve
borderline durumlarının katılımcıların yarısından fazlasını etkilediği belirtilmiştir (15).
COVID-19 salgınları sırasında peri-travmatik stres ve korkuyu psikolojik reaksiyonlar olarak
ölçmeyi amaçlayan, 1844 katılımcının katıldığı çalışmada COVID-19 pandemisi sürecinde
kardiyovasküler ve diyabetik hastalıklara sahip bireylerde daha yüksek psikososyal sorunlar
saptanmıştır. Ayrıca, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalığı olan bireylerde, kronik
hastalığı olmayan bireylere göre anlamlı olarak daha yüksek peri-travmatik korku ve stres
seviyelerine sahip olduğu tespit edilmiştir (16).
Hastalığa yakalanmaktan veya hastalık nedeniyle ölmekten korkan bir bireyde zihinsel sağlık
kötüye gidebilmektedir. Çaresizlik ve umutsuzluk duyguları yaşayabilmekte ve bu sebepten
dolayı hastalığın bulaşması korkusuyla başka bireylerle temasa geçerken huzursuz
olabilmektedirler. Karantina sürecine girmekten rahatsızlık duyan bireyler, depresyon,
anksiyete, stres, uykusuzluk, inkâr ve korkuya yol açabilecek izolasyon, ayrımcılık, hayal
kırıklığı, bitkinlik, utanç, suçluluk ve öfke hissedebilmektedirler. Karantina süreci daha uzun
olan bireylerde ise travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) prevelansı görülebilmektedir.
TSSB’yi oluşturan faktörlere bakıldığında; alınan tedavinin kalitesi, tıbbi bakım ve ilaçlara
erişilebilirlik, karantinaya alınan yerin çevresel durumu ve alınan duygusal ve zihinsel destek
yer almaktadır. Enfekte olmuş ve karantinaya alınmış bireylere yönelik damgalanma ve
ayrımcılık durumları görülebilmektedir (17).
Dünya nüfusun yaklaşık %1 ila %18’ini etkileyen heterojen, kronik bir solunum hastalığı
astımdır (15). Küresel Astım Girişimi (GINA) kılavuzlarının en güncel sürümüne eklenen
COVID-19 salgını sırasında astım yönetimine ilişkin ara kılavuzda, salgın sırasında uygun
astım kontrol süreçlerinin devamlılığının önemine işaret edilmiş ve astım semptomlarının
kötüleşmesi halinde astım hastalarını yazılı eylem planlarını takip etmeye çağırmıştır.
Gelecekte olabilecek astımla ilişkili ölüm ve alevlenme riskini en aza indirmede etkili yol, iyi
bir astım kontrolü sağlamaktan geçmektedir (18). Astım hastalarında var olan ruh sağlığı
bozuklukları hakkında kapsamlı kanıt olmasına rağmen bakımları sırasında psikopatolojik
komorbiditeler sıklıkla gözden kaçabilmektedir. Ayrıca astım ve anksiyete yüksek oranda eşlik
eden bir hastalıktır ve etkileşimleri her iki durumun alevlenmesine yol açabilmektedir.
Birbirlerine bağımlı olup olmadıkları veya bir bozukluğun diğerinden önce gelip gelmediği
açık olmamakla birlikte yapılan çalışmalarda psikososyal stresörler, astımı tetikleyen faktörler
olarak bildirilmiştir. Düzenli takip sayesinde önemli ölçüde durdurulabilmektedir (19).
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Tip 2 diyabet hastalığına sahip bireylerde pandemi nedeniyle öğün dışı atıştırma eğiliminin
arttığı, egzersiz süresinin azaldığı ve daha az sıklıkta kendi kendilerine kan şekerlerini
izledikleri fark edilmiştir. Bundan dolayı, kan şekeri izleme, “sağlıklı başa çıkma”, sağlıklı
beslenme, problem çözme, aktif olma, ilaç alma ve riskleri azaltma dahil yedi etkili öz bakım
davranışı bu bireylere tavsiye edilmektedir. Sağlıklı başa çıkmanın temel bileşenleri arasında
ise motivasyon oluşturmak, davranışsal hedefler belirlemek ve engelleri aşmak yer almaktadır.
Alınan kısıtlama kararları, sağlıklı yaşam tarzı davranışlarında, egzersiz türü ve süresinde,
düzensiz yeme davranışlarında değişiklere ve aşırı zihinsel strese neden olabilmektedir.
Psikolojik stresi artırabilecek diğer risk faktörleri olarak yalnızlık, akıl sağlığı hizmetlerine
sınırlı erişim, sosyal destek eksikliği ve önceden var olan diyabetik mikrovasküler ve
makrovasküler komplikasyonların kötüleşmesi ile ilgili endişeler sayılabilmektedir (20).
COVID-19 ile enfekte hastalarda diyabet ve klinik son noktalar arasındaki ilişkiyi
değerlendirmeyi amaçlayan, 127 diyabetli ve 141 diyabet hastalığı olmayan toplamda 268
katılımcının katıldığı çalışmada COVID-19 enfeksiyonlu hastalarda diyabet ve daha kötü
koşullar arasında dikkate değer bir ilişki saptandığı, COVID-19 ile enfekte olan diyabetik
hastaların, diyabetik olmayan hastalara kıyasla artmış bağışıklık sistemi dengesizliğine ve daha
yüksek seviyelerde inflamatuar biyobelirteçlere sahip olduğu, COVID-19'lu diyabetik
hastalarda hastane içi mortalite riskinde üç kattan fazla artış ve IMV (İnvaziv mekanik
ventilasyon) gereksinimi olasılığında ise neredeyse beş kat artış ile diabetes mellitus'un açık
ilişkisi gösterilmiştir (21). 168 hastanın katıldığı, acil durumda diyabetli hastaların bireysel
davranışlarındaki değişiklikleri ve HbA1c düzeylerini araştırıldığı çalışmada, düşük fiziksel
aktivite düzeylerinin glisemik kontrolü olumsuz etkilediği tespit edilmiştir (22). 50 diyabet
hastası ve 81 diyabet hastası olmayan toplamda 131 bireyin katılım sağladığı, yaşlı diyabet
hastalarında COVID-19’un ilerlemesi ile ilişkili risk faktörleri çalışmada kan şekeri
seviyelerinin diyabet hastalarında COVID-19’un ilerlemesi için önemli bir risk faktörü olduğu,
hipertasyonun ise genel popülasyon ve diyabet hastaları üzerinde önemli bir etki gösterdiği
tespit edilmiştir (14).
COVID-19 salgını öncesinde kanser hastalarına çeşitli psikolojik müdahaleler sağlayan,
psikososyal klinisyenler, COVID-19 sürecinde kliniklerden kısıtlanmış ve onkologlar bu
müdahaleleri sağlayan ana personel haline gelmişlerdir. Depresyon ve anksiyetenin, kanser
hastalarının sağkalımında bozulma ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Kanser hastalarında, erken
psikolojik müdahalede bulunulmasının, yaşamlarının son döneminde daha az agresif bakım ve
daha uzun sağkalıma sahip oldukları bildirilmiştir. Uygun ve kişiselleştirilmiş psikolojik
müdahale, acil ihtiyaç durumunda ve ayrıca kanser hastaları içinde formüle edilmesi gerektiği
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de vurgulanmaktadır (24). 6213 kanser hastasının katılım sağladığı bir araştırmada, COVID19 salgını sırasında kanserli hastalar arasındaki ruh sağlığı sorunları epidemiyolojik olarak
incelenmiş ve anksiyete belirtileri olan 1101 (%17,7) örneklemin 1456'sında (%23,4)
depresyon belirtileri, 578'inde (%9,3) TSSB belirtileri ve 839'unda (%13,5) düşmanlık
belirtileri, farklı ruh sağlığı sorunları arasında paylaşılan risk faktörleri olduğunu ortaya
konulmuştur. Ayrıca düşük destek seviyesinin, kanser hastalarında sıkıntı için önemli bir
belirleyici ve iyi aile ilişkilerinin de hastaların ruh sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi olduğu
yapılan çalışmaca gösterilmiştir (25).
Kanserli hastalarda COVID-19 salgını sırasında psikolojik iyi durum başlıklı anket çalışmasına
94 hasta katılım sağlamış olup anket sonucunda anksiyete bozuklukları ve obsesif kompulsif
bozukluk yaygınlığının sırasıyla %11,7 ve %2,1 düzeyinde olduğu bulunmuştur. Kanserli
hastaların şiddetli bir COVID-19 formuna sahip olduğu ve çalışma popülasyondaki diğer
insanlara göre şiddetli COVID-19 geliştirme olasılığının 3,5 kat daha yüksek ve daha önce
psikiyatrik öyküsü olan kanserli bireylerin, travma sonrası TSSB semptomlarına daha duyarlı
olduğu da çalışmanın diğer sonuçlarındandır (26).
Dünyadaki en önemli ölüm ve morbidite nedenlerinden biri olan sigara, Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) tarafından en hızlı yayılan ve en uzun süredir devam eden salgın olarak (2005)
tanımlanmaktadır (27). Bununla birlikte sigara içmenin, akciğer sağlığı ve solunum fonksiyonu
üzerindeki olumsuz etkisine dair kanıta dayalı birçok araştırma bulunmaktadır. Bu bağlamda
COVID-19 ve sigara kullanımı ile ilgili yapılan araştırmalar, uzun süreli sigara kullanan
bireylerde COVID-19 hastalığın prognozun kötüye gittiği bildirilmektedir (28). Sigara ve
COVID-19 ilişkisi üzerine yapılan güncel araştırmalar, sigara içen bireylerin sigara içmeyen
bireylere kıyasla daha şiddetli semptomlara sahip olma olasılıklarının 1,4 kat daha fazla
olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, viral enfeksiyonlar sigara kullanan bireylerde
özellikle de bu pandemi süresince daha agresif bir şekilde ilerlemekte ve bu da sigara kullanan
bireylerde davranış değişikliklerine neden olabilmektedir (29). COVID-19 enfeksiyonlarının
yayılması ve ölüm oranı ile sigara kullanımı arasındaki negatif korelasyon netleşirken, DSÖ
(2005) nargile, e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri gibi tütünle ilgili diğer ürünlerin de normal
sigara ile aynı olumsuz etkileri yaratabileceğini vurgulamıştır (27). COVID-19 pandemisinden
dolayı alınan kısıtlama kararları nedeniyle izole olan bireyler, anksiyete ve korkudan
kaynaklanan bağımlılık düzeylerini artırabilmektedirler (29). Stresle başa çıkma araçlarının
sınırlı kullanılabilirliği ile birleştiğinde (yani, sosyal mesafe, mali zorluk) sigara içmeye
başlama, yoğunluğun artması ve nüksetme riski de artırmaktadır (28).
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COVID-19 için bir diğer riskli grup sahada hastalığın önlenmesi, bireyleri sağlığının
sürdürülmesi için maksimum çaba gösteren sağlık çalışanlarıdır (30). Sağlık çalışanları
COVID-19 tanılı bireylere tedavi uygularken yüksek sorumluluk duygusu ve kuvvetli bir ekip
çalışması ruhu içinde görevlerini yapmaktadırlar ve tüm bu görev ve sorumlulukları yerine
getiren sağlık çalışanları aynı zamanda salgın hastalıklar sırasında enfeksiyon riski, yeterli
kişisel koruyucu ekipman olmaması, ağır iş yükü, vardiya saatlerinin uzun olması, insan gücü
eksikliği, tükenme riski, aileden ayrı kalma vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu gibi
durumlar sağlık çalışanları üzerinde stres, anksiyete, depresyon, uyku sorunları, öfke, korku
gibi ruhsal sağlık sorunlarına sebep olabilmektedir (5). Yapılan bir çalışmada; salgın sırasında
sağlık çalışanlarında ruh sağlığının bozulması için tanımlanan risk faktörleri olarak daha genç
yaş, kadın cinsiyeti, destek eksikliği, damgalanma korkusu ve mesleki parametreleri yer
almaktadır (31). Bat Tonkus ve Tezcan Karadeniz (2021), hemşirelerin COVID-19 pandemisi
nedeniyle kendilerini endişeli ve stresli hissettiklerini bildirmişlerdir (4). Sağlık çalışanlarının
psikolojik iyi oluşlarının değerlendirildiği bir çalışmada ise koruyucu ekipmanların verdiği
fiziksel ve zihinsel zorluklar, uzun süre hastanede vakit geçirmeleri, uzun saatler boyunca
çalışmak zorunda kalmaları, evlerine gitmeden farklı tesislerde izole olmaları sebebiyle
yorgunluk hissettikleri ve uykuya dalmada güçlük çektikleri belirtilmiştir. Ayrıca, sağlık
çalışanlarının kişisel özellikleri, yani enfeksiyon korkusu, kişisel psikiyatrik öykü, dinlenmek
için sınırlı zaman, aileye bakma becerisinin azalması, zor karar verme, daha önce stres, depresif
ve travma benzeri gelişme riski ile ilişkilendirilmiştir. Diğer bir bulgu ise, çalışma tecrübesi
daha az olan sağlık çalışanlarında depresif belirtilerin daha sık görülmesidir. Bu bulgu, sağlık
çalışanlarının ne kadar deneyimli olursa, zihinsel olarak daha az rahatsız edici deneyimler
içerisinde olduklarını göstermektedir (32). Sağlık çalışanlarının deneyimleri pandeminin her
aşamasında farklılık gösterebilmektedir. Sağlık çalışanlarının sağlığının korunması için sürekli
ve kapsamlı destek mekanizmalarının bulunması gerekmektedir (5).
Hamilelik, bir kadının hayatında birçok fiziksel ve psikolojik değişikliğe uğradığı en güzel
deneyimlerden biri olmasının yanı sıra kadınlar için yeni ebeveyn olma yolunda mutluluğunu
sağlamakta ve kadının hayatı için ekstra bir anlam katmaktadır. Kadınlar, hamilelik sırasında
stres ve anksiyeteye maruz kalabilmekte ve bu da esas olarak fetal ölüm veya fetal anomaliler
gibi olumsuz obstetrik sonuçlardan korkma ile ilişkilidir (33). COVID-19’un, hamilelik
sırasında baskılanmış bağışıklık sistemi nedeniyle bu savunmasız grup için daha yüksek bir
risk oluşturduğu düşünülmüş ve gebeliğin çeşitli olası komplikasyonlarından bahsedilmesine
rağmen, COVID-19’un maternal ve fetal etkileri tam olarak aydınlatılamamıştır (7). Sağlık
uygulamalarındaki bu belirsizlikler ve değişiklikler hamile kadınlarda kaygı ve depresyona
neden olabilmektedir. Ek olarak, sağlık hizmetleri sisteminde olası bir çöküşle
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sonuçlanabilecek sağlık tesislerinin kapasitesindeki değişiklikler ve sağlık hizmetleri
politikalarının değişmesi, hamile kadınlar üzerinde daha fazla endişe yaratabilmektedir (5). 550
hamile kadın katılımcının katıldığı ve COVID-19 pandemisinin hamile kadınların psikolojik
durumuna etkisinin incelendiği çalışmada katılımcıların yaklaşık %73,6'sı minimal psikolojik
etki, %18,3'ü hafif bir psikolojik etki, %3'ü orta derecede ve %5,1'i COVID-19 salgını
nedeniyle şiddetli psikolojik etki bildirmiştir. Ayrıca hamile annelerin büyük bir kısmı (%69.4)
ani COVID-19 salgını nedeniyle minimum düzeyde anksiyete bildirirken, %24'ü hafif
anksiyete düzeyi, %5.4'ü orta düzeyde anksiyete düzeyi ve %1.2'si şiddetli düzeyde anksiyete
bildirmiştir (33).
297 gebenin katılım sağladığı ve COVID-19 salgını sırasında hamile kadınların kaygı,
depresyon ve endişelerinin incelendiği çalışmada katılımcılardan %60,3’ü hamile kadınlarda
COVID-19 bulaşma riskinin genel popülasyondan daha yüksek olabileceğini, %51,5’i endişe
kaynağı olarak takiplerde doktora ulaşamama ve randevunun ertelenmesi, %79,5’i en büyük
endişe kaynağının ise takip ve doğum sırasında hastanede elde edilen COVID-19 bulaşları
olduğunu belirtmişlerdir (34). Belirgin prenatal anksiyete ve depresyon semptomları, postnatal
depresyon riskini ve ayrıca postnatal enfeksiyon ve hastalık oranlarını arttırabilmektedir.
Prenatal dönemde yüksek düzeyde stres yaşayan bir annenin, beyin yapısındaki değişiklikler
nedeniyle bebekte davranışsal - bilişsel problemlere yol açma olasılığı daha da yüksek
olabilmekte ve bu yaşam boyu nörolojik ve psikolojik etkiler, anne stresini hedefleyerek hem
kadın hem de bebeği için olumsuz sonuçları önleyebilecek psikolojik destek sağlayarak etkiyi
azaltmak için etkili stratejik planlamaya en büyük ihtiyaca odaklanmaktadır (33).
3. RİSK GRUPLARINA YÖNELİK PSİKOSOSYAL MÜDAHALELER
Yüksek risk gruplarının belirlenmesi ve sağlık çalışanlarının ilk psikososyal değerlendirmeleri
yapması, COVID-19 salgınıyla alakalı psikososyal morbiditeyi sınırlandırmak ve uygun
müdahalelerin erken yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Değerlendirme,
enfeksiyona maruz kalma korkusu, aile üyelerinin veya sevdiklerinin ölümü, anksiyete,
depresyon, keder, korku, ve TSSB gibi psikolojik problemler gibi pandemiyle ilişkili stres
faktörlerine odaklanabilmektedir. Bireylerde, önceden var olan hastalık durumlarının da ele
alınması gerekmektedir (17).
Doğru iletişim süresinde; kanıta dayalı gerçek iletişimin sağlanması, enfeksiyonla ilişkili
psikososyal sorunların görülme sıklığını azaltmaya yardımcı olabilmektedir. Sağlık
profesyonelleri iletişim sürecini sağlayabilmektedir. Ayrıca, herhangi bir sağlık sorunu olan
bireylerin de ne yapması gerektiğine dair talimatlar vermeleri ve yüksek risk kategorisindeki
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hastaların uygun şekilde takibinin sağlanması gerekmektedir. Bu durum sayesinde, karantina
altındaki bireyleri rahatlatabilmekte ve böylece salgının etkisini azaltabilmektedir (17).
Psikososyal sorunları değerlendirmek için uygun eğitim süreci, pratisyen hekimler ve acil
bakım doktorları dahil olmak üzere tüm birinci düzey müdahale ekiplerine ve sağlık
profesyonellerine sağlanmalıdır. COVID-19 tanılı bireylerin fizyolojik sorunları, psikososyal
yönleri ile birlikte taranmalı ve tespit edilen psikososyal sorunlar en etkin ve hızlı bir şekilde
ele alınmalıdır. Problemlerin büyüklüğüne bağlı olarak hastalar, gerekli görüldüğü takdirde ruh
sağlığı uzmanlarına yönlendirilmelidir. Sağlık hizmeti sağlayan bireyler, amirlerinden, hastane
yönetiminden ve iş arkadaşlarından destek alarak ruh sağlığı sorunlarından etkilenme
olasılıklarını önlemek için tedbir alabilirler. Enfeksiyon kontrol uygulamaları, alınan önlemler
ve izleme için uygun eğitimler ile adaptif stres tepkileri de kolaylaştırabilir (17). Sosyal destek
ağlarının oluşturulması; sosyal medya platformları aracılığıyla sosyal destek ağlar sağlamak ve
sosyal aidiyet geliştirmek amacıyla kullanılabilir. Müdahaleler, bireyin yakınlarıyla, sağlık
uzmanları ve dahasıyla telefon görüşmeleri gibi durumları içermektedir. Zihinsel sağlığı
güçlendirmek ve yalnızlığın etkilerini en aza indirmek gibi durumlarda bilişsel ve davranışsal
terapiler çevrimiçi olarak sağlanmalıdır (17).
Riskli gruplara yönelik uygulanan genel müdahalelerin yanında semptomlara ve sahip olunan
fiziksel özelliklere ve patolojik durumlara göre bazı durumlarda ek olarak müdahaleler
gerçekleştirmelidir. Örneğin; 65 yaş ve üzeri bireylerde, genel müdahalelerin yanında;
pandeminin neden olduğu psikiyatrik belirtiler göz önüne alınmalı ve yaşlıların ruh sağlığını
korumak için gerekli özen gösterilmelidir. Ruhsal hastalık risklerini önlemeye yönelik tedbirler
içerisinde, sağlık profesyonelleri ve bakımı sağlayan bireylerin yanında aile ve sosyal destek
ağları aracılığıyla gerekli destek sağlanmalıdır. Oluşabilecek engelleri azaltmak ve anlamayı
kolaylaştırmak için bilgiler anlaşılır olmalıdır ve bilgiyi iletmek, psikiyatrik etkileri önlemek
için önemlidir (7). Yaşlılar ve aile üyeleri, sürekli ilaç kullanımı ve farmakolojik olmayan
tedavilerle ilgili sağlık uzmanlarının rehberliğinden faydalanarak günlük ihtiyaçlarını
karşılamalıdır. Bu süreçte yaşlı bireylerin evde fiziksel aktivitelerini sürdürmesi, aile ve
arkadaşlarıyla iletişim kurmanın yolları aranmalıdır. Teknolojik aletler aracılığıyla hem
iletişim korunmuş olur hem de güvenli temas sağlanmış olur (7). Yaşlılar tarafından
gerçekleştirilebilecek günlük aktiviteleri sürdürmek çok uygundur. Günlük yaşamlarını
zenginleştirebilecek, evde boş zamanlar yaratabilecek resim, müzik, edebiyat ve daha kolay
erişebilecekleri diğer seçenekleri kullanan başka uygulamalar yaratmak amaçlanmalı ve bu
oldukça önemlidir. Bu öneriler, yaşlıların biyopsikososyal boyutlarını düşünmekte, aktif ve
sağlıklı kalmaları için bir fırsat sağlamaktadır. Sağlık profesyonelleri ve kamu politikaları
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tarafından yeterince desteklendikleri sürece bu tür eylemler entegre edilmeli ve yürütülmelidir
(7). Diğer bir müdahale yöntemi olan teletıp, yaşlıların hastalık yönetim ihtiyaçlarını tek başına
karşılanmasına yardımcı olabilmektedir (9).
Pandemi sürecinde engelli bireyler üzerindeki müdahaleler incelendiğinde; ilk olarak, engelli
evde bakım hastalarının evde izolasyona ihtiyaç duyan kişiler olarak tedavi edilmesi gerektiği
önerilmektedir. Bağımsız bir alana sahip olmaları ve onlarla temas halinde olan bakıcıların
sayısı en aza indirilmesinin daha doğru olduğu düşünülmektedir. İkinci olarak, bakıcılar ek
olarak temel günlük gözlem yapmalı ve özellikle maske takıp ellerini yıkayarak kişisel
hijyenlerini geliştirmelidir. Üçüncüsü müdahale ise, evde tıbbi bakım sağlayan tıbbi
personeller birkaç hastayı ziyaret edeceğinden, her biri vücut sıcaklıklarını ölçmeli ve COVID19 ile ilgili herhangi bir belirti ve bulguya karşı tetikte olmalıdır. Trakeostomi veya nazogastrik
tüplerin değiştirilmesi gibi invaziv girişimleri uygularken, sekresyonların sıçramasını önlemek
için bir yüz maskesi ve koruyucu bir önlük takılması önerilmektedir. Son olarak, engelli ve
ölümcül kanser hastalarının daha yüksek bir enfeksiyon oranı bulunmaktadır. İkilem,
birçoğunda sıklıkla solunum semptomları, ateş olması ve evde bakım ortamında ayırıcı tanının
şu anda oldukça zor olmasıdır. COVID-19’a maruz kalma konusunda önemli bir geçmişe sahip
olmalarının önüne geçilebilmesi, mümkün olduğunca evde bu bireylere tıbbi tedavi
sağlanmasını önerilmektedir (35).
Diabetes Mellitus hastalığı olan bireylerin müdahalelerinde; COVID-19 sırasında ruh sağlığı
ile ilgili olarak DM’li kişilere yardım etmek için olası müdahaleler arasında telepsikiyatri,
uygun tarama ve ruh sağlığı sorunları için sevk, ev tabanlı diyet değişiklikleri ve fiziksel
egzersizler, kan şekeri ve diyet kontrolü için kendi kendine izleme önlemlerine ilişkin sağlık
eğitimi ve COVID-19 enfeksiyonuna karşı genel koruyucu önlemler önerilmektedir. DSÖ,
COVID-19 pandemisi sırasında izole edilmiş kişilerin, ailesi ve sevdikleriyle bağlantıda
kalmalarını ve sosyal ağlarını sürdürmesini, günlük rutinin uygulanmasını ve sağlıklı bir
şekilde sürdürülmesini, bireyin duygu ve gereksinimlerine dikkat edilmesini, sağlıklı
faaliyetlerde bulunulması için stratejilerin denenmesini ve takip edilmesini de tavsiye
etmektedir (20). Kanserli hastaların müdahalelerinde; hayatta kalanların bakımı için tele-sağlık
fırsatlarına eşit erişimin optimize edilmesine öncelik verilmelidir. Deneyimlerini ve potansiyel
zihinsel sağlık etkilerini aydınlatmak için COVID-19 salgını sırasında kanserden kurtulanların
deneyimleri hakkında ilerleyen dönemlerde nitel araştırmalar yapılmalıdır (36).
Sigara kullanan bireylere müdahalede; gençlerin sigara içme davranışları hakkında bilgi sahibi
olunmalı ve göz önünde bulundurulmalıdır. Sigara kullanan bireylere sigarayı bırakması teşvik
edilmeli, hiç sigara kullanmayan bireylerin başlanması ve eskiden sigara kullanan bireylerin
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tekrar başlaması önlenmelidir (37). Bu önleme esnasında davranış bilimcileri bir çaba
içerisinde olmalı, hastalık enfeksiyonu ve seyri üzerine uygun eğitim ve müdahalelerde
bulunmalıdır (28).
Obeziteli bireylere müdahalelerde; COVID-19 pandemisine bağlı olarak obezojenik
davranışlarda artış yaşanmaktadır. Bu sebepten dolayı obezite hastalarının sağlık hizmetlerine
erişiminin kesintiye uğramaması sağlanmalıdır. Böylelikle aşırı vücut ağırlığının olumsuz
sağlık ve ekonomik sonuçlarının şiddetlenmesinin önüne geçilecektir. Mevcut sorunların
mücadelesinde diyet ve egzersiz şekillerinin sorulmasına ek olarak, ruh sağlığı, yalnızlık,
finansal stres faktörleri ve vücut ağırlığını etkileyebilecek davranışlara yönelik taramalar
yapılmalıdır. Teletıp, randevu uyumu, VKİ (vücut kitle indeksi) ve psikososyal sonuçlar
açısından yetersiz olmadığı gösterilmiştir. Çünkü bariatrik cerrahi sonrası hastalar için bakım
yöntemi, yüz yüze görüşmelerin sınırlı olduğu bu dönemde benimsenmeli ve uygulanmalıdır
(38).
Sağlık çalışanlarına müdahalelerde; meslek mensuplarının fiziksel ve ruhsal sağlıkları dikkate
alınarak çalışma saatleri düzenlenmeli ve ihtiyaç molaları planlanmalıdır. Tuvalet ihtiyacı,
sosyal izolasyon kuralları çerçevesinde düzenlenmelidir. İncelenen birimde sağlık çalışanı
sayısının yeterli olması sağlanmalıdır. Kişisel koruyucu donanım ve diğer malzemeler yeterli
sayıda sağlanmalı ve sağlık çalışanlarında güven duygusu yaratılmalıdır. Ön saf sağlık
çalışanları periyodik olarak değiştirilmeli ve risk paylaşımı sağlanmalıdır. Yeni başlayan sağlık
çalışanlarına koruma yöntemleri anlaşılır bir biçimde anlatılmalıdır. Motivasyon amacıyla
ödüller sunulmalıdır. Sağlık çalışanlarına yönelik ruh sağlığı taramaları yapılmalıdır. Tespit
edilen ruh hali değişikliklerinin ve kalıcı psikolojik bozuklukların ilerlemelerine izin vermeden
erken bir aşamada ele alınmalı ve tedavi edilmelidir. Ruh sağlığını korumak için profesyonel
destek ekipleri kurulmalıdır. Danışmanlık hizmetleri telefon, internet ve sosyal medya
aracılığıyla sağlanmalıdır. Hükümetler, çocuk bakımı veya aile bakımı açısından sağlık
çalışanlarına destek sağlamalıdır. Sağlık çalışanlarına, yüz yüze etkileşim içinde olmasalar bile
aileleri, arkadaşları ve diğer akrabaları için destek sağlanmalı ve sağlık çalışanlarının
yakınlarına eğitim verilmelidir. Sağlık çalışanlarının ruh sağlığını önlemeye yönelik tedbirler,
pandemi yönetiminde hayati öneme sahip olmakla birlikte hükümetlerin ve kurum
yöneticilerinin bu konuyu önemsemeleri, sağlık hizmetlerinin uzun vadeli kalitesini
sağlayacaktır (39). Hamileler bireyler içinse; COVID-19 başlı başına önemli bir yaşam stres
faktörü olduğundan, başka türlü destekten yoksun olan veya enfeksiyon korkusu nedeniyle
yardım aramaktan kaçınan hamile kadınlar için sosyal temas ve desteği geliştirilmesi oldukça
önemlidir (40)
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4. SONUÇ
Pandemi toplumda beklenmedik bir kriz durumu yaratmaktadır ve COVID-19 pandemisi,
hastalığın etki mekanizması nedeniyle kronik hastalığa sahip olanları, yaşlı bireyleri, hastalığı
kontrol altına almak için hastalıkla sıfır mesafeye sahip çalışan sağlık profesyonellerini,
hamileleri, sigara kullananları olumsuz etkilemektedir. Bu özelliklere sahip bireyler COVID19 için riskli grup kabul edilmektedir ve bu bireylerde hastalığa yakalanmaya, hastalığı
bulaştırmaya ve damgalanmaya yönelik kaygılar ve korkular görülebilmektedir. Bununla
birlikte sosyal mesafe kuralları, kısıtlamalar ve alınan karantina önlemleri bireylerin hayat
standartlarını değiştirmek durumunda kalmalarına neden olmuştur, söz konusu bu durum ise,
risk grubu bireylerde uyku bozuklukları, halsizlik, yorgunluk ve öfke gibi birtakım sorunlar
ortaya çıkmıştır. Riskli grupların psikososyal sorunlarının önlenmesi ve azaltılması için
hastalık hakkında doğru ve gerekli bilgiye erişimin sağlanması, riskli gruplarda ortaya
çıkabilecek

psikososyal

müdahalelerin

erken

tanılanması

ve

psikososyal

destek

mekanizmaları, baş etme becerileri hakkında bilgilendirme yapılması önerilmektedir.
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COVİD-19

PANDEMİSİ

SIRASINDA

PERİTON

DİYALİZ

TEDAVİSİNİN

YÖNETİMİ: SİSTEMATİK DERLEME
Elif Bülbül1
1Sağlık
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Giriş ve Amaç: Son dönem böbrek yetersizliğinin tedavisinde diyaliz tedavileri
kullanılmaktadır. Hastaların tedavilerini bireysel olarak yaptığı ve düzenli takipleri için en az
ayda bir defa hastaneye geldikleri bir tedavi yöntemidir. Özellikle immun sistemlerinde olan
değişiklikler bu hastaları enfeksiyonlara karşı hassas hale getirmektedir. Bu bağlamda, bu
sistematik derleme ile pandemi sırasında periton diyalizi tedavisi alan hastaların yönetimindeki
yaklaşımların incelenmesi ve tartışılması amaçlanmıştır.
Yöntem: PubMed, Web of Scienceve Cochrane Library veri tabanlarında “Covid-19”,
“pandemic”, “peritoneal dialysis” ve “managment” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama
yapılmıştır. Sonuç olarak 50 adet çalışma bulunmuştur. Bu 50 adet yayın değerlendirilerek
dahil etme (hastaların yönetimi ve periton diyaliz ünitesinin yönetimi) ve hariç tutma
(duplikasyon makaleler, tam metni olmayanlar) gibi kriterlere tabi tutulmuştur. Sonuç olarak
pandeminin başlangıcından itibaren yayınlanan 10 adet çalışma sistematik derlemeye dahil
edilmiştir. Sistematik derleme için PRİZMA kontrol listesinden yararlanılmıştır.
Bulgular: Toplam 10 araştırma makalesi, sistematik derlemeye dâhil edilerek incelenmiştir.
Çalışmalarda, hasta yönetimine yönelik birden fazla parametre takip edilmiştir. Bu çalışmaların
beşinde periton diyaliz tedavisi alan hastaları telefonla takip, hastanelerin yazışma
programlarıyla takip ettiği; 2 çalışmada online hasta ve ailesine eğitim verildiği; 2 çalışmada
algoritmalar kullanılarak hasta bakım ve takiplerinin yönetildiği; 2 çalışmada ise hastanede
yatarak tedavi gören hastaların yönetimi hakkında bulgulara yer verildiği belirlenmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak pandemi döneminde periton diyalize tedavisi alan hastaların
hastane takiplerinin sıklığı azaltılarak telefon görüşmeleri ve görüntülü visitler veya yazılı
mesajlaşma desteğin sağlanmasının ön planda tutulduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Pandemi, Periton diyalizi, Covid-19, hasta yönetimi
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YAŞLI BİREYLERİN COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ALGILADIKLARI
YALNIZLIK HİSSİ VE YAŞAM DOYUMU
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Giriş: Yaşlı nüfusu dünyada ve ülkemizde giderek artış göstermektedir. Özellikle pandemi
sürecinde yaşlı sağlığının bütüncül değerlendirilmesi ve girişimlerin kapsamlı planlanması öne
çıkmaktadır.
Amaç: Çalışmada yaşlı bireylerin Covid-19 pandemi sürecinde algıladıkları yalnızlık hissi ve
yaşam doyumunun belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Örneklem çalışmaya katılmayı kabul eden 106 yaşlı bireyden oluşmaktadır. Veri
toplama aracı olarak “Demografik Form”, “Yaşam Doyum Ölçeği (YDÖ)” ve “Yaşlılar İçin
Yalnızlık Ölçeği (YİYÖ)” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı
istatistikler, t testi, tek yönlü varyans analizi testi ve Pearson’s Korelasyon analizi
kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 70.96±5.52 ve %60.4’ü evlidir.
Katılımcıların yarısı emekli ve %66’sı kronik bir hastalığa sahiptir. Yaşlıların YİYÖ
(10.02±5.81) ve yaşam doyumu (15.13±4.99) puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu,
yaşlıların yalnızlık duygusu arttıkça yaşam doyumlarının azaldığı, duygusal yalnızlık
ortalamalarının da (6.59±2.99) sosyal yalnızlığa (3.43±3.21) göre daha yüksek olduğu
bulunmuştur. Pandemi sürecinde bireylerin %39.6’sı panik/stres, %36.7’si ihtiyaçlarını
karşılamada çevredekilere muhtaçlık, %35.8’i ölüm korkusu yaşarken ve %33’ü de sakin
kaldığını belirtmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Pandemi sürecinden en fazla etkilenen gruplardan biri yaşlılar olmuştur.
Artan yaşlı nüfusu ile birlikte dünyada ve ülkemizde yaşlı sağlığının geliştirilmesi ve yaşam
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kalitesinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yalnızlık, yaşam doyumu gibi sağlığın
psikososyal belirleyicilerinin değerlendirilmesi daha da önem kazanmıştır. Pandemi sürecinde
yaşlıları korumak için alınan sokağa çıkma yasağı gibi önlemlerin yaşlılar üzerinde olumsuz
etkiler bırakabilir. Özellikle izolasyonun en önemli psikolojik sonuçlarının yalnızlık, belirsizlik
ve kaygı olduğu vurgulanmaktadır. Çalışmamızda da, yaşlıların bu süreçte en fazla stres, panik,
muhtaçlık, ölüm korkusu gibi duyguları yaşadığı belirlenmiş olup, psikolojik desteğe ihtiyaç
duyanların ve gelecekle ilgili beklentisi olmayanların yalnızlık puan ortalamalarının anlamlı
derece daha yüksek olduğu ve yaşam doyumlarının da daha düşük olduğu bulunmuştur. Yaşlı
bireylerin pandemi gibi kritik zaman dilimlerinde yaşadıkları duygular göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu doğrultuda bireylerin bakımları multidisipliner bir yaklaşımla bütüncül
olarak planlanmalıdır. Ayrıca sağlık bakım hizmetlerine ulaşılabilirlikleri arttırılmalı ve
alternatif bakım yöntemleri sunulmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Covid-19, Yalnızlık, Yalnızlık hissi, Yaşam doyumu, Yaşlılık
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ÖZET
Çin’de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (COVID-19) salgını, sağlık
çalışanlarına benzersiz bir stres faktörü ve psikolojik travma ile ilgili zorluklar yaratmaktadır.
Bu zorluklar; krizin nihai boyutu/süresi ve etkileri hakkındaki belirsizlikleri, bireysel sağlık
kuruluşları ve kamu sektöründeki hazırlık düzeyi ile ilgili endişeler, yeterli kişisel koruyucu
ekipman ve diğer gerekli tıbbi malzemelerin eksikliği, kişinin kendi sağlığına yönelik
potansiyel tehditler ve sevdiklerine/ekip arkadaşlarına bulaştırma riskleri sayılabilir. Bu riskler
ve çalışma ortamlarındaki koşullar bireylere yüksek düzeyde korku ve endişe yaratmaktadır.
Kişileri kalıcı strese maruz kalma sendromları için risk altına sokar ve uzun vadeli mesleki
tükenmişliğe iter. COVID-19’un potansiyel olarak zihinsel sağlığa yönelik etkisi göz önüne
alındığında sağlık çalışanlarını pandeminin olumsuz etkilerinden korumak çok önemlidir. Bu
nedenle ruh sağlığını korumaya yönelik uygulamaların bilinmesinin önemli olduğu
düşünülmelidir. Bu derlemede, en başta belirtilen olumsuz etki ve faktörlerden, devamında ise
COVID-19 sürecinde risk grupları içinde en önde gelen sağlık çalışanlarının bu dönemin neden
olduğu ruhsal travmanın olumsuz etkilerini en az şekilde yaşamaları için toplumsal ve sosyal
yönden farkındalığın sağlanması ve erken dönem koruyucu önlemlerin alınarak bu sorunlar ile
baş etmeye yardımcı olabilecek yaklaşımların önemi vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, sağlık çalışanı, ruhsal travma, pandemi süreci.
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GİRİŞ
İlk kez 2019 yılının Aralık ayında, Çin’in Wuhan eyaletinde görülen COVID-19 pandemisi,
SARS-CoV ve MERS-CoV’un da içinde bulunduğu beta-koronavirüs ailesi içinde yer alan bir
virüs türü olup kısa zamanda tüm dünyayı etkisine almış ve bu durum “pandemi” olarak ilan
edilmiştir. Virüsün solunum yolu enfeksiyonuna neden olmasının yanı sıra, bireylerin sadece
fiziksel sağlığını tehdit etmekle kalmayıp aynı zamanda ruhsal sağlık üzerinde hem akut hem
de uzun vadeli etkiler ortaya çıkarabilmektedir (1, 2, 3). Bilindiği üzere enfeksiyon hastalıkları
insanların tarih boyunca ve günümüzde mücadele ettiği ve gelecekte de mücadele edeceği,
tıbbi, ekonomik ve toplumsal birçok olumsuz yönü olan bir süreçtir.
Daha önce de ifade edildiği gibi tüm dünyayı etkilemesine rağmen bazı gruplar pandemiden
ruhsal olarak etkilenmeye ve zarar görmeye daha eğilimlidir. Bu grupların başında da ilk önce
sağlık çalışanları gelmektedir (4). Etkilenmenin ve depresyon semptomlarının fazla olmasının
nedenleri arasında etkenle karşılaşma ve maruz kalma, sürekli tetikte olma hali, ekip uyumu,
ev/iş gereksinimi çatışması, uzun çalışma saatleri, psikolojik yük, psiko-sosyal baskı,
yorgunluk mesleki tükenme, ayrımcılık ve damgalanma ile fiziksel ve psikolojik taciz, bireyde
kronik hastalık varlığı, şiddet sayılabilir (5, 6, 7). Böylece salgın devam ederken bir yandan da
normalleşme sürecine geçilmesinde hızlıca atılan adımlar sağlık çalışanlarında öfke, kaygı,
keder gibi duyguların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Ortaya çıkan faktörlerden ve
salgının etkilerini yakından yaşayıp gören sağlık çalışanları, gündemde belirtilen verilere
güvenmemekte ve alınan önlemleri yeterli bulmadıklarından dolayı güvensizlik ortamı
bireylerde, tükenmişlik duygusunu arttırmaktadır. Toplumun normalleşmesi için yapılan
çalışma önlemlerine rağmen, sağlık çalışanlarının hastanelerde salgınla baş etmeye devam
etmesi, kliniklerdeki hasta oranlarının değişmemesi, bireylerde terk edilmişlik ve yalnız
bırakılmışlık hissi uyandırmaktadır (5, 8).
Daha önceki pandemilerde de (İspanyol Gribi, Ebola, MERS-CoV, SARS, A Tipi İnfluenza
virüsü olarak da bilinen H1N1 gibi) sağlık çalışanları yüksek düzeyde stres, anksiyete ve düşük
ruh hali yaşamışlardır. ve gelişen psikolojik etkilerin, salgından sonraki haftalarda hatta
yıllarda da devam ettiği gözlenmiştir (9, 10, 11, 12). Çalışanlar üzerindeki bu psikolojik etkiler,
kurum ve kuruluşlar için de olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Pandemi sürecinde sağlık
çalışanlarının maruz kaldığı aşırı yük ve baskılar, yalnızca bireysel sağlık için değil, aynı
zamanda hasta bakımı ve sağlık sistemi için de olumsuz sonuçlar doğurur (10). Çünkü salgınlar
sırasında sağlık çalışanlarının yaşadığı duygular, bireyin meslek hayatının getirdiği
gereklilikleri yerine getirememesini ve motivasyon kaybına yol açarak çalışanlarda istifa etme
isteği ve meslekten ayrılma duyguları oluşturmaktadır. Öte yandan, hastanelerde hasta
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sayılarının artması sebebiyle kliniklerde daha fazla hemşireye ihtiyaç duyulması, bu
gereksinimi de karşılamak için farklı alanlardan hemşirelerin görevlendirilmesi, alışık
olunmayan ve özellikli birimlerde çok fazla bilgi ve beceri gerektiren alanlarda çalışmak
zorunda kalmak hem görevlendirilen hem de klinikte çalışan hemşirelerin çalışma stresini daha
da arttırmaktadır (13).
Bunlara ek olarak sıkıntı veren diğer olumsuz faktör de moral distres (ahlaki sıkıntı)’tir. Ahlaki
sıkıntı; acil durumlarda, hasta bakımı ve sağlık çalışanlarının güvenliğini etkileyen aşırı kaynak
sınırlamalarının olduğu durumlarda ortaya çıkması muhtemel olan ahlaki bir çatışma veya
ahlaki kısıtlama deneyimine verilen psikolojik tepkidir (14). 1984’te bu kavramı tanımlayan
ilk kişi Jamenton’dur. Jamenton kavramı “Bir sağlık profesyonelinin yapılacak doğru eylemi
bildiği halde kurumsal engeller nedeniyle doğru eylemi gerçekleştirmesinin neredeyse hiç
mümkün olmadığı durumlarda yaşanan sıkıntı” olarak tanımlamıştır (15).
Sözü edilen tüm bu faktörler hemşireleri ciddi biçimde etkilemektedir. Sağlık sisteminin bel
kemiği olan sağlık profesyonellerinin ruh sağlığının korunması açısından sürecin daha etkili
şekilde yönetilebilmesi oldukça önemlidir. Dolayısıyla sağlık çalışanlarının ruh sağlığını
etkileyen durumlara yönelik uygun ve etkili stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir (13). Bu
derlemede COVID-19 pandemi sürecinde ön safta çalışan sağlık çalışanlarının ruhsal sağlığını
etkileyen ve yaşadıkları psiko-sosyal sorunların ortaya konması ve ruhsal travmanın önlenip,
stresin azaltılması için, dünya çapında uygulanmış ve uygulanabilecek çalışmaları takip edip
alınabilecek önlemlere dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır.
Sağlık Çalışanlarının Pandemide Yaşadığı Olumsuz Sorunlar
Pandemi sürecinde en fazla görünür olan ve en başta ele alınıp kontrol edilmeye çalışılan
etkenler fiziksel problemler (nefes darlığı, duyu kaybı (tat/ koku) hissinde bozulma, öksürük
vb.) olmakla birlikte bireyler psiko-sosyal (ölüm korkusu, anksiyete, çaresizlik, ümitsizlik,
belirsizlik, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu-TSSB) olarak da etkilenmektedir (11,
13, 16, 17, 18). Yaşanmakta olan bu pandemi sürecinde psiko-sosyal açıdan hemşirelerin,
sağlık kurum ve kuruluşlarında uzun çalışma saatleri, ailelerini enfekte etmemek için mesai
dışında otel, yurt vb. ortamlarda yaşama, yakınlarından uzak kalma, bakım verilen bireylerin/
ekip arkadaşlarının kaybına tanık olma, eşduyum yorgunluğu ve yoğun bir çalışma sürdürürken
diğer yandan da COVID-19 ile ilgili güncel uygulamaları ve bilgileri takip etmek durumunda
olma bu süreçteki önemli stres etkenleri arasında sayılabilir. Ayrıca özerkliği önleyen katı
prosedürler sağlık çalışanlarında zorlanmayı da beraberinde getirmektedir. Koruyucu
ekipmanların neden olduğu fiziksel rahatsızlıklar nedeniyle öz bakım uygulama olanaklarının
azalması ve bu olanaklara ulaşma zorlukları, çalışma koşulları nedeniyle sosyal desteğin
288

azalması, toplum ve çevre tarafından damgalayıcı yaklaşımlar diğer stres etkenleridir (13, 19,
20). Bunların dışında bir de virüs etkenine maruz kalan veya kaldığından şüphelenilen
bireylerin geçici olarak karantinaya alınıp gözlemlenmesi sürecinde yaşadığı yalnızlık hissi ve
bunun sonucunda da tek başına öleceği, ölümü durumunda da cenaze ve yas tutma ritüellerinin
alışıldık biçimde yapılamaması gibi korkuların yaşanması söylenebilir (13, 21).
Bir yandan psikolojik sorunlarla mücadele edip, bir yandan da ruh sağlıklarını korumaya
çalışan sağlık çalışanları ve toplum, pandemi döneminde büyük ölçüde sosyal medya yolu ile
iletişim sağlamaya çalışmışlardır. Ancak sosyal medyada özellikle bireylerin sağlığını ve
yaşamını daha da olumsuz yönde etkileyebilecek yanlış bilgiler ve sahte haberlerde artış
görülmüştür (22). Bu konu hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) direktörü Dr. Tedros
Adhonam Ghebreyesus “biz sadece pandemiyle savaşmıyoruz, aynı zamanda bir infodemiyle
de savaşıyoruz” şeklinde bir açıklama yapmıştır (34). DSÖ, COVID-19 ile ilgili gerçek dışı ya
da hatalı bilgilerin yayılımının toplumlarda panik ve korkuyu arttırdığını ve birçok ülkede
(Belçika, Hırvatistan, Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, Macaristan, Ukrayna ve Rusya)
Asyalılara yönelik virüsü yaymakla ilgili sözlü olarak zenofobi olayları bildirmiştir. Hatta
Kanada ve Yeni Zelanda da, Çinli çocukların yerel okullara gitmesi engellenmeye çalışılmıştır
(22).
Artan korku ve paniğin etkisiyle bireylerde madde kullanım artışı, stresle ilişkili intiharların
görüldüğü belirtilmiştir (23). Örnek verecek olursak; Hindistan’da COVID-19’a bağlı
bildirilen intihar vakalarından, hastanın izole edildiği hastane odasında sosyal medyadan
güvenilir olmayan çok fazla bilgi edindikten sonra, intihar ettiği bildirilmiştir (24). Amerika’da
ise en sık intihar yöntemi olarak ateşli silah mühimmatlarını kullanarak olduğu ve COVID-19
pandemisi sürecinde silah satışlarında artış olduğu bildirilmiştir (25, 26). Üzücü bir şekilde
sağlık çalışanlarından gelen intihar vakalarından bahsedecek olursak; Polonya’da bir kadın
hastalıkları ve doğum uzmanı doktoru, İtalya’da iki yoğun bakım hemşiresi, İngiltere’de bir
yoğun bakım hemşiresi ve Fransa’da bir pratisyen doktor (27).
Kurum ve Kuruluşların Sağlık Çalışanları İçin Destekleri ve Etkenlerle Başa Çıkma
Stratejileri
⮚ Amaç ilk önce bireylere psikolojik olarak destek sağlamak ve bireysel dayanıklılık
kapasitelerini güçlendirmektir.
⮚ Personel güvenliğinin bir numaralı öncelik olduğu bilinmelidir.
⮚ İki yönlü diyaloğu teşvik ederek, personelden gelen öneri ve fikirlere açık olunmalıdır.
⮚ Pandemi boyunca görünür olunmalıdır (yöneticiler ve idari birim personelleri).
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⮚ Karantinadaki personel, izolasyon sırasında ve sonrasında düzenli olarak takip edilerek,
desteklenmesini ve iletişim kurmasını sağlamak.
⮚ Ekiplerin pandemi süresince (değişen vardiya saatleri ya da klinik değişikliği olmasına
rağmen) bir arada kalabilmeleri tasarlanmalıdır.
⮚ Hasta ve durumu kritik olan kurum çalışanlarına gerekli ekipleri temin ederek yardımcı
olmak ve onlar için motivasyon yükseltici özel planlamalar yapmalıdır.
⮚ Kurumsal düzeyde, kriz yönetimi bir dizi gereksinimi (açık talimatlar, güncel bilgiler,
kişisel koruyucu ekipman, tarama testleri, lojistik destek-ulaşım, konaklama vb.)
karşılamalıdır. Kurumdan gelen sosyal destek ve lojistik yardım, evlerine gidemeyen
sağlık çalışanları ve bakıcılar arasında stres, anksiyete ve depresyon düzeylerini azaltır.
⮚ Stres yönetimi konusunda uzmanlar tarafından güvenilir ve doğru tavsiyelerin
verilmesi sağlanmalıdır.
⮚ Kurum yöneticilerinin tutarlı denetimleri ile kliniklerdeki sağlık çalışanlarının doğru
şekilde bilgilendirilip organize edilmesi ve kişisel koruyucu ekipmanların sağlanması,
stres ve tükenmişliğin azalmasına yardımcı olmaktadır (27, 28, 33).
⮚ Sağlık çalışanları için psikolojik yardım hattı ekipleri oluşturularak, psikolojik stresi
azaltmak için grup faaliyetleri uygulanmalıdır.
⮚ Sağlık çalışanlarına yönelik dayanıklılık eğitimleri verilmelidir. Çünkü salgın ve afet
öncesi eğitim, çalışanların krizlerle daha kolay başa çıkabilmelerini ve kendilerine olan
güvenlerini arttırdığına dair kanıtlar sunulmuştur.
⮚ Öte yandan, çalışanlara yardım etmek için vardiya sisteminde fiziksel performansı ve
hastaların bakım sürecini etkilemeyecek şekilde tıbbi tavsiye içeren çevrimiçi
platformlar önerilmelidir (10, 29, 30, 31). Bunlara örnek verecek olursak; Malaya
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikoloji Bölümü; Rehberlik ve Psikolojik Yönetim Birimi,
WhatsApp mobil uygulaması ve telefon görüşmeleri aracılığı ile tele-psikiyatriden
oluşan uzaktan bir “psikolojik ilk yardım” protokolü oluşturmuştur.
⮚ New York’ta sekiz üye hastaneden ve Mount Sinai Hastane Sistemi tarafından, Nisan
2020’de “Stres, Dayanıklılık ve Kişisel Gelişim Merkezi” kurularak insan
dayanıklılığının psikobiyolojisine odaklanan bir araştırma kolu sunulmuştur. Ayrıca
sağlık çalışanlarının zihinsel sağlık semptomlarını kendi kendine taramasına ve zaman
içindeki ilerlemeyi izlemesine ve merkezdeki sağlık kaynaklarına bağlanmasına olanak
tanıyan bir mobil sağlık uygulaması geliştirmişlerdir.
⮚ Paris’te ise; idari yönetim ekipleri, Cochin Hastanesindeki tıbbi ve yardımcı personeller
ile iş birliği içinde olup “Balon” adlı bir yer düzenleyerek hastane içinde destek ve
çalışan sağlığının refahı için tüm hastane personeline yönelik güvenli bir alan oluşturup,
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bu alanda personelin konuşması, rahatlaması ve fiziksel hareketler yaparak gevşemesi
için bir yer düzenlemişlerdir (32).
⮚ Strazburg Üniversite Hastanesi ise; pandemiden etkilenen sağlık çalışanlarına özel
olarak ruh sağlığını koruma ve bakım sistemi olan CoviPsyHUS’u oluşturarak virüse
en çok maruz kalandan en az maruz kalana kadar, tüm nüfusun ruh sağlığı ihtiyaçlarına
göre eş merkezli olarak organize edilerek daha kapsamlı bölgesel bir sisteme entegre
etmişlerdir (30).
Sağlık Çalışanı Olarak Kendimiz İçin Ne Yapabiliriz?
⮚ Öncelikle neyin bizim kontrolümüzde olduğunu ve neyin olmadığını fark ederek
durumun ciddiyetini kabul edebilmeliyiz.
⮚ Pandeminin akut ve uzun süreli stresine karşı psikolojik tepkilerin yaygın olacağını
bilerek hareket etmeliyiz.
⮚ Yoğun iş temposu sebebi ile, nefes almak ve mola vermek her zaman kolay olmasa da
vücudumuzun dinlenmesine ve kendisini sıfırlamasına izin vermeliyiz.
⮚ Yemek yemeyi, su içmeyi ve uyumayı unutmamalıyız. Olumlu düşüncelere
odaklanmaya çalışarak hayatımızdaki var olan şeyler için, örneğin; ailemiz ve
arkadaşlarımız için minnettar olmalıyız.
⮚ Sevdiklerimiz ile birbirimize, teknolojinin sunmuş olduğu imkanlarla iletişim halinde
olup işin dışında konulardan bahsederek duygularımızı ve deneyimlerimizi paylaşma
imkânı tanımalıyız.
⮚ En önemlisi de toplumdaki rolümüzle, başkalarına yardım etmek için yaptığımız iş ve
meslekle gurur duymalıyız (28).
SONUÇ
COVID-19 salgının etkisi muhtemelen her bireye ulaşacaktır. Bu dönemde ön safta mücadele
veren sağlık çalışanları olarak birçok olumsuz faktörle yüzleşerek hastaların/ yakınlarının, iş
arkadaşlarının, hastalık/ ölüm sürecine eşlik etme ve onların acı çekme deneyimlerine tanıklık
etme gibi süreçler nedeniyle ruh sağlığının olumsuz etkilenmesine ya da travma yaşamaya yol
açabilmektedir. “Her salgın eski bir şeyleri siler yeni bir hayatı başlatır” yaklaşımı tam da
burada COVID-19 için geçerlidir. Pandemi ile mücadelede ancak sağlık çalışanlarının beden
ve ruh sağlığını koruyarak, temel amaç olan toplum sağlığının korunmasına ulaşılabilir. Bu
sebepten dolayı uzun vade de psikolojik bozuklukların gelişmesini önlemek için psikolojik
desteğin sağlanması ve salgın süreci gerilemeye başladığında dahi ruh sağlığı açısından
bireyler için gerekli desteklerin devam etmesi önemlidir. Salgınla mücadelenin bireysel bir
mücadeleden çıkıp toplumsal bir sorumluluk olarak algılanıp psikolojik sağlamlık düzeylerinin
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yükseltilmesi ve pandemi sürecinin daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesi hedeflenmelidir.
Özellikle sağlık çalışanlarının travma açısından değerlendirilmesine yönelik çalışmaların ve
düzenlemelerin yapılması önemlidir.
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Giriş: COVID-19 Küresel Salgını bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık
çalışanlarını büyük özverisiyle kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. İnsanlık tarihinin en
yaygın salgını olarak kabul edilebilecek COVID-19 Salgını, sağlık hizmetlerinin önemini bir
kez daha ortaya koymaktadır.
Amaç: COVID-19 Küresel Salgını sürecinde büyük bir fedakarlıkla mücadelenin ön saflarında
yer alan sağlık çalışanlarının salgın sürecinde karşı karşıya kaldıkları durumların
değerlendirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Yöntem: Çalışma Etik Kurul izni alınarak, katılımcıların gönüllü katılımıyla 1-30 Haziran
2021 tarihinde gerçekleştirildi. COVID-19 Salgını sürecinde sağlık çalışanlarının karşılaştığı
olumlu durumların neler olduğu (n= 96) ve salgın sürecini nasıl değerlendirdikleri (n=41) ile
ilgili açık uçlu sorulara verilen yanıtlar değerlendirildi. Araştırmada elde edilen verinin
değerlendirilmesi sürecinde fenomenolojik yaklaşımdan faydalanılarak tematik analiz yapıldı.
Temaların uygunluğu ile ilgili uzman görüşü alınarak güvenilirlik analizi yapıldı. Alınan geri
bildirim sonucunda oluşturulan temaların %95 oranında güvenilir olduğu görüldü.
Bulgular: Katılımcıların %32’si erkek olup, %68’i kadındır. Katılımcılar ağırlıklı olarak 3645 yaş grubundan (%53) ve hemşirelerden (%48) oluşmaktadır. Salgın sürecinde karşılaştıkları
olumlu durumlarla ilgili yaptıkları değerlendirmelerde sağlık çalışanlarının sosyal destek
mesajları (n=17) ve insanların saygı duyduğunu hissetmekle (n=9) ilgili temalarda daha fazla
görüş belirttiği görülmektedir. Salgın süreciyle ilgili yapılan değerlendirmelerde ise ağırlıklı
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olarak çalışanlar arasında adaletsizliğe vurgu yapılması (n=11) ve toplumun salgının
ciddiyetinin farkında olmaması (n=4) öne çıkan temalar olmuştur.
Tartışma ve Sonuç: Salgın sürecinde olumlu olduğu düşünülen durumlar arasında sosyal
desteğin yer alması literatürle uyumlu bir sonuç olarak değerlendirilmiştir. Saygı duyulması
konusundaki değerlendirmenin ise sağlık çalışanlarının salgın öncesi süreçte de yaşadığı bazı
olumsuzlukların etkisiyle yapıldığı düşünülmektedir. Sağlık çalışanlarına yönelik sınırları aşan
tutum ve davranışların bu süreçte azalmış olmasının, katılımcıların kendilerine saygı
duyulduğunu hissetmesi üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Araştırma sonucunda
elde edilen diğer bulgular da bu durumu desteklemektedir. Salgının yönetilmesi sürecinde
sağlık çalışanlarına karşı adil yaklaşımın önemli olduğu ve toplumsal süreçlerin salgının
yönetilmesi üzerindeki etkileriyle ilgili kanıtları ortaya koyan çalışmanın yazına katkı
sağlayacağına inanılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: COVID-19 Salgını, sağlık çalışanı, sosyal destek, saygı.
GİRİŞ
Aralık 2019’dan beri dünyayı etkisi altına alan COVID-19 Küresel Salgını, özellikle
sağlık çalışanları açısından bir iş yükünün yanı sıra önemli ölçüde duygusal yük de getirmiştir.
Hastalığın kendilerine bulaşma riskinin yanı sıra hastalığı ailelerine bulaştırma korkusu ile bu
süreçte ailelerinden ayrı kalmak zorunda olmaları dolayısıyla bu duygusal yük katlanarak
artmıştır (Banerjee ve Rai, 2020; Yılmaz ve ark., 2021). Sürecin doğru ve etkin bir şekilde
yönetilebilmesi için toplum sağlığının en üst düzeyde korunması gerekmektedir. Bu bağlamda
korumayı sağlayacak ve tedavi süreçlerini yürütecek olan sağlık çalışanlarının merkeze
konulmasının önemli bir gereklilik olduğu açıktır (Aslan ve ark., 2020).
COVID-19 geçiren sağlık çalışanlarının yaklaşık %80’inin hastalarla risksiz veya
düşük risk düzeyinde temasının olduğu yönünde kanıtlar bulunmaktadır (Eren ve ark., 2020).
Bu bulgu sağlık çalışanlarının ne kadar büyük bir risk altında olduğunu gösteren bir kanıt olarak
değerlendirilebilir. Bu süreçte sürekli işe gitmek zorunda kalan sağlık çalışanları için sadece
çalışma ortamı değil, kullanılan toplu taşıma araçlarının da bir risk oluşturduğunu söylemek
mümkündür.
Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının duygu ve düşüncelerinin değerlendirmesi
belirtilen nedenlerle önemli olup, sürecin ortaya çıkardığı bu duygu ve düşüncelerin nedenleri
ve sonuçlarıyla irdelenmesi gerekmektedir. Sağlık çalışanlarının olumlu olarak değerlendirdiği
durumlar ile genel olarak süreci değerlendirmesi sonucunda elde edilen bulguların sunulduğu
bu çalışmanın alan yazına katkı sağlaması amaçlanmıştır.
YÖNTEM
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Araştırmada toplam 96 katılımcı gönüllü olarak yer almıştır. Araştırma 2020 yılı Mayıs
ayında gerçekleştirilmiştir. COVID-19 Salgını sürecinde sağlık çalışanlarının karşılaştığı
olumlu durumların neler olduğu (n= 96) ve salgın sürecini nasıl değerlendirdikleri (n=41) ile
ilgili açık uçlu sorulara verilen yanıtlar değerlendirilerek bulgulara ulaşılmıştır. Araştırmada
elde edilen verinin değerlendirilmesi sürecinde fenomenolojik yaklaşımdan faydalanılmış ve
tematik analiz yapılmıştır. Temaların uygunluğu ile ilgili uzman görüşü alınarak yapılan
güvenilirlik analizi sonucunda bulguların %95 oranında güvenilir olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
BULGULAR
Katılımcılar ağırlıklı olarak 36-45 yaş grubunda (%53,2), kadın (% 67,7) ve evlidir
(%68,8). Katılımcıların önemli bir kısmı hemşirelerden oluşmakta (%48,3) ve daha çok lisans
mezunudur (%64,6). Aile toplam aylık gelir durumu açısından değerlendirildiğinde ağırlıklı
olarak 2.500 – 5.000 TL arasında gelire sahip olan katılımcılar (%43,8) daha çok kamu
kuruluşunda çalışmakta (%93,7) ve ailesiyle veya anne-babasıyla (%83,2) yaşamaktadır.
Katılımcıların %58,3’ü İstanbul’da yaşamakta ve %32,6’sı COVID-19’lu hastalarla doğrudan
temas etmekte olan servislerde veya filyasyon ekiplerinde çalışmaktadır (Tablo 1). Ayrıca
katılımcıların %10’u COVID-19 geçirdiğini; %59’u ise arkadaşları arasında COVID-19
geçiren olduğunu belirtmiştir.
Tablo 1: Demografik Bulgular
n
Cinsiyet
65
Kadın
31
Erkek
Yaş
32
18-35
51
36-45
13
>45
Meslek
45
Hemşire
6
Doktor
37
Teknisyen/Tekniker
5
Diğer
Çalıştığınız Birim*
30
COVID-19
62
Diğer
Birlikte Yaşadığınız Kişiler
Ailemle/Anne ve Babamla
Yalnız/Arkadaşlarımla

79
17

%
67,7
32,3
33,3
53,2
13,5

Medeni Durum
Evli
Bekar
Eğitim Durumu
Lise/Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans/Doktora

n

%

66
30

68,8
31,2

25
62
9

26,0
64,6
9,4

42
31
23

43,8
32,2
24,0

90
6

93,7
6,3

56
40

58,3
41,7

Ailenin Aylık Gelir Durumu
48,3
6,5
39,8
5,4
32,6
67,4
82,3
17,7

2.500-5.000 TL
5.000-8.000 TL
> 8.000 TL
Çalıştığınız Kurum
Kamu
Özel
Yaşadığınız İl
İstanbul
İstanbul Dışı

*COVID-19 şeklinde değerlendirilen birimler; servis, yoğun bakım, acil servis ve filyasyon şeklindedir. Diğer
birimler ise COVID-19’lu hastalarla doğrudan temasın olmadığı poliklinikler, diğer servisler, idari birimler gibi
birimlerdir.

Katılımcıların COVID-19 Salgını sürecinde karşılaştıkları olumlu durumları
değerlendirmelerinin istendiği soruya verilen yanıtlar değerlendirildiğinde (Tablo 2) kendileri
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için en olumlu yaklaşımın sosyal destek mesajları olduğu görülmektedir (n=17).
Katılımcılardan 9 kişinin olumlu bir durum olmadığı yönünde görüş belirtmesi de önemli bir
bulgu olarak değerlendirilmiş olup bu bulguya tabloda yer verilmemiştir. Yaptığı işin başkaları
tarafından değer görmesi ve saygı duyulması konularında da yüksek sayılabilecek katılımcı
sayılarına ulaşıldığı (n=9) görülmektedir. Alkışlanmayı olumlu bir bulgu olarak değerlendiren
katılımcılardan ikisinin alkışlandığına şükür etmekle ilgili değerlendirmesi, bu iki katılımcının
alkışlanmayı samimi bulmadıkları şeklinde değerlendirilmiştir. Ücretsiz ulaşım olanağının
sağlanması, komşularından gördükleri destek ve elde edilen manevi doyum da en fazla olumlu
değerlendirme yapılan durumlar olmuştur. Daha az sayıda kişi tarafından değerlendirilmiş
olmakla birlikte olumlu bir şekilde değerlendirilen durumların tamamı Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2: COVID-19 Sürecinde Karşılaşılan Olumlu Durumların Değerlendirilmesi
Sosyal destek mesajları
17
Bazı markalar/marketler tarafından indirim/jest
10
yapılması veya imtiyaz tanınması/ürün gönderilmesi
Yaptığımız işin değerinin anlaşılması
10
İnsanların saygı duyduğunu hissetmek
9
Alkışlanmak*
9
Ücretsiz ulaşım sağlanması
8
Komşularımın yemek ikram etmesi ve destek olması
7
İnsanların minnet duyması
7
Dua edilmesi
6
Bazı hizmetleri alırken öncelikli olmak
5
Daha dikkatli ve özenli davranılması
4
Hastaların uyumlu yaklaşımları
3
Dayanışma ruhu oluşması
2
Medyada mevcut sorunlarımızın anlatılması
2
Ücretsiz otel hizmeti sağlanması
2
Ücretsiz otopark sağlanması
2
Mesleğin manevi değerinin anlaşılması
1
Hijyenin öğrenilmesi
1
Restoranların kapalı olduğu dönemde yemek ikramında
1
bulunulması
*İki katılımcıdan gelen yanıt alkışlanmayı samimi bulmamakla ilgiliydi.
Salgın süreci için yapılan genel değerlendirme kapsamında en fazla dile getirilen durum
Sağlık Bakanlığı’nın bu süreçte adil bir yaklaşım sergilememesi ile ilgili olup, belirtilen bütün
temalardan oldukça farklı bir şekilde öne çıkmaktadır. Toplumun salgını yeterince ciddiye
almaması ve sağlık çalışanlarının komşuları tarafından sosyal damgalanmaya maruz kalması
da dile getirilen diğer temalardır. Yapılan diğer değerlendirmeler ve elde edilen bulgular Tablo
3’te sunulmuştur.
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Tablo 3: COVID-19 Sürecinin Genel Olarak Değerlendirilmesi
Sağlık Bakanlığı tarafından adil bir yaklaşım sergilenmemesi
Toplumun salgının ciddiyetini henüz kavramamış olması
Sağlık çalışanlarına komşularının bazı olumsuz davranışlarının rahatsız etmesi
Sürecin daha iyi yönetilmesi yönünde beklentiler
Bir beklentisi olmadan çalışan sağlık çalışanlarının almadığı halde ücret almış
gibi gösterilmesi
Birim yöneticisinin olumsuz tutumu
Hasta insanlara karşı komşuları tarafından sergilenen duyarsız yaklaşım
Hastane yönetiminin baskısı
İyi insan olmayı seçmenin önemi
Malzeme konusunda genel olarak sıkıntı yaşamamış olmak
Özel sektörde sağlık çalışanına değer verilmemesi
Sadece pandemi hastanesinde çalışanlara teşekkür edilmesi gerektiği
Sağlık Bakanlığı tarafından adil bir yaklaşım sergilenmemesi
Sağlık çalışanı olmakla gurur duymak
Sağlık çalışanları için yapılan jestler
Sağlık çalışanlarına sağlanan psikolojik destek
Sağlık çalışanlarının çocuklarının oyuncak ve kırtasiye ihtiyaçları açısından
devletten ayrıca destek görmesi gerektiği
Sağlık çalışanlarının değerinin anlaşılması
Sağlık çalışanlarının hastalanmasında moral bozukluğunun bağışıklık sistemini
etkilemesiyle ilgili olabileceği
Sağlık çalışanlarının motive edilmesi gereken süreçte tam tersi bir durumla
karşılaşması
Salgın öncesinde de devam eden sorunların dile getirilebilmesi
Salgın sürecinde evde kalma fırsatı bulmuş olmak
Salgının merkezinde olmanın yarattığı zorluk
Sürecin sonunda sağlık çalışanları içinde iyileştirme yapılması beklentisi
Takdir görme beklentisi
Ücret adaletsizliğinin giderilmesi
Ücretlerin yüksek ödeneceği yönünde açıklamaların yapılmamasını tercih
ederdim.
Sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlarla ilgili yeterli kamuoyu desteğinin
oluşmaması

11
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TARTIŞMA VE SONUÇ
Ruhsal desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyan sağlık çalışanlarının sosyal
destek mesajları konusundaki hassasiyeti ve olumlu değerlendirmeleri beklenen bir sonuç
olarak değerlendirilmiştir. Aslında bazı markalar tarafından indirim, jest ve ikramlar yapılması
da sosyal destek boyutuyla da değerlendirilmesi gereken bir durum olduğu için sosyal destek
algısının bu süreçte ne kadar önemli olduğu sonucu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Sosyal
desteğin ruhsal dayanıklılık ve ruh sağlığı üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda
(Hou ve ark., 2020) sağlık çalışanlarının içinde bulundukları ruhsal durumu olumlu yönde
etkileyen unsurları ön plana çıkarmış olmas,ı literatürle uyumlu bir sonuç olarak
değerlendirilmiştir. Olumlu bir durumun olmadığı yönündeki değerlendirme sağlık
çalışanlarının bu süreçteki kırgınlığını ortaya koyan bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir.
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Saygı duyulması ve işlerinin değerinin anlaşılması yönündeki görüşler ise sağlık çalışanlarının
salgın öncesi süreçte hastalardan yaptıkları işle ilgili verilmesi gereken asgari düzeydeki
beklentinin karşılanmadığı yönünde bir kanıt olarak değerlendirilmektedir. Salgın öncesi
dönemde artan ve salgına rağmen maalesef devam eden şiddet olaylarının da bu değerlendirme
üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Sağlık çalışanları mesleki şartlar dolayısıyla karşı
karşıya olduğu sağlık, güvenlik ve ergonomi gibi risk faktörlerinin yanında; şiddet ve özlük
haklarıyla ilgili sorunlar dolayısıyla salgın süreci dışında da büyük zorluklar çekmektedir
(Kıroğlu, 2020). Bu araştırmada elde edilen bulgular arasında yer alan sorunlarının gündeme
gelmesinden duydukları memnuniyet yönündeki bulguların bu durumu desteklediği
söylenebilir. Bu nedenle salgın sürecinde ve sonrasında oluşturulması gereken politikalarda
sağlık çalışanlarının korunması ve özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar
yapılması gerekmektedir.
Salgın sürecinde özellikle risk altında çalışan sağlık çalışanlarının psiko-sosyal açıdan
desteklenmesinin ruh sağlığının korunması açısından önemli olduğu unutulmamalıdır
(Çetintepe ve İlhan, 2020). Ayrıca literatürde sosyal desteğin genç sağlık çalışanlarında ruh
sağlığını olumlu yönde daha fazla etkilediği yönünde kanıtlar bulunmaktadır (Hou ve ark.,
2020).
Yüncü ve Yılan’ın (2020) çalışmasında sağlık çalışanlarının bu süreçte haksızlığa
uğradığı ve toplumsal sorumluluğun yerine getirilmediği yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Bu
çalışmada elde edilen bulguların da benzerlik gösterdiğini söylemek mümkündür. Aynı
çalışma, sağlık çalışanları arasında dayanışmanın artmasıyla ilgili kanıtları içermesi yönünden
de bu çalışmayla uyumluluk göstermektedir.
Sağlık çalışanlarının adil ve eşit yaklaşımın eksikliği konusundaki görüşlerinin sadece
salgın süreciyle bağıntılı olmadığı düşünülmektedir. Çünkü performans uygulamasının
adaletsiz bulunduğu konusunda salgın öncesi döneme ait kanıtlar da bulunmaktadır. Bu süreçte
sosyal destek mesajları içeren yaklaşımların daha fazla benimsenmesinin önemli olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca sağlıkta şiddetin önlenmesiyle ilgili daha büyük yaptırımların
uygulanması suçlulara verilen cezaların kamuoyu ile paylaşılmasının önemli olduğu
düşünülmektedir. Bu yaklaşım hem sağlık çalışanlarının kendisini güvende hissetmesini
sağlayacak, hem de toplumsal barışın sağlanmasına katkı sunacaktır.
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SB - 97
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN COVID-19
HASTALARINA UYGULANAN SANAL HASTA ZİYARET PROGRAMINA
YÖNELİK GÖRÜŞLERİ*
Emine Türkmen1, Ayda Kebapçı2
1Doç.

Dr., Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
(SANERC) Koordinatörü, emturkmen@ku.edu.tr
2Dr. Öğretim Üyesi, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, akebapci@ku.edu.tr
Giriş: COVID-19 pandemisi süresince, yoğun bakım ünitelerinde hasta ziyaretlerinin
kısıtlanması nedeniyle, hasta, ailesi ve sağlık profesyonelleri arasındaki iletişimin teknolojik
yaklaşımlarla sürdürülmesi önem kazanmıştır. Yapılan çalışmalar, hasta yakınlarına yapılan
telefonla

bilgilendirmelerin

hasta

ve

yakınlarının

doyumunda

yeterli

olmadığını

göstermektedir.
Amaç: Bu çalışma, yoğun bakım ünitesinde görv yapan sağlık çalışanlarının, COVID-19
salgını süresince kısıtlanan hasta ziyaretlerine yönelik, bir COVID-19 yoğun bakım ünitesinde
yoğun bakım hemşiresi öncülüğünde uygulanan yapılandırılmış Sanal Hasta Ziyareti (SHZ)
programına ilişkin görüş ve deneyimlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Çalışma, etik kuru onayı alındıktan sonra yarı yapılandırılmış bireysel derinlemesine
görüşme yöntemi kullanılarak niteliksel açımlayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir. Çalışma,
Türkiye’de

Sanal Hasta Ziyaretinin uygulandığı bir üniversite hastanesinde yapılmıştır.

Çalışmaya, sanal hasta ziyaret programını deneyimleyen ve çalışamya katılmaya gönüllü bir
yoğun bakım hekimi ve sekiz yoğun bakım hemşiresi ile bir yoğun bakım sekreteri katılmıştır.
Veriler, içerik analizi ile değerlendirilmiş, tema ve alt temalar belirlenmiştir.
Bulgular: Çalışmada beş tema ve 13 alt tema elde edilmiştir: Elzem bir uygulama (hasta, hasta
yakınları ve sağlık ekibinin gereksinimlerini karşılaması), iyileşmeye katkı (hastalarda
motivasyonu ve tedaviye uyumu artırma, oryantasyonu sağlama), aile merkezli bakım (hasta
yakınlarıyla işbriliği ve ortaklık, vedalaşma sürecine katkı), yenilikçi bir uygulama (hasta
odasında buluşma ve işleri kolaylaştırma), sürdürülebilirlik (yasal süreçleri yapılandırma, ön
yargıları kırma, ziyaret programının organizasyonu, hemşirelik rolü ve imajı).
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Tartışma ve Sonuç: Elde edilen sonuçlar, SHZ programının hasta iyileşmesine ve aile
merkezli bakım uygulamalarına katkı sağlayan yenilikçi bir program olduğunu göstermektedir.
İlave olarak sonuçlar, programın sürdürülebilirliğini sağlamak için yasal süreçler, deneyimli ve
yetkin kişileri görevlendirme gibi programın etkili uygulanmasını sağlayıcı yapı ve süreçlerin
organize edilmesi gerekliliğine işaret etmektedir. Bu sonuçlar, yoğun bakım ünitelerinde
COVID-19 ve diğer olası kriz dönemindeki ziyaret politikalarının iyileştirilmesinde sağlık ve
hemşirelik yöneticilerine katkı sağlayabilir.
Anahtar kelimeler: COVID-19, Hasta ziyareti, Sağlık çalışanları, Sanal ziyaret, Yoğun
bakım.
*Bu çalışma, TÜBİTAK ARDEB 1001 COVID-19 Özel çağrı kapsamında desteklenmiş
“Yoğun Bakım Ünitesinde COVID-19 Hastaların Yakınları İle Buluşturulması: Sanal Hasta
Ziyareti” isimli projeden (Proje Kodu: 1001, Proje No: 120S461).
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COVİD-19 KAHRAMANLARININ TÜKENMİŞLİK SEVİYELERİ: HEMŞİRELER
Aslı Er Korucu1, Fatma Uslu Şahan2
1Ankara

Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ebelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe

Giriş: Pandemi nedeniyle ön saflarda mücadele gösteren sağlık profesyonellerinden biri olan
hemşireler, yüksek enfeksiyon riski, kronik stres ve iş yoğunluğu gibi nedenlerden dolayı
tükenmişlik riski altındadır. Pandemi sürecinde stres ve belirsizliğin yüksek olduğu ortamda
çalışmak, çalışılan servis yerini değiştirmek, iş yükünün artması gibi nedenler hemşirelerin
daha hızlı tükenmişlik yaşamasına neden olmaktadır. Ayrıca artan iş yükü nedeniyle hemşirelik
mesleğinin ideal beklentilerinin karşılanamamasıda tükenmişliğe neden olan bir diğer faktör
olarak karşımıza çıkmaktaktadır.
Amaç: Bu derlemede pandemi sürecinde hemşirelerin yaşamış olduğu tükenmişlik ve
etkilerinin literatür doğrultusunda tartışılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma literatürün bütünleştirici bir derlemesidir.
Bulgular:

Hemşireler, karmaşık bakım ve tedavi süreçlerini yönetirken sürekli olarak

duygusal tükenmeye neden olan stresli durumlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durumlara
pandemi nedeniyle yeni stresörlerin eklenmeside onları tükenmişlik riski ile karşı karşıya
getirmiştir. Hemşirelerin, Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşadıkları tükenmişlik nedenleri
arasında, mortalite riskinin artması, belirsizlik, karmaşık hasta bakımı, personel eksikliği,
yetersiz hastane kaynakları, sosyal izolasyon, yalnızlık ve düzensiz uyku olduğu
bildirilmektedir. Literatürde yer alan çalışmalarda Covid-19 servislerinde çalışan hemşirelerin
diğer servislerde çalışan hemşirelere kıyasla kişisel başarı alanlarında daha fazla tükenmişlik
yaşadığı belirtilmektedir. Ayrıca tükenmişlik yaşayan hemşirelerin, konsantrasyon ve hafıza
problemleri gibi sıkıntılar deneyimlemelerinin klinik birimler açısından tehdit oluşturacağına
dikkat çekilmektedir.
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Tartışma-Sonuç: Pandemi sürecinde hem iş yükünün hemde stresörlerin artması hemşirelerin
fiziksel ve psikososyal sağlığını olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle, pandeminin eşsiz
kahramanlarından biri olan hemşirelerin tükenmişlik durumlarının erken tanılanması,
önlenmesi ve başetme yöntemlerinin geliştirilmesi, hasta bakımının sağlıkla sürdürülebilmesi
açısından paha biçilemez bir öneme sahiptir.
Anahtar Sözcükler: Covid-19, pandemi, hemşire, tükenmişlik
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PANDEMİ OTİZMLİ BİR ÇOCUĞU VE EBEVEYNİNİ NASIL ETKİLİYOR?
Nilüfer Yıldırım1, Semra Elmas2
1Erzurum

Teknik
Üniversitesi,
SBF,
Hemşirelik
Bölümü,
Erzurum-Türkiye
nilufer.yildirim@erzurum.edu.tr
2Avrasya Üniversitesi, SBF, Ebelik Bölümü, Trabzon-Türkiye, semra.elmas@avrasya.edu.tr
Giriş: Otizm, çocukluk döneminde başlayan, çocuğun kısıtlı ve tekrarlı davranışları
göstermesi, bazen de sosyal iletişimini ve etkileşimini etkilemesi ile kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Otizmin bu tür özelliklerinden dolayı otistik
çocuklar günlük yaşamlarında, gelişme süreçlerinde özel ilgiye, bakıma ve eğitime ihtiyaç
duymaktadırlar. Pandemi her yaş grubundaki insanı etkilediği gibi bu tür özel çocukları ve
onlara bakım sağlayan ailelerini de etkilemiş bulunmaktadır. Özellikle annenin pandemi
sürecinde otizmli çocuğuna nasıl bakım sağladığını ve yaşadığı güçlükleri öğrenmek sunulacak
olan hemşirelik bakımı açısından önemli bir yer tutmaktadır.
Amaç: Çalışmamızda hemşire bakış açısı ile otizmli çocuğu olan anneye yaşadığı güçlükler
çerçevesinde verilen eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Yöntem: Veriler, otizmli çocuğu olan bir anne ile özel eğitim merkezinde yapılan
görüşmelerle, çocuğun merkezde ve online ortamda gözlemlenmesi ile elde edilmiştir. Çalışma
için kurumdan ve anneden yazılı/sözel izinler alınmıştır.
Bulgular: M. yedi yaş 10 aylık erkek çocuktur. İlk iki yıl normal gelişim gösterirken,
sonrasında çevresine tepki vermemeye başlamış ve çevresindekilerle ilişkisi kesilmiştir. Üç
yaşında otizm tanısı almış, yaklaşık dört buçuk yıldır haftada üç saat özel eğitim almaktadır.
Günlük yaşamında daha çok anne odaklı bakım almaktadır. Pandemi nedeniyle eğitimlerin
kısıtlandığı/kurumların kapatıldığı dönemlerde ev ortamında geçirilen zaman artmıştır.
Yapılan görüşmeler ve gözlemler sonucunda; kirli-temiz ayrımını yapamamaya bağlı
enfeksiyon riski, kullanılan ilacın iştah açmasına bağlı olarak beden gereksinimden fazla
beslenme riski, gelişim yetersizliğine bağlı öz bakım eksikliği, ev ortamından sıkılmaya bağlı
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ev içinde amaçsız gezinme, eğlenceli aktivitelerde eksiklik, pandemi nedeni ile sosyal
etkileşimde bozulma ve annenin otizmde farklı eğitim modellerini bilmemesine bağlı bilgi
eksikliği tanıları ele alınmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Süreç içerisinde gözlemlenen ve belirlenen sorunlara ilişkin verilen
bakımdan annenin memnun olduğu, M.’nin daha kaliteli zaman geçirdiği, gelişimine olumlu
yönde etki ettiği belirlenmiştir. Pandemi döneminde aileler sağlık ve eğitim kurumlarından
hizmet almakta zorluk çekerken, sağlık çalışanlarının da ailelere ulaşımı güçleşmiştir.
Kısıtlamaların/yasakların olduğu bu dönemde aileye ve özel grupta olan çocuklara bakım
verilmesi, çocukların gelişim planlarına destek olunması, zamanın ve şartların daha iyi şekilde
kullanılabilmesi için hemşirelerin eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile sürece daha aktif şekilde
katılması gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Covid-19, Danışmanlık, Hemşirelik, Otizm, Pandemi
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COVID-19 PANDEMİSİNİ TAKİBEN ANATOMİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ
Enes Kara1
1

Öğr. Gör., Sakarya Üniversitesi, Fizyoterapi Program Başkanı

Giriş: COVID-19 pandemisinin anatomi eğitimi üzerinde ciddi etkileri olmuştur. Pandemi
esnasında öğrencilerin, 17. yüzyıldan beri anatomiyi öğrenmenin temeli kabul edilen
kadavralara erişimi yoktur. Öğrencilerin gelecek süreç içerisinde kadavralara ne zaman
erişebileceklerini tahmin etmek zor olduğundan, anatomi eğitmenleri olası öğretim
yöntemlerini tekrar gözden geçirmelidir.
Amaç: Kadavra diseksiyonu, 17. yüzyıldan beri tıp müfredatında anatomi öğretimi için “altın
standart” olmuştur. Diseksiyon sürecinin, öğrencilerin anatomik yapılar arasındaki 3 boyutlu
ilişkileri anlamalarına yardımcı olduğu ve derslerin içeriklerini güçlendirdiği kabul
edilmektedir. Ancak, öğrencilerin sosyal mesafeye girmesi neredeyse imkansız olduğu için,
COVID-19 nedeniyle kadavra diseksiyon laboratuvarları kurmak zorlaşmıştır. Bu nedenle
anatomistler, inovatif yöntemleri kullanmaya hazır olmalıdır. Bu çalışmanın amacı, anatomi
eğitiminin geleceğini tartışmak için gelenekselden inovatif yöntemlere kadar farklı öğrenim
metodlarını gözden geçirmektir.
Yöntem: PubMed, Google Akademik veri tabanlarında anatomi eğitimi ve öğrenci anahtar
kelimeleriyle aramalar yapılmıştır. Makaleler tematik olarak düzenlenmiş ve tasnif edilmiştir.
Başlıca bulgular, öğrenme metodları, alternatif öğretim yöntemleri ve öğrenim verimliliği
dikkate alınarak başlıklar oluşturulmuştur. Bu parametreler ışığında öneriler getirilmiştir.
Bulgular: Anatomi derslerinde teknolojinin kullanımı, etkili bir şekilde öğrenmeye olanak
sağladığı için popüler hale gelmiştir. Ayrıca birçok çalışma, öğrencilerin artırılmış gerçeklik
ve sanal gerçeklik gibi teknolojileri kullanmaya ilgi duydukları sonucuna varmıştır. Bu
teknolojiler, öğrencilerin anatomik yapıları farklı bakış açılarıyla gözlemlemelerine olanak
sağlayabilir ve anatominin öğrenilmesine katkıda bulunabilir. Teknoloji, uzun bir süre için
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sosyal mesafenin gerekli olması veya okulların öğrencilerin kadavra örneklerini incelemesine
izin vermemesi durumunda, diseksiyona alternatif bir öğretim yöntemi olabilir.
Tartışma ve Sonuç: Bu eğitim yöntemlerinin etkinliğini değerlendiren birçok çalışma, eşit
koşullar altında geleneksel yöntemlerle karşılaştırılamadığı için öznel kalmıştır.Wilson ve ark.,
diseksiyonun;
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modeller,

projeksiyon,

dijital

medya

ve

hibrit

yaklaşımlarla

karşılaştırıldığında, öğrencilerin puanlarına istatistiksel olarak yansımadığı sonucuna
varmıştır. Lackley-Cornelison ve ark., diseksiyonun, bilginin kısa süreli kalıcılığı üzerinde
daha büyük bir etkiye sahip olmadığını belirtmiştir.Sonuç olarak, insan kadavralarının anatomi
eğitimindeki önemini tartışmak yerine, mevcut süreçte inovatif hangi yöntemlerin
kullanılacağını tartışmak daha yararlı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Anatomi eğitimi, COVID‐19, SARS‐CoV‐2, Kadavra, Diseksiyon
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PANDEMİDE DİJİTAL SAĞLIK VE İNOVASYON
Gaye Demirtaş1
1Haliç

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Giriş: İnovasyonlar, geçmiş ile günümüz arasında bir kopukluk yaratan benzeri görülmemiş
süreçler ve ürünlerdir. İnovasyon politikaları yapay zekanın kullanılmasında oldukça
önemlidir. Yapay zeka, COVID-19'un bulaşıcılığına meydan okumak için sağlık
teknolojilerinin genişlemesini hızlandırdı.
Amaç: Sağlık sistemlerini destekleyip uygulamak için dijital sağlık ve bilgi teknolojileri ortaya
çıkmıştır. COVID-19 salgını sağlık alanında bir dijitalleşme dalgasını tetikledi. Mevcut sağlık
bakım sistemlerini yeniden şekillendirmek için fırsatlar sunmaktadır. Yapay zeka ve büyük
veri kullanımı, mobil sağlık alanındaki gelişmelerin yanı sıra dijital ve akıllı bir sağlık
sisteminin geliştirilmesindeki en önemli kilometre taşlarından biridir.
Yöntem: COVID-19 kriziyle beraber dijital teknolojilerin kabul edilebilirliğini artırmak için
kullanıcıların farklı kültürel, ahlaki ve dini geçmişleri göz önünde bulundurulmalıdır. Pandemi
kontrolü için etkilenen ülkeler arasında dijital sağlık araçlarını uygulamak için eşit bir strateji
olmamasına rağmen, bu araçlar devlet ve özel şirketlerin hastalık kontrolü için dikkate aldığı
temel politikalar arasındadır.
Bulgular: COVID-19 kriziyle beraber yeni teknolojileri kullanmak için yaş bir engel değildir.
En fazla kullanılan GPS ile kişinin tam konumunu gönderebilen dijital acil çağrı sistemleri
oldukça faydalıdır daha kapsamlı hale gelen bu teknolojiler akıllı telefonlar veya giyilebilir
cihazlar gibi dijital altyapıya erişim, dijital teknolojilerin kullanımı yaygınlaştırarak, sağlık
sistemini birçok alanda destekleyebilmektedir. Teletıp, yalnızca COVID-19 hastaları için
güvenli bakımı desteklemekle kalmaz, sağlık profesyonelleri semptomları gerçek zamanlı
olarak tarayabilir, izleyebilir, gerektiğinde yararlı tıbbi tavsiyelerde bulunabilir ve stabil
hastaları evde aşırı yüklü hastanelerden uzak tutabilir.
Tartışma ve Sonuç: Bu gelişmeler salgınla beraber semptomlarının evrimini gerçek zamanlı
olarak incelemek için geniş hasta grupları hakkında anlamlı bilgileri hızla toplamaya hizmet
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edebilir. Yapay zeka tabanlı dijital çözümler umut verici olup hasta ihtiyaçları için teletıp veya
tele sağlık araçları gibi çeşitli çözümler önerilmiştir. Uzun süredir mevcut olmalarına rağmen,
COVID-19 salgını, birçok endüstride ve toplumlarda dijital geçişleri destekliyor. Sağlık
kuruluşları da pandeminin ilk aşamasına dijital çözümleri ve ileri teknoloji araçlarını hızla
benimsemişlerdir.
Anahtar Sözcükler: COVID-19, Pandemi, İnovasyon, Dijital Sağlık
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