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GOZLEM ve GORUSLER

TEMEL HEM~iRELiK EGiTiMiNiN LisANS
DUZEyiNE YOKSELTiLMESi ve BUNUNLA
KO~UTLUK iC;iNDEKi BAZI
GELi~MELERiN DU~UNDURDUKLERi
Dr. NI. Filiz ULUSOY*

GiRi~

Sagllk insan gucu teriminden kamu sektbrunde ve
bzel sektbrde c;all~an ve her c;e~it sagllk hizmetini ureten
personelin tLimu anla~tllr (Fi~ek, N.H.; 1985: 138-139).
Bu terim bizlere genellikle hekimlerin, di~hekimlerinin,
eczactlartn, hem~irelerin, ebelerin ve sagltk memurlarlntn
olu~turdugu gruplartn niteliksel ve niceliksel bzelliklerini
c;agrt~tlrmaktadlr. Bir c;ok yerde sagllk insan gucu daha
c;ok niceliksel bzellikleri aC;lslndan ortaya konur. Nitekim,
istatistiksel tablolarda c;ogu zaman yalnlzca hekimlerin
pratisyen ya da uzman olma durumlart, egitim duzeyi
aC;lslndan niteliksel bir degerlendirme olarak gbze c;arpar.
Ulkemizin sagltk insan gucunu olu~turan bu guruplar
bic;imlerde slnlflandlrtllrlar. Bu slnlflamalardan
slkltkla kullantlan iki tanesi a~aglda yer almaktadlr:
c;e~itli

I-Sagllk insan gucu
Asli sagllk personeli (hekim,

di~hekimi,

eczacl)

Yardlmcl sagllk personeli (hem~ire, ebe, sagllk
memuru)
II-Sagllk insan gucu
Hekimler
Hekim dl~1 sagllk personeli
Birinci slnlflama en klasik slnlflamadlr (S.B. Ted. Hiz.
Gen. Mud.; 1995: 2-6) . Bu slnlflamanln belirgin bir
bi~imde egitim duzeyi farkltllglna dayanarak yaptldlgl
00<;', Hacettepe Oniv. Hem~irelik Yuksek Okulu Hem~irelik

EsaslanAO

gbrulmektedir. Profesyonelle teknisyeni birbirinden aYlran
bu sln lflama bir baklma dogrudur. Ancak, bu slnlflamanln
egitimi standarda uygun olan sagllk personeli ve egitimi
standardln altlnda olan sagl lk personeli olarak degi~tiril
mesi daha dogru olacaktlr. Asli sag Ilk personeli denildigi
zaman ise, meslegini uygularken insanla bire bir (dogrudan dogruya) yakln temas halinde olan butun gruplartn
kastedilmesi gerekir(Fi~ek, N.H .; 1985: 138-139) .
Son ytllarda hem~irelerin, " yardlmcl" slfattndan duyduklan rahatslzllgl gundeme getirmeleri uzerine, gbrece
daha iyi oldugu santlan " ara insan gucu" teriminin kullantlmaya ba~landlgl gbrulmu~tur. Asllnda hem~irelerin
"hekim dl~1 sagllk personeli" teriminden de pek ho~nut
olduklan sbylenemez. Ancak, bu durumda digerleriyle
birlikte dl~arda olmanln verdigi bir rahatllk duygusundan
sbzedilebilir!
Hem~ireler, yeryuzunde hekimlikten sonra en eski
sagllk meslegi olan hem~ireligin, bunca emeklerine
ragmen neden arka planda kaldlgtnl son elli yll i~inde
sorgulaml~lardlr (Twaddle, A.C. and Hessler, R.M.;
1977:187-189). Bu baglamda, hem~irelerin 1980'Ier
sonraslndaki uluslararasl politikasl, "hem~ireligin bzerk bir
sagllk meslegi konumuna gelmesini ve diger sagllk
meslekleriyle e~itlik ve i~birligi halinde ~all~maslnl
saglamak" olmu~tur.Bu amaca ula~mak i~in hem~irelere
bncelikle bnerilen yol ise, hem~irelik egitiminin nitelik ve
duzeyinin yukseltilmesidir (Bernhard, L.A. and Walsh,
M.;1981:1-11).

Temel hem~irelik egitiminin "lisans" duzeyinde
olmasl, hem~ireligin meslekle~mesinin olmazsa olmaz
ko~ullartndan biridir. Meslekle~me, i~ duzeyinde bir ugra~ln
meslek olma yolunda gu~ elde edilen belli nitelikler
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kazandlgl dinamik bir sure~tir(Bernhard, L.A and Walsh,
M.;1981:1-11). Bir i~in meslek sayllabilmesi i~in 0 i~i
yapan grubun, toplumun ve kendi alanmdaki gu~lu
meslek gruplannm guvenini kazanarak, onlann destek ve
onayml almasl gerekmektedir (Twadle, AC. and Hessler,
R.M.; 1977: 187-189).
Povalko, 1971'de bir i~in meslek sayllabilmesi i~in
uymasl gereken bl~utleri 8 ba~"k altmda toplaml~tlr
(Bernhard, L.A and Walsh, M.; 1981 :1-11). Bu bl~utler
~unlardlr:

1. Meslegin kurammm ya da entellektUel tekniginin
(yuksek duzeyde bir egitimle kazanllan, ince teknik) olmasl
2. Meslegin toplumun sosyal degerleriyle baglantlsmm bulunmasl
3. Meslegin temel egitiminin lisans duzeyinde olmasl
4. Meslek uyelerinin hizmetlerinin amacml topluma
ben i m sete b iImel eri
5. Meslek uyeleri tarafmdan mesleksel i~levlerin ve
uretimin bzgurce duzenlenebilmesi ve denetlenmesi
6. Meslek uyelerinin mesleklerine bagll olmasl
7. Meslek uyelerinin genel bzde~liklerinin olmasl,
kader birligi yapmalan ve bir alt kulture sahip olmalan
8. Meslege bzgu ahlak kurallannm bulunmasl.
Bu blc;:utler derinlemesine inccelendiginde, mesleksel
egitimle ilgili olan 3'uncu blc;:utUn her bir bl~ute ula~abil
menin anahtan oldugu gbrulecektir. Burada hem~ireligin
bu blc;:utlere ne kadar uydugu tartl~lImayacaktlr. Ancak,
hem~irelerin bncelikle mesleksel egitimi ele almalannm
bnemini vurgulamak i~in bu bl~utlere deginilmi~tir.
HEM~iREliKTE TEMEl EGiTiM DUZEYi: LiSANS

Birinci Ulusal Sagllk Kongresi (1992) Sagllk insan Gucu
Grubu (all~ma Raporu'nda hedeflere
ula~madaki ilk strateji, hem~irelik/ebelik egitiminin nitelik
ve duzeyinin yukseltilmesi olmu~tur (Saghk Bakanhgl;
1992: 161-168). Bunu izleyen sure i~inde Sagllk BakanIIgl'nln, Turk Hem~irler Dernegi'nin ve universitelerin i~bir
ligiyle bu konu olgunla~tlnlml~tlr. Hem~ireler bu konuyu
o denli bnemsemi~lerdir ki, Turk Hem~ireler Dernegi ulkenin dbrt bir taraflndan katllan hem~irelerle Ankara'da "temel hem~irelik egitiminin lisans duzeyinde olmasl" konusunda, tarihinde ilk defa bir "gbsteri yuruyu~u" duzenlemi~tir (1995).
Hem~ireler

Yuksek Sag Ilk ~urasl'nm karan dogrultusundaki
Bakanlar Kurulu Karan ile 79 Sagllk Yuksekokulu kurulmu~
tur (S.B. yuk.Sag.~urasl; 23.5.1995/185-1), (Resmi
Gazete; 2.11.1996/ 22805). Sagllk Bakanllgl ile Yuksek
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Ogretim Kurulu Ba~kanllgl arasmda yapllan "protokol"dogrultusunda Sagllk Meslek Liselerinin Hem~irelik,
Ebelik ve Sagllk Memurlugu Bblumlerine ve Sagllk
Hizmetleri Meslek Yuksekokullannm Hem~irelik ve Ebelik
Programlanna (2 yllllk) bgrenci allnmasma son verilmi~
ve bu egitimin Sagllk Yuksekokullannln ilgili bblumlerinde
(4 yllllk) verilmesi karar altma allnml~tlr (S.B. ve YOK
Ba~k.; 22.11.1996) . Bbylece 1997-98 egitim yllmda Sagllk
Yuksekokullan'nln 52 Hem~irelik, 27 Ebelik ve 7 Sagllk
Memurlugu Bblumu bgrenci almaya ba~laml~tlr (YOK
OSYM ;1997: 33,45) .
Bu sureci hlzlandlran bir diger bnemli etkenin gbzardl
edilmeden burada ele allnmasmda yarar vardlr. Bilindigi
gibi 1988-1991 ylllan araslnda Sagllk Meslek Liseleri'nin
saYlsl, buyuk bir patlama gbstererek 90'11 sayllardan 300'Iu
sayllara ula~ml~tlr. Bu bir egitim enflasyonudur. Oysa,
politikacllar kendi sec;:im bblgelerine bir Sagllk Meslek Lisesi
ac;:tlrmayl son derece iyi bir se~im yatlnml olarak gbrmekteydiler. Mesleksel egitim verilemez durumda olan bu
okullann ulkeye getirdigi mali yuk yanmda, Sagllk BakanIlgl'nln mezunlannl atayacak kadrosu da kalmaml~tlr
(Ozupak Dogan, B.;1994:10-12) . i~te bu c;:arplk geli~me
Sagllk Meslek Liseleri'nin sonunu hazlrlaml~tlr.
KO~UT GEli~MElER

SAGlIK YUKSEKOKUllARI SAGlIK MEMURlUGU
BOlUMLERi ve SAGlIK EGiTiM FAKULTELERi
Hem~irelerin hem~irelik egitiminin duzeyinin
yukseltilmesi ic;:in gbsterdikleri c;:abalara ko~ut olarak diger
bazl geli~meler de ortaya ~Ikml~tlr:

- Bu geli~melerden birincisi, ilgili meslek uyelerinin
bnemli di.izeyde istekleri ve c;:abalan olmakslzln, ebelik ve
sagllk memurlugu i~in de temel egitim duzeyinin "Iisans
duzeyine"yukseltilmesidir. Bilindigi gibi "sagllk memurlugu" ulkemize bzgu bir durumdur ve sagllk memurlan
"halk sagllgl hem~ireligi" gbrevini ge~mi~ten (1846) gunumi.ize kadar yurutegelmi~lerdir (Fi~ek, N.H.;1985:138139). Bu nedenle hem~ireler, sagllk memurlugu i~in Sagllk
Yukseokullan bunyesinde ayn bir bblum a~lImamaslnl,
hem~ire ve sagllk memurlannln cinsiyet aynml yapllmakslzln bir arada egitilmelerini bnerdilerse de yetkililere bu
gbru~u benimsetememi~lerdir.

Sagllk Yuksekokullannln Ebelik Bblumleri i~in kurulan
komisyon, onlar i~in bir "egitim program!" geli~tirilmi~tir.
Ancak, bbyle bir ~all~ma Sagllk Memurlugu Bblumleri
ic;:in henuz yapllmaml~tlr. ivedilikle bu ~all~manln yapllmaSI gerekmektedir. Sagllk Memurlugu Bblumleri'nin egitim
programlannda, nasll bir insan gucu yeti~tirilecegi a~lk
olarak ortaya konulmazsa, dbrt yll sonra bu bblumlerden
mezun olacak olan sagllk insan gucunun nerede istihdam
edilecegi bilinemez ve bu grup ziyan edilmi~ olur.
- Bu

geli~melerden

bir digeri ise, Sagllk Egitim Fakulte-
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leri'nin kurulmasl olup bu olu~um ba~lndan beri bnemli
bir a\maz olu~turagelmektedir. Bu fakultelerin kurulma
nedenini kavrayabilmek i\in Sagllk Egitim Enstituleri'ne
bir gbz atmak gerekir. Sagllk Bakanlrgl'na bagll olarak ilki
1961 yrllnda kurulan Saglrk Egitim Enstituleri, sadece Sagllk
Meslek Lisesi mezunlannl kabul ediyor ve onlara daha ust
duzeyde bir egitim olanagl saglaml~ oluyordu. Bu enstitulerin kurulu~ ama\lanndan en i~levsel olanl, Saglrk Meslek
Liseleri'ne meslek bgretmeni yeti~tirmek olmu~tur .
1960'11 ylllarda hem~irelik, ebelik ve saglrk memurlugu
egitiminin bir gun gelip de butunuyle universitelere
devredilebilecegi hayal bile edilemezdi. 1990'11 ylllarda
bunun ger\ekle~mesi, Sagllk Egitim Enstituleri'nin de
miadrnl doldurmasl anlamrna gelmekteydi. Dogal olarak
bu enstitulerin mezunlan, kendi dernekleriyle ve Saglrk
Meslek Liseleri'ndeki kultur dersi (tarih, matematik v.b)
bgretmenleriyle i~birligi i\inde, olduk\a gu\lu bir politik
baskl olu~turdular.

Bbylece Sagllk Meslek Liseleri'nin sadece "hem~irelik",
"ebelik" ve "sagllk memurlugu" bblumleri kapatildl.
Ancak, bnlisans duzeyinde olmak uze re universitelere
devredilmesi du~unulen diger bblumleri (anestezi, di~,
laboratuvar, radyoloji, ortez-protez v.b) kapatrlamadl (S.B.
yuk.Sag. ~urasl; 23.5.1995/185-1) . Sonuc; olarak,
bgretmenlerin all~ml~ olduklarr i ~ alanlan da korunmu~
oldu.
Diger taraftan Sagllk Egitim EnstitLileri'nin kapatrlmasrnln bedeli olarak, Ankara ve Marmara Universiteleri'nde
Sagllk Egitim Fakulteleri a\rlml~tlr . Bu fakultelerden Saglrk
Egitim Enstitusu mezunlarrna "Iisans tamamlama
program!" a\malan bekleniyordu (S.B. yuk.Sag. ~urasl;
23.5.1995/185-1) . Nitekim, universilerden biri bu
programl ba~latml~tlr. Son zamanlarda benzer uygulamalar Milli Egitim Bakanlrgl'na bagll olan kurumlardaki
bgretmenler i\in de yapllml~tlr. Lisans diplomaslna sahip
olma bzlemleri \ok yuksek olan Sagllk Egitim EnstitLisu
mezununlarrna da bu olanagln tanrnmasrnl dogal
kar~rlamak gerekir. Ancak, bbyle bir "Iisans tamamlama"
programl yeni fakulteler a\rlmadan da yaprlabilirdi.
Sagllk Egitim Fakulteleri'nin ~imdiki halde sadece
"saglrk ybnetimi" ve "sagllk egitimi" adl altlnda iki bblumu
vardlr. Universitelerin bunyesinde Sag Ilk idaresi Yuksek
Okullan varken, Saglrk Egitim Fakulteleri'nin altrnda Saglrk
Ybnetimi Bblumleri a\mak ne kadar akllcldlr? Diger taraftan
Sagllk Egitimi Bblumleri'nin egitim programlannda , bu
bblumlerin kurulu~ ama\lan ve mezunlannln i~ alanlan
nasll tarif edilmi~tir?
i~te, Sagllk Egitim Fakulteleri sorununun can allcl
noktasl da burada yatmaktadlr. 1997-98 bgretim yrllnda
Genel Liselerden mezun olan bgrencileri almaya ba~layan
bu fakulteler, nasrl bir sag Ilk insan gucu yeti~tirecektir?
Hi\bir sagllk meslegine mensup olmayan Sagllk Egitimi
Bblumu mezunlannln, \e~itli saglrk mesleklerinin gbrev

alanlanna da girerek nasrl "sagllk egitimcisi" olacaklan
Bu durumun saklncalan hem~ireler
taraflndan \e~itli zamanlarda yazrll ve sbzlu olarak ilgililere
duyurulmu~tur . Turk Hem~ireler Oergisi'nde yaylnlanan ve
bu konuyu irdeleyen bir yazlmdan bazl allntrlar a~aglda
yer almaktadlr:
anla~llamamaktadlr .

"Bu enstitLilerin bic;im degi~tirmesi sagllklr bir modelde
kurulmasl du~unulen Sagllk Egitim
Fakulteleri'nin de belki 20 yrl gibi orta vadeli b ~ " gelecekte
yeniden kimlik bunallmrna girmesi sbz konusu olabilir.
~byle ki, bnerilen Sagllk Egitim Fakulteleri'nden mezun
olacak "sagllk egitimci"lerinin 70 \e~it ders vermeleri
planlanmaktadlr: Anatomi, fizyoloji, patoloji vb. gibi temel
bilimleri ilgilendiren dersler yanlnda, hem~irelik, ebelik
alanlndaki meslek dersleri ... "
ger\ekle~tirilemezse,

"Universite bunyesindeki bir yuksek bgretim kurulu~u
(hekimlik, hem~irelik gibi bir disiplin), halka hizmet sunmak
uzere meslek elemanl yeti~tirdigi gibi, kendi bgretim
uyelerini de yeti~tirme gucu ve yetkisine sahiptir. Bu
elemanlarr yalnlz kendi ulkesi ic;in degil, tum dunya ulkeleri
ic;in de yeti~tirir. Sonu c; olarak, eg itim gbrevini yuklenmek
uze re "sag llk egitimcileri"ne ihtiyacl yoktur: Hekimi hekim,
hem~irey i de ancak h e m ~ ir e yet i ~ tir eb ilir ."
"Sagllk egitimcilerinin diger gbrevlerinin de halkl sagIlk konusunda egitmek ve sagllk personeline hizmeti\i
egitimler duzenlemek oldu gu sbylenmektedir. Eger alanda hekim, hem~ire, ebe hi zmet veriyorsa, halkrn sagllk
egitimi onlann hizmetlerinin aynlmaz bir parc;asldlr.Yine
sagllk kurulu~larr da hizmetic;i egitimi yurutmek gbrevi
de ilgili meslek gruplarrnln gbrevleri i\ine girer."
"Sagllk meslekeri geli~tikc;e ve uyeleri kendi, gbrev,
yetki ve sorumluluklannln bilincine vardlk\a, diger meslek
gruplannln alanlanna mudahalesini kesinlikle engelleyeceklerdir." (Ulusoy, M.F.; 1994: 7-8)
Sonu\ olarak, bugun bu sorunun iyice kilitlenmeden
c;bzumlenebilmesi i\in c;areler aranmasl gerekmektedir.
Bu konu, ilgili sagllk mesleklerinin brgutlerinden ,
universitelerdeki ilgili fakulte ve yuksekokullardan ve Sagllk
Bakanllgl'nln ilgili birimlerinden olu~an bir grup taraflndan
kapsamll bir ~ekilde tartl~rlmalldlr. Bu toplantrlarda gbru~
ler kristalle~tikten sonra grup i\inden olu~turulan bir
komisyonun, \bzum bnerileri geli~tirerek Yuksek Ogretim
Kurulu'na ve diger ilgililere sunulmak uzere bir rapor hazlrlamasl uygun olacaktlr.
Bu \all~ma ivedilikle yaprlmadlgl ve bir bnlem allnmadlgl takdirde yakln gelecekte hangi i~ alanlarrnda \all~tlrll
mak uzere yeti~tirildigi tam olarak bilinemeyen bir grup
gen\ insan, diger sagllk mesleklerinin i~ alanlannl i~gal
etmeye ba~layacaktlr. Bunu ba~aramadlklarr takdirde,
universite mezunu pek \ok gen\ gibi ya diplomalanyla
hi\ ili~kisi olmayan alanlara ybnelecekler ya da i~siz
kalacaklardlr.

-- ----
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