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Sağlık hizmetleri, bilimsel ve toplumsal dinamikler nedeni ile hem hizmet sunma anlayış ve biçimi, hem de teknolojik düzey yönünden sürekli olarak 
değişim ve gelişim göstermektedir. Değişime ayak uydurabilmek ve sağlık gelişimini günün koşullarına uygun biçimde, en üst seviyeye getirebilmek 
veya yön verebilmek öncelikli amacımızdır.

Sağlık hizmetlerinin her an erişilebilir, kabul edilebilir ve kaliteli bir çıktıya dönüşebilmesi; hizmet sunucularının öğrenen, gelişen ve değişime ayak 
uydurabilen bireyler olabilmelerine bağlıdır.Bu anlamda gereken tüm koşulları sağlayabilmek için çalışmalarımız sürmektedir. Bakım Hizmetleri 
Personelinin bu tarz bilimsel çalışmalar yapmasını değerli bulduğumuzu  ve teşvik ettiğimizi belirtir saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Murat ALPER
Genel Müdür



Prof. Dr. Murat ALPER
Genel Müdür

Bakım hizmetlerine ilişkin çalışmalarımıza ara vermeksizin devam ederken,  Genel Müdürlüğümüz eğitim iş ve işlemlerinin de tarafımızdan 
yürütüleceğinin  bilgisini paylaşmak isteriz. Bakım alanlarına yönelik hedeflediğimiz kalite ve verimlilik aynı şekilde görev alanımız içinde yer alan 
eğitimler içinde geçerli olacaktır.

Bu kapsamda; meslektaşlarımızın gelişmelere ve yeniliklere kolay uyum sağlayabilmeleri, çağın gereklerini yakalayabilmeleri için gereken tüm 
kolaylıkları sağlamayı en önemli ödevimiz olduğunu belirmek ister, bu sayımızın faydalı olmasını temenni ederim.

Bilgen BAĞCI AYDIN
Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanı



6

Bilimsel 
Çalışmanın Künyesi

Yazarların Adı Soyadı:
 - Dr. Erdinç ÖZKURT    
Sağ. Müd. Yrd (İl Perf. ve Kalite Koord)   
- Uğur IŞIK     
V.H.K.İ. (İl Perf. ve Kalite Birim Sorumlusu)                  
- Burcu ELİTEZ        
Hemşire (İl Perf. ve Kalite Birim Personeli) 

Çalışmanın Yayınlandığı Bilimsel Platform: 
II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Yayımlanma yılı:
2010

ÖZET:    

Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden biri de verilen sağlık 
hizmetlerinin düzeyidir. Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde verilmesi, 
sağlıklı nesillere ulaşmanın belki de tek yoludur. Sağlık hizmetlerinin 
verildiği yerlerden biri olan hastanelerin bu hizmetleri verebilmesi ise, 
hastanelerin etkin bir şekilde yönetilmesini gerektirir. 

Günümüzde hasta ve çalışan gereksinimleri zaman içinde değişmiştir. 
Bu da yeni liderlik yaklaşımlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
Örgütün işleyişinde rol alan, çalışanları ikna ve motive eden, onlarla 
etkin iletişim içerisinde bulunan ve değişime hazırlayan liderler 
örgütlerinde etkinliği sağlayabilir, sinerji oluşturabilir (Çağlar, 
2004:91).

Sağlıklı doğmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek, sağlık hizmetlerine 
gereken önemin verilmesi ile mümkündür. Sağlık vazgeçilmez bir 
gereklilik olduğundan, sağlık hizmetlerinin sürekli geliştirilmesini 
sağlayacak vizyoner liderlere ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Bu araştırmanın amacı, Eskişehir ilinde görev yapan sağlık 
yöneticilerinin vizyoner liderlik eğilimlerini ortaya koymaktır. 
Araştırmada öncelikle liderlik ve çalışanlar üzerindeki etkileri kısa bir 
şekilde açıklanmaya çalışılmış daha sonra araştırmaya ilişkin yöntem 
ve bulgulara ilişkin verilere yer verilmiştir.

Araştırma sonuçları ile sağlık yöneticilerimizin vizyoner lider 
davranışları, çalışanlar üzerinde etkileri, çalışanlara yaklaşımları 
ölçülmeye çalışılmış olacaktır. Özellikle iş ortamında çalışanlarına karşı 
liderlik davranışları, çalışanlarla uyumları, plan oluşturma, yetki devri, 
ekip çalışmasına yatkınlığı, yeni konuları öğrenmeye yaklaşımları 
belirlenmeye çalışılmıştır.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE VİZYONER LİDERLİK
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Araştırmanın nicel verileri olasılığa dayalı olmayan Kasti(Kararsal) Örnekleme tekniği ile seçilen yöneticilere uygulanan anketten elde edilmiştir.  
Araştırmanın örneklemini 2009 yılında Eskişehir ili Sağlık Müdürlüğü, 4 Kamu Hastanesi, 1 ADSM ve 3 Özel Hastanenin Yöneticileri oluşturmaktadır.
 Araştırmada elde edilen bulgular SPSS 16,0 programı ile analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vizyon, Lider, Sağlık, Ekip Çalışması, Yetki Devri,
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VISIONARY LEADERSHIP IN HEALTH SERVICES

 Abstract:

One of the level of development of the countries is the level of health services given to the public. It’s probably the only way to achieve healthy 
generations that the health services are given effectively. But in order to give these services, hospitals which are one of the places where services 
of health are given also need to be managed effectively.
Today, the necessities and demands of patients and employees has been changed in time and this has caused new approaches of leadership 
to break out. The leaders who take an active role in the operation of their organization, who motivate and persuade his/her employees, who 
communicate with them actively and who prepares them for changes can attain effectiveness and create a synergy (Çağlar, 2004:91).
To be born and live healthily is possible only if health services are given necessary importance. Because health is an indispensable necessity, there 
is a need for the leaders who can develop health services continually.
The purpose of this research is to bring up the visionary leadership propensities of the directors working in Eskisehir. First of all it has been tried 
to be explained that the leadership and its affects on employees and then it has been tried to be given that the findings of the data related with 
the study.
With the results of this study, it will have been measured that the leadership behaviors of directors of health organizations, their affects on 
employees and their approaches to them and in particular, it has been tried to set the leadership behaviors of directors to employees in business, 
their coherence with employees, planning, conveying of authority, their inclination to teamwork and to learn new subjects.
The quantitative data of the research has been obtained from a survey carried out among the selected directors through the Intentional 
(Decisional) Sampling method that is not based probabilistically. 
The sample of the research consists of Eskisehir Board of Health, four state hospitals, one orthodontics center and three private hospitals’ directors 
in the year of 2009.
The findings of the research have been analyzed through SPSS 16.0.

Key Words: Vision, Leader, Health, Team Work, Conveying of Authority
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 Sağlık kurumunun hızla değişen çevre içinde konumunun ne olacağını bilmek gerekmektedir. Kurumdaki 
yöneticinin hem dış çevreyi hem de iç çevreyi analiz ederek kurumun ne tür bir seyir izleyeceğini öngörmesi 
gerekmektedir. Aslında amaç değişimi yakalamak değil değişimi yaratabilmek olmalıdır. Vizyon sahibi lider 
yönetici daima değişimin öncülüğünü yapar. Çevresindekileri de bu atmosferin içine sokar.

Size üç seçenek:

Sadece size gösterilenlere bakabilirsiniz.
Belki geleceği de görmeye çalışabilirsiniz.
Ya da geleceği şekillendirmeye çalışırsınız.

 Garry Rumrill’ın bir sözü var. Diyor ki kendisi “Dünyanın en iyi eğitim görmüş, motivasyonu en yüksek insanlarını işe alın ve işe yaramaz 
bir sistemin içine yerleştirin. Göreceksiniz her seferinde kazanan sistem olacaktır.” Evet, bizim bu ülkede yaşadığımız problem de budur. Bir 
yöneticiyi bir sistemin içinden alın sistemde çok fazla bir şey değişmez. Ama lideri aldığınızda sistemin birden çöktüğünü görürsünüz.

Sağlık Hizmetlerinde Vizyoner Lider Olabilmek

Sağlıkta Vizyoner Lider Sağlık sektöründeki değişimi ve fırsatları, 
farklı açılardan değerlendirebilme ve aksiyona geçme becerisine sahip 
kişidir.(Sabiyap.org,2010)
 Vizyon sahibi kişi “en doğru benim 
görüşümdür” yerine başkalarının görüşlerinin de 
doğru olabileceğini ve mutlaka dinlenilmesi 
gerektiğini düşünen kişidir. O, biriminde 
çalışanların kabiliyetlerinin farkındadır 
ve onları kabiliyetlerine en uygun işlerde 
istihdam eder. Diğer bir ifadeyle kime hangi 
işi vereceğini çok iyi bilir.
 Emek-yoğun bir sektör olan sağlık 
sektörüne bağlı hastanelerde işgücünün önemi 
diğer sektörlere göre daha fazladır. Çünkü işgörenin 
yapacağı ufak bir hata telafisi mümkün olmayan bir 
zarara veya hastanın hayatına mal olabilir. Hizmeti alan hasta ile 
hizmeti sunan işgörenin yoğun bir iletişim içerisinde olduğu bu 
sektörde, iş doyumu düşük olan işgörenin kaliteli bir hizmet sunması 
ve hasta tatminini sağlaması mümkün değildir. Hastaların yüksek 

düzeyde kaliteli ve etkin bir sağlık hizmeti alabilmesi ve hizmetten 
memnun kalması için işgörenlerin de işlerinden ve işyerlerinden 
tatmin olmuş olmaları gerekmektedir. Süreçte gördüğü ufak bir hatayı 

üstüne rahatlıkla anlatabilmelidir.
Çelıncır Faciası; 28 Ocak 1986 Amerikan uzay mekiği 

kalktıktan 72 saniye sonra patladı. Mekikteki 7 
astronot öldü. Aslında mekikteki arızayı ve mekiğin 

havalanmaması gerektiğini mühendisler biliyorlardı, 
orta yönetime haber verildi fakat üst yönetimin artık 
sabrı kalmamıştı ve daha sert bir otoriteye sahipti 
ayrıca fırlatma işlemi birkaç kez ertelenmişti. Bundan 

dolayı üst yönetimin mekikteki teknik arızadan haberi 
olmadı ve fırlatma işlemi bir facia ile sonuçlandı. Sağlık 

hizmetleri de tıpkı verilen örnekteki gibi birbiriyle sıkı 
bağlantılı ve insanların hayatına mal olabilecek bir takım karar 

verme ve tespit aşamalarından geçmektedir. Çalışanlarla ast ve üstler 
arasında sağlıklı bir iletişim olduğu sürece doğru teşhis konur, doğru 
tedavi uygulanır ve sağlık hizmetleri halka daha doğru yöntemlerle 
ulaştırılmış olur.

Amaç değişimi yakalamak değil         
değişimi yaratabilmek olmalıdır. Vizyon    

sahibi lider yönetici daima değişimin 
öncülüğünü yapar. Çevresindekileri de bu 

atmosferin içine sokar. 

1.GİRİŞ
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Hata karşısında bağırma, azarlama davranışı hataların azalmasını 
sağlamayacağı gibi, bilakis, hatanın üstünün örtülmesini ve bu 
durumdan sadece üstün haberdar olmamasını sağlar. Ayrıca, 
yüksek sesle azarlama davranışı astın cesaretini kırar ve daha çok 
hata yapmasını sağlar. Ufak tefek hatalar her yerde olur. Fakat hata 
istemeyen yöneticiler kendilerine hata hissettirilmediği için olmadığını 
zannederler.

 “Nasrettin Hoca, başarılı liderlerin nasıl yetiştirileceği konusunda bir 
tartışmaya katılmıştı. Birisi, büyük liderlerin sonradan olma değil, 
doğuştan olduğunu söylerken, bir diğeri lideri, doğru zamanda doğru 
yerde olmakla oluştuğunu ileri sürdü. Sonunda Nasrettin Hoca’nın 
görüşü sorulduğunda şöyle dedi: “Politika ve şirketlerdeki başarılı 
liderlerle ilgili son kanıtlar, bir liderin, doğru zamanda doğru yerde 
olmakla değil, yanlış zamanda yanlış yerde bulunmamakla büyük bir 
lider olduğunu gösteriyor.(ilknokta.com,2010)

Liderlikle ilgili çok fazla tanım ve örnek vardır. Aslında önemle 
üzerinde durulması gereken konu liderlik, yönetimin başarısı için 
gerekli bir unsurdur. Liderlik astlar üzerinde güç sahibi olmayı değil, 
onları etkileyebilmeyi sağlar. Bunu çalışanların yöneticinin düşünce, 
tutum ve davranışlarından etkilenmeleri ile test etmek mümkündür.

Sağlık yöneticilerinin Vizyoner liderlik eğilimlerini ölçmek amacıyla 
Eskişehir ilinde görev yapan sağlık müdürlüğü ile özel ve kamu 
hastanelerinde görevli sağlık yöneticilerine 20 soruluk anket 
uygulanmış olup, yapılan SPSS analizi ile vizyoner liderlik eğilimleri 
ölçülmeye çalışılmıştır.
Vizyonu olmayan hastane ya da sağlık kurumu, günü yaşar ve kendini 
geliştiremez. Bunu sağlamak da vizyoner liderin görevidir. 
Vizyon sahibi lider yönetici daima değişimin öncülüğünü yapar. 
Çevresindekileri de bu atmosferin içine sokar. “Burnunuzun dibinde 
hareketsiz duranları başka gözle görüp kıpırdar hale getirenler vizyon 
sahibi insanlardır”

Adamlar boğazları zincirle kapattıklarında, siz gemileri karadan 
geçirmeyi akıl ediyorsanız, YARATICILIK budur.
Kişi hayatta neyi yapabileceğini düşünüyorsa, aslında onu başarır 
hayatımızdaki en büyük engelin kendimiz olduğunu unutmamak 
gerekir.
Okuduğum kitaplar arasında beni en çok etkileyen ve istenirse bütün 
engellerin aşılabileceğini düşündüren Gerald Metrozun Kendimi 
Engelletmem adlı eseridir. Gerald Metroz şuan 46 yaşında. Bir tren 
bacaklarını kopardığında iki buçuk yaşındaydı ama bu kaza onu 
engelleyemedi. Daha on yaşındayken protezleriyle birlikte buz hokeyi 
kalecisi oldu. Sosyoloji, İngilizce ve tarih okudu. 25 yaşında Atlanta’da 
tekerlekli sandalye olimpiyatlarına katıldı. Klasik gitar çalmasını 
öğrendi. Radyo programcısı, yazar, uluslararası başarılara sahip bir 
tekerlekli sandalye basketbolu ve tenis oyuncusu tanınmış bir oyuncu 
menajeri ve müzisyen kimliğiyle engellerin nasıl aşılabileceğini 
kanıtladı..

Becky Brodin liderlikle ilgili şöyle der; 
“Liderlik otorite kullanımı değildir. 
İnsanları güçlendirmektir.” Lider ait 
olduğu ulusa veya kuruma hedefler 
koyarak onları bu doğrultuda yönlendiren 
ve arkasından sürükleyen kişidir.  
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Vizyon Sahibi Olmayan Kişilerde Davranış, Tutum ve 
Değer Yaklaşımları

Daha önce denedik olmadı,
Çok zaman alır,
Çok masraflı olur,
Yeni sistemler gerekir,
Bunu burada yapamazsın, bizim tarzımız değil
Doğru olabilir ama...
O konuda bir yazı yaz,
Belki sonra,
Bütçemiz buna imkan vermiyor,
Şu anda zamanımız yok, çok işimiz var,
Eski köye yeni adet mi getireceksiniz?
Biz böyle iyiyiz.

Vizyon Sahibi Olan Kişilerde Davranış, Tutum ve Değer 
Yaklaşımları

Başka düşünceler var mı?
 Bize uygun seçenekleri kontrol edelim,
 Daha önce hangi bilgileri alabiliriz?
 Nasıl geliştirebiliriz?
 Başka kim katkıda bulunabilir?
 Neden hep böyle yapıyoruz?
 Düşünceni biraz daha açıklayabilir misin?
 Daha başka nasıl yapalım?
 Bu konuda yardıma ihtiyacım var.
 Teşekkür ederim, güzel fikir...vb.

Görüldüğü gibi vizyon sahibi lider bir işi daha iyi nasıl, ne şekilde, kimlerle yapabileceğini 
sürekli sorgular. Sağlık hizmetini daha iyi vermenin yollarını arar, kendisini sürekli yeniler. 
Aslında sürekli olarak öğrenen kişidir.

Socrates ölüme mahkum edildikten sonra, baldıran zehri içmesine on beş dakika kala, flüt 
çalmayı öğrenmeye çalışıyormuş.
Henry Ford’un söylediği gibi “öğrenmeyi bıraktığınız gün yaşlanırsınız.”

Farkında mısınız, okulumuz bittiği gün öğrenmeyi bırakıyoruz. Otuzlu yaşların ortasında 
ölüyor, yetmişlerde gömülüyoruz. Oysa bilgi edinme hedefi ömür boyu sürmeli.

2.SAĞLIK İDARECİLERİNİN VİZYONER LİDER DAVRANIŞLARININ ÖLÇÜMÜ

Sağlıkta vizyon sahibi liderlerin artık günümüzün yöneticileri olması 
gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. Değişime uğramış, sürekli kendini 
yenileyen ve kendine güven duygusu maksimum derecede olan liderlik 
anlayışlarının gelişmesi, ülkemizde sağlık alanında gelişmemize 
büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

Araştırmaya katılanların %19’unun 0–2 yıl, %30’unun 3-5 yıl, %20
’sinin 6-8 yıl, %7’sinin 9-11 yıl, %24’ünün 12 yıl ve üzeri yönetici olarak 
çalıştıkları tespit edilmiştir. Öğrenim durumu olarak araştırmaya 
katılanların %63’lük kısmı lisans mezunudur. Kamudan katılanların 
oranı %76 iken, özel sektörden katılanların oranı %24’tür. Cinsiyete 

göre dağılımda ise erkek idarecilerimiz %60 ile çoğunluktadır. 
Son olarak araştırmaya katılanların %49’unu sağlık hizmetleri 
sınıfındaki yöneticilerimiz, %35’ini genel idari hizmetler sınıfındaki 
yöneticilerimiz, %16’sını yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki 
yöneticilerimiz oluşturmaktadır. 

Ankete katılan sağlık idarecilerimizin sorulara göre verdikleri 
cevapların frekans tablosundaki sıklık dağılımları şu şekildedir.
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Tablo 1. Frekans tablosu sıklık dağılımı

2.1 Yetki Devri

Tablo 1. frekans tablosunda yöneticilerimizin stratejik olan yetkiler dışındaki yetkileri devretme durumuna %81 oranı ile taraf olduğu 
görülmektedir. Yetki devri ile tüm çalışanların güçlendirilmesi sağlanacak, motivasyon artacak ve lidere geleceği planlamak için daha fazla 
zaman kalacaktır 

Tablo 2.a. Bağımsız gruplar testi (Grup İstatistiği)
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          Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Kadın yöneticilerimiz Stratejik olan yetkiler dışındaki tüm yetkilerimi astlarıma devredebilirim sorusuna 
genel olarak kararsız kaldıkları yönünde cevap vermişlerdir. Erkek yöneticilerimiz ise Kesinlikle katıldıkları ve katıldıkları yönünde cevap 
vermişlerdir. Denilebilir ki erkek yöneticilerimiz yetki devrine kadın yöneticilerimize oranla daha yatkınlardır.

Tablo 2.b. Bağımsız Gruplar Testi 

HİPOTEZLER

H0: Kadın ve erkek yöneticiler arasında yetki devri bakımından fark yoktur.
H1: Cinsiyete göre yetki devrinde fark vardır.
GÜVEN DÜZEYİ:%95
SERBESTLİK DERECESİ:54
TEST DEĞERİ:3,047
ANLAMLILIK DEĞERİ(sig.2-tailed):P=0,004
SONUÇ: P<0,05 olduğundan Ho RED, H1 KABUL

Yukarıda T-Testi tablosunun sonucunda çıkan değerler verilmiştir, 
görüldüğü gibi Sig<0.05 olduğundan sig-(2-tailed) satırına bakılması 
gerekmektedir. Bu satırda T değerine karşılık gelen değer olan 
0.004 değeri 0.05 değerinden küçük olduğundan Kadın ve erkek 
yöneticilerimiz arasında Stratejik olan yetkiler dışındaki tüm yetkileri 
devretmesi bakımından anlamlı bir fark vardır.

Yetki devri çalışanlara güç vermek değil, içlerinde olan bilgi ve beceriyi 
ortaya çıkarma ve onları güdülemektir. Çalıştıkları iş yerini kendi işleri 
gibi hissetmeleri için bir şeyler yapmaktır. Yetki devri kişilerin katılımcı 
olmalarını sağlayarak, sahiplik bilincini ve duygusunu benimsetir. 
Sahiplik kültürü beş temel ilkeye inanmakla mümkündür.( BLONCHEK, 
ocak 2000,s.24)

1. Lidere inanmak
2. Amaca inanmak
3. İşletme modeline inanmak
4. Yetkilendirmeye inanmak
5. Ödüle inanmak

Yetki devri yukarıdan aşağıya doğru giden bu değerlere bağlı bir konudur. Fakat sadece inanmak yetki devrini sağlamaz. İş devredilen kişinin 
özellikleri neyi, nasıl yapacağını bilmesi, doğru ve zamanında yapması da önemlidir. Bunun için de gözetilmesi gereken bazı noktalar vardır.
(KEENAN, Eylül 1996s.46)

1. İşi yapacak kişinin, iş için istekli ve yetenekli olması,
2. İşi yapacak kişinin, yapması gereken işi net bir şekilde anlaması, bitirmesi gereken zamanı ve hangi sıklıklarda 
rapor vermesi gerektiğini bilmesi,
3. İşi yapacak kişinin, bu iş için gerekli sorumlulukları yürütebilecek yetkilerle donatılmış olması,
4. İşi yapacak kişinin, ilerlemelerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi gerekir.
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2.2.Yöneticinin Göreve Getirilme Şekli

Tablo 1. frekans tablosunda yöneticilerimizin “Sağlık hizmetlerinde yöneticinin atama ile göreve getirilmesi kurumun vizyon belirlemesini 
etkilemektedir” sorusuna %73 oranı ile taraf olduğu görülmektedir.

Tablo 3.a. Bağımsız gruplar testi (Grup İstatistiği)

Analiz sonucuna göre 76 Kamu idarecimizin ortalaması 2.26 çıkmıştır. kamuda görev yapan idarecilerimizin bu soruya “Sağlık hizmetlerinde 
yöneticinin atama ile göreve getirilmesi kurumun vizyon belirlemesini etkilemektedir” verdikleri cevabın genel olarak katılıyorum yönünde 
olduğu görülmektedir.

Özel sektör idarecilerimizin bu soruya verdikleri cevapların ortalaması ise 1.83 çıkmıştır. O halde özel sektör idarecilerinin kesinlikle katılıyorum 
yönünde cevap verdikleri gözlenmiştir.

HİPOTEZLER

Ho: Kamu ve özel sektör yöneticileri arasında vizyon belirlemede yöneticinin atama ile göreve getirilmesi bakımından fark yoktur.

H1: Kamu ve özel sektör yöneticileri arasında vizyon belirlemede yöneticinin atama ile göreve getirilmesi bakımından fark vardır.

GÜVEN DÜZEYİ:%95
SERBESTLİK DERECESİ:48
TEST DEĞERİ:1,872
ANLAMLILIK DEĞERİ: (sig.2-tailed):P=0,067
SONUÇ: P>0,05 olduğundan Ho KABUL

Yukarıda T-Testi sonucunda elde edilen Levene testi anlamlılık düzeyi 
sig<0.05 kritik değerinin altında olduğundan 2 grubun varyanslarının 
farklı olduğu kanaatine varılmaktadır. Dolayısıyla farklı varyansların 
olması durumunda dikkate alınacak olan “sig.(2-tailed) değerine 
bakılır. T değerine karşılık gelen anlamlılık düzeyi 0.067 olup, buda 
kritik değer olan 0.05’ten büyük olduğu için “Yöneticinin atama ile 
göreve getirilmesi kurumun vizyon belirlemesini etkilemektedir” 
görüşüne katılımda Kamu ve Özel sektör idarecilerimizin verdiği 
cevaplar açısından anlamlı bir farkın olmadığı saptanmıştır.

Tablo 3.b. Bağımsız gruplar testi
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2.3 Çalışan Gereksinimi

Tablo 1. frekans tablosunda yöneticilerimizin “Gerektiğinde çalışanlarımın bireysel gereksinimlerini ön planda tutar ve kurallardan bazı ödünler 
verebilirim” sorusuna %23 oranı ile taraf olduğu görülmektedir.

Tablo 4.a. Bağımsız gruplar testi (Grup İstatistiği)

Tablo 4.b. Bağımsız gruplar testi
 

HİPOTEZLER
Ho: Çalışan gereksinimini ön planda tutma ve kurallardan ödünler verme açısından cinsiyete göre fark yoktur.

H1: Çalışan gereksinimini ön planda tutma ve kurallardan ödünler verme açısından cinsiyete göre fark vardır.

GÜVEN DÜZEYİ:%95
SERBESTLİK DERECESİ:98
TEST DEĞERİ:0,703(Varyansların aynı olduğu durum)
ANLAMLILIK DEĞERİ: (sigma):P=0,080
SONUÇ: P>0,05 olduğundan Ho KABUL

Kadın ve erkek yöneticilerimiz “Gerektiğinde çalışanlarımın bireysel 
gereksinimlerini ön planda tutar ve kurallardan bazı ödünler verebilirim” 
sorusuna genel olarak kararsızım şeklinde cevap vermişlerdir. Ayrıca 
T-Testi sonucuna göre çalışanların bireysel gereksinimlerini ön planda 
tutma ve kurallardan ödünler verme konusunda kadın ve erkek 
yöneticilerimiz açısından anlamlı bir farkın olmadığı gözlenmektedir.

2.4 Vizyon Sahibi Sağlık Yöneticisi ve Çalışan İlişkileri

Tablo 1. frekans tablosunda “sağlık yöneticisinin aynı zamanda vizyon sahibi olması gerektiğini düşünüyorum”  %99 gibi yüksek bir oranla taraf 
olduğu görülmektedir

Tablo 5. Soru 1-6 korelasyon analizi 
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“Sağlık yöneticisinin vizyon sahibi olması” ile “bir işe başlarken ve karar verirken çalışanlarına danışması” arasında güçlü pozitif ve doğrusal bir 
ilişki bulunmaktadır. Bu iki değişken arasında bir neden sonuç ilişkisi olmamakla birlikte vizyon sahibi olan liderin çalışanları ile sürekli fikir 
alışverişinde olduğunu söyleyebiliriz.

KordSA toplam kalite faaliyetlerine geçtikten sonra çalışanlarla yöneticiler birlikte aynı yerde yemek yemeğe başlıyorlar. Bu örnek, çalışanlarla 
iletişim kanallarının sizi nereye götürebileceğine dair çok iyi bir ipucu vermektedir. Bir gün en tepe yönetici bir işçi ile konuşurken yemekte, “ya 
hiç yeni uygulama falan var mı?” gibi bir soru soruyor işçiye. İşçi de “sayın genel müdürüm ben bir şey yaptım” diyor. Yapılan iş aslında ince tellerin 
bir makinenin içine geçmesi ve arkasından çıkanların da bir beze falan sarılması gibi bir iş. Ve her bir makinede yağlama işlemi yapılıyor. Diyor 
ki işçi, “ben bu makinedeki her yağlama işlemini iki makinede yaptım. Aynı tel çok daha kısa sürede ve yarıya yakın işçilik masrafı ile çıkıyor.” 
Genel müdür çok heyecanlanıyor, iniyor aşağıya deniyorlar ve gerçekten de öyle. Yarıya yakın sürede aynı sayıda tel çıkıyor. Japonya’ya yazıyorlar, 
biz böyle bir şey yaptık ne dersiniz diye. 2 ay sonra cevap geliyor Japonya’dan. “Biz de denedik, maliyet yarı yarıya düştü, inanılmaz bir buluş 
tebrik ederiz” diyorlar. Japonlar bulsa, bizimkilere para ile satarlar, tek farkı bu. Burada baktığınızda, o işçinin bulduğunu tepedeki yöneticinin 
görme ihtimali az ve iletişim kanallarını açmak derken  “burada kastedilen oda kapısı değil, gönül kapısı” Gönül kapınız açıksa kurumdaki fikirler 
yağmaya başlar, siz o kurumda değişimi durduramazsınız.

2.5 Sağlık Hizmetlerinde Yeni Düşüncelere Açık Ekip Çalışması

Tablo 6. Soru 11-14 korelasyon analizi 

Yöneticilerin “Ekip çalışmasını tercih etmesi” ile 
“Çalışanların pratik ve yeni düşüncelerle dolu olması” 
arasında pozitif doğrusal bir ilişki vardır. Bir ekip içinde 
karşılıklı paylaşımın olduğu bir ortamda çalışmayı 
isteyen yöneticiler aynı zamanda ekibindeki çalışanların 
pratik ve yeni düşüncelerle dolu olmalarını tercih 
etmektedir.

Kritik dönemlerde liderin en büyük yardımcısı, kendine 
sıkı sıkıya bağlı, birlikte hareket etme becerisi gelişmiş bir 
ekibin varlığıdır. Başarılı liderler yanlarını ve çevrelerini 
amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlayacak 
becerilere sahip insanlarla doldururlar(James, Edden, 
2001: 125 ).



17

Einstein konferanslarına hep özel şoförü ile gidermiş. Yine bir konferansa gitmek üzere yola çıktıkları bir gün 
şoförü Einstein’a; “Efendim, uzun zamandır siz konuşmanızı yaparken  ben de arka sıralarda oturup sizi dinliyorum 
ve neredeyse söyleyeceğiniz her şeyi kelimesi kelimesine biliyorum” demiş. Einstein gülümseyerek ona bir teklifte 
bulunmuş:  “Peki, şimdi gideceğimiz yerde beni hiç tanımıyorlar. O halde bugün palto ve şapkalarımızı değiştirelim, 
benim yerime sen konuş, ben de arka sırada seni dinlerim.” Şoför, gerçekten çok şahane ve başarılı bir konuşma 
yapmış ve sorulan bütün soruları doğru cevaplamış. Tam yerine oturacağı sırada bir kişi, o güne kadar konferansta 
sorulmamış ağır bir fizik sorusu sormuş. Şoför, hiç duraksamadan soruyu soran kişiye dönüp: “Böylesine basit bir 
soruyu sormanız gerçekten çok garip” demiş. Sonra da salonun arkasında oturan Einstein’ı işaret ederek şöyle 
devam etmiş: “Şimdi size arka sırada oturan şoförümü çağıracağım ve sorduğunuz soruyu, göreceksiniz, o bile 
cevaplayacak.” Sonuç mu?  AKILLI İNSANLAR, AKILLI İNSANLARLA ÇALIŞIR.

2.6 Çalışanlarla Beraber Plan Yaparak İşe Başlama
Tablo 1. frekans tablosunda yöneticilerimizin “İşe plan yaparak başlarım” sorusuna %93, “Çalışanlarımdan bir iş isterken durumun bütün 
ayrıntılarını öğrenirim” sorusuna %94 oranı ile taraf olduğu görülmektedir.

Tablo 7. Soru 8-10 korelasyon analizi

Çalışanlarından iş isterken durumun bütün ayrıntılarını öğrenmek ile İşe plan yaparak başlamak arasında pozitif bir ilişki vardır. Denilebilir ki işe 
plan yaparak başlayan yöneticilerimiz çalışanlarından bir iş isterken durumun bütün ayrıntılarını öğrenmektedir.

Çalışan katkısını sağlamak için kullanılan en yaygın yöntem, kalite çemberleridir. Kalite çemberleri yoluyla, sorun çözme ve öneri geliştirme sistemi 
daha kolay yerleşir. Ayrıca, başarıların ödüllendirilmesi, şeffaf yönetim sergilenmesi hiyerarşinin azaltılması ve dönüşümlü iş yöntemlerinin 
uygulanması yoluyla çalışan katkıları artırılabilir. Fortune dergisinin yaptığı bir araştırmada, kalite çemberi uygulamasını dünyanın en büyük 
firmalarından % 90’ı uygulamaktadır (Çetin,1998:31).

2.7 Denetimden Ödün Vermeyen Yönetici

Tablo 1. frekans tablosunda yöneticilerimizin “Yönetici olarak, olabildiğince denetimin kendi elimde olmasını isterim” sorusuna %62,  “İşi 
çalışanım yapar ama son kararı ben veririm.” sorusuna %51 oranı ile taraf olduğu görülmektedir
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Tablo 8. Soru 3-5 korelasyon analizi
 

“405” değeri Olabildiğince denetimin kendi elinde olmasını isteyen 
yöneticiler aynı zamanda işi çalışanın yapmasını ama son kararı 
kendilerinin vermesini isterler. Yani aralarında pozitif yönlü doğrusal 
bir ilişki vardır.

Denetim, yapılması planlanan faaliyetler ile gerçeklesen faaliyetlerin 
karsılaştırılması anlamına gelmektedir. Denetim işlevi ise planlama 
aşamasında öngörülen işlerle diğer yönetim işlevlerinin sonucu 
gerçeklesen işlerin karsılaştırılması faaliyetini ifade etmektedir 

(Doğan,1998:267). Örgütlerde zaman kaybına neden olan en 
büyük faktörlerden birisi, yöneticilerin kontrol edebilecekleri ve 
edemeyecekleri olayların ayrımını yapamamalarıdır. Kontrol yani 
denetim işlevi tepe yönetimin uhdesinde olsa da alt kademelere 
devredilerek, alt kademelerdeki yöneticilere bilgi ve uzmanlıklarını 
daha etkin bir şekilde kullanma fırsatı verilebilir. Böylece örgütün her 
kademesinde amaç-sonuç karsılaştırması daha kolay yapılabilecek ve 
muhtemel sapmalar başka süreçleri etkilemeden kendi yerlerinde ve 
en kısa sürede düzeltilebilecektir (Demir,2006:76).

2.8 Planları Zamanında Oluşturmamak

Tablo 9. Soru 7-15 korelasyon analizi

Tablodaki 0.265 değeri İş ilerlerken plan oluşturmak ile bildiği 
konularda uzmanlaşmak arasında çok güçlü olmamakla birlikte pozitif 
doğrusal bir ilişki olduğu görülmektedir. İş ilerlerken planları oluşturan 
yöneticilerin yeni düşünceler yerine bildikleri konularda uzmanlaşmayı 
tercih ettikleri söylenebilir. Bu bulgular Korelâsyon analizi ile ortaya 
çıkarılmıştır. Fakat organizasyon dünün etkisinden kurtulmazsa, yarını 
yaratmak da mümkün olmayacaktır(Drucker, 1999: 86).

Eflatun’’a sormuşlar; İnsanoğlunun sizi en çok şaşırtan iki davranışı 
nedir?  Eflatun tek tek sıralamış, Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek 
için acele ederler. Ne var ki çocukluklarını özlerler. Para kazanmak için 
sağlıklarını yitirirler. Ama sağlıklarını geri almak için de para öderler. 
Yarınlarından endişe ederken bugünü unuturlar. Sonuçta, ne bugünü, 

ne de yarını yaşarlar. Hiç ölmeyecek gibi yaşarlar. Ancak hiç yaşamamış 
gibi ölürler.
Sydney Smith’in de söylediği gibi; Yaşamınızda ve iş hayatınızda 
hep amaçlarınız olsun ve bu amaçlara ulaşmak için planlar yapın, 
iyi bildiğiniz konuların dışına çıkabilme cesaretini de gösterin. Bu 
dünyada yetenekli birçok kişi, küçük bir cesaret sahibi olmadıkları için 
silinip gitmişlerdir. 
          
Her gün aynı şeyleri yapmak yeni sonuçlar doğuramaz. Elde ettiğin 
sonuçları değiştirmek için yaptığın şeyleri değiştirmelisin. Liderlik 
tarzını farklılaştırmalısın. “Yüz yüze olduğumuz sorunları, onları 
yaratırken sahip olduğumuz düşünce seviyesiyle çözemeyiz”. (Sharma, 
2007:161)
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3.SONUÇ

Yapılan pek çok araştırmada liderlerde olması gereken özellikler, liderlik tanımları, lider türleri v.b. konulara yer verilmiştir. Ancak asıl önemli 
olan, geleceğe odaklanırken çalışanlarını da bu atmosfere sokan, aşırı denetim mekanizmasından taviz veren, denetimi yetki devri ve sorumluluk 
devrederek astlarına yayan, sadece kişilerin yönetimini değil gelişimini sağlayan, Çalışanların akıllı olmasından korkmayan tam tersine ekip 
arkadaşı olarak doğru insanı, doğru yer ve doğru zamanda istihdam edebilen, karşısına çıkan engelleri çalışanlarıyla birlikte kırıcı olmadan 
aşabilen, planlarını amaca odaklayan, gereksiz ayrıntılarla boğuşmayan liderlerin var olmasıdır.  
             
Yapılan SPSS analizi ile elde edilen belirgin sonuçlar şu şekildedir:
                  
Genellikle kamuda yönetici atama yöntemi ile (kurum içinde sınav metodu ya da siyasal yönlendirmeler) göreve başlatılmaktadır. Özelde ise, 
işletmenin sahipleri tarafından seçilerek işe alınır. Ya da işletmenin sahibi aynı zamanda işletmenin yöneticisidir. Yapılan araştırma sonucunda 
“yöneticinin atama ile göreve getirilmesi kurumun vizyon belirlemesini etkilemektedir” sorusuna kamu ve özel sektör idarecilerimizin katıldıklarını 
görmekteyiz. Özel hastaneler de amaç her ne kadar kamu hastaneleri gibi hastanın sağlığına kavuşturulması olsa da bununla birlikte kar amacı 
da güden kurumlardır. Kamu hastane yöneticisinin temel görevi ise kamu hizmetinin yürütülmesidir. Mevzuatın dışında karar verme eğilimi 
oldukça düşüktür, bu nedenle belirlenen kalıpların dışına çıkamıyor olma tarzlı bir yönetim anlayışı kamuya hakim olmaktadır, 
              
Kadın ve erkek yöneticilerimiz arasında Stratejik olan yetkiler dışındaki tüm yetkileri devretmesi bakımından anlamlı bir fark vardır. Erkek 
yöneticilerimiz yetki devrine kadın yöneticilerimize oranla daha yatkınlardır. Kadın yöneticilerimiz yetki devri konusunda genel olarak kararsız 
kalmışlardır.
                  
Çalışanların bireysel gereksinimlerini ön planda tutma ve kurallardan ödünler verme konusunda kadın ve erkek yöneticilerimiz açısından anlamlı 
bir farkın olmadığı gözlenmektedir. Araştırmamızda frekans tablosuna baktığımızda kurallar çalışan gereksinimlerinin önüne geçmektedir. 
         
Vizyon sahibi olan liderin çalışanları ile sürekli fikir alışverişinde olduğu görülmektedir. Bu tip liderler çalışanlarını belirli amaçlar doğrultusunda 
motive eden karşılıklı bilgi akışı yolunu açık tutan, çalışanlarından dahi yeni şeyler öğrenmeyi bilen kişilerdir. 
     
İşe plan yaparak başlayan yöneticilerimiz çalışanlarından bir iş isterken durumun bütün ayrıntılarını öğrenmektedir. Sağlık hizmetlerinde 
sunulan hizmetler çok fazla bölüm ve ayrı statülerde çalışan personel tarafından hastalara sunulmaktadır. Her bölüm ve çalışanın hastanın tedavi 
sürecindeki payı büyük bir öneme sahiptir ve birimler arasında koordinasyon gerektiren bir süreçtir. Vizyon sahibi bir yöneticinin farklı birim ve 
kişilerin faaliyetlerini uyumlaştırarak ortak bir amaca yönlendirmesi gerekmektedir.
          
Yöneticinin planlarını oluşturmadan önce bahsettiğimiz her birim ve çalışandan yaptıkları işin ayrıntısını öğrenmesi gerekmektedir. Buda 
çalışanlarla olan iletişim kanallarının açık bırakılması ile mümkün olabilmektedir. Ayrıca işe başlarken plan yapmayıp iş ilerlerken planlar 
oluşturan sağlık idarecilerimizin yeni düşünceler yerine bildikleri konularda uzmanlaşmayı tercih ettikleri görülmektedir.
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EDİRNE DEVLET HASTANESİ’NDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN 
ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

GİRİŞ- AMAÇ

Giriş: Hastalarda görülen beslenme eksikliğinin nedenleri değişiklik 
göstermekle birlikte bunun en önemli nedenlerinden biri sağlık 
personelinin beslenme hakkında yeterli bilgisinin olmamasıdır.

Amaç: Çalışmada Edirne Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin 
enteral ve parenteral beslenme hakkındaki bilgi düzeylerinin 
belirlenmesi amaçlandı.

YÖNTEM- GEREÇLER

Araştırmanın örneklemini hastanenin nütrisyon ekibi tarafından 
ağırlıklı olarak hizmet verilen dahiliye, nöroloji, genel cerrahi klinikleri 
ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan
ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 37 hemşire oluşturdu.

Veriler; araştırmacılar tarafından literatür taranarak oluşturulan 
7 soruluk demografik özellikler, 20 soruluk enteral ve parenteral 
beslenme konularını içeren anket ile toplandı. Gruplar arası 
karşılaştırmada tek yönlü varyans analizi, Kruskal Wallis test ve kikare
testi kullanıldı   
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*Edirne Devlet Hastanesi,

 Çalışmanın Yayınlandığı Bilimsel Platform: 
 9.Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon Kongresi, 

Yayımlanma yılı:
2015 

Yayınlanma Türü:  
 Poster
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BULGULAR
Enteral ve parenteral beslenme bilgi düzeyini ölçen sorulardan alınan 
ortalama puan 60,94’tür. Sorulara en fazla doğru yanıtı genel cerrahi 
servisinde çalışan hemşireler
vermiştir ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır 
(p<0,05). Çalışma yılına göre ise en fazla doğru cevabı 6-10 yıldır 
çalışan hemşireler vermiş olup gruplar arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,005). Enteral ve parenteral 
beslenme konularında herhangi bir eğitim alanlar ile almayanların 
sorulara  verdikleri doğru cevaplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark bulunamamıştır (p>0,005).

TARTIŞMA

Etkin hizmet içi eğitimler ile enteral ve parenteral nütrisyon bilgi 
düzeyi arttırılmalıdır.

SONUÇLAR

Hemşirelerin enteral ve parenteral beslenme hakkındaki bilgi düzeyi 
düşük bulunmuştur.
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Bilimsel 
Çalışmanın Künyesi
Yazarların Adı Soyadı:
*Hem. Betül İLBEY
** Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN 

*Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
**Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü

Sağlık bakımında gelişen teknoloji ve artan bilgi birikimine karşın 
hastanın güvenliğini tehdit eden birçok yeni durum/olay da ortaya 
çıkmaktadır. Hasta güvenliği; “sağlık bakım hizmetlerinin kişilere 
vereceği zararları önlemek amacıyla alınan tüm önlemler” olarak 
tanımlanmaktadır (1). Hasta güvenliğini tehdit eden tıbbi hatalar; en 
fazla kadın doğum, yoğun bakım, acil servis, cerrahi ve bu alanın bir 
bölümü olan ameliyathanelerde gerçekleşmektedir (2). Ameliyathane 
kaynaklı tıbbi hatalar arasında cerrahi girişim sırasında yabancı cisim 
unutulması önemli bir yer tutar. Hastada unutulan yabancı cisimler 
arasında spançlar ilk sırada yer alır (3, 5, 7, 8, 9). 

Cerrahi yolla tedavi, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. 
Cerrahi girişimler sırasında spanç kullanımının da bu kadar eski bir 
geçmişi olduğu tahmin edilmekle birlikte, literatürde en eski yabancı 
cisim unutulma vakasının 1859 yılında spanç olarak kullanılan bir 
deniz süngerinin yarada kaybolması olduğu belirtilmektedir(3). Bu 
tarihten sonra 1883 yılında rapor edilen bir başka spanç unutulma 
vakası daha bulunmaktadır. Bu olayda da, ikiye bölünmüş spancın bir 
parçası hastada unutulmuştur (3).

Cerrahi girişim uygulanan bölgede unutulduklarında hastanın 
güvenliğini tehdit eden spançlar, kanamayı durdurmak amacıyla 
bütün cerrahi girişimlerde kullanılırlar. Spançlar, vücut boşluklarına 
yerleştirilerek alan oluşturmak, kan ve vücut sıvılarını emmek için 
yaygın kullanılan tıbbi malzemelerdir (3). Bu özelliklerinden dolayı 
vücut boşluklarında unutulmalarının/kaybolmalarının daha kolay 
olduğu düşünülmektedir. 

UNUTULAN YABANCI CİSİMLERİN BAŞ SORUMLUSU; 
Spançlar…. 
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Cerrahi girişim sırasında kullanılan spançların hastada unutulmasını 
önlemek için sayım yapmak temel ilkedir. İlk spanç sayımı cerrahi 
hemşireliğinin erken dönemlerine rastlayan 1900’lü yıllarda, cerrahi 
girişim sırasında kaybolan bir spancı bulmaya çalışırken yapılmıştır. 
Yirminci yüzyılın başlarında ise cerrahi hemşirelerinin, cerrahi girişim 
sonrası spanç sayımını zorunlu hale getirdikleri belirtilmektedir (4).

Cerrahi hastalarının incelendiği bir çalışmada 1500 hastadan 54’ünde 
toplam 61 yabancı cisim unutulduğu saptanmıştır. Bu kayıtlar ve 
tüm cerrahi hastalar göz önüne alınarak unutulmuş yabancı cisim 
görülme sıklığının 1/8801 ile 1/18760 arasında değişiklik gösterdiği 
belirtilmiştir (3). Son 20 yılda cerrahi girişim sırasında unutulan 
yabancı cisimlerin üçte ikisinin spanç olduğu tespit edilmiştir (5). 
Unutulmuş spançların %20’si otopsi sırasında tespit edilirken, sadece 
%8 vakada ameliyat sonrası sayımda spanç eksikliği saptanıp erken 
dönemde çıkarılmaktadır (3). Spanç unutulmasında mortalitenin %25 
olduğunun belirtilmesine (3, 5, 7, 8, 9), spanç sayımının unutmayı 
azaltacağının öngörülmesine bağlı olarak, sayım sırasında dikkat 
edilmesi gereken ilkelerle ilgili birçok yöntem geliştirilmiştir. 

Spanç unutulmasının en fazla; acil/plansız cerrahi girişimlerde, 
zaman baskısı olduğu durumlarda, aynı hastaya birden fazla ekip 
ile müdahale edildiğinde ve beden kütle indeksi (BKİ) yüksek ya da 
malnütrisyonu olan hastalarda, cerrahi girişim devam ederken yapılan 

hemşire değişimlerinde, sayım sırasında telefon ile görüşme ya da 
konuşma nedeni ile gerçekleşebileceği belirtilmektedir (4, 7).
Spançların cerrahi alanda unutulmasını önlemek amacıyla birçok 
yöntem önerilmektedir;

Ameliyathane hemşireliğinde altın standartlar belirleyen Amerikan 
Ameliyathane Hemşireler Birliği (AORN) tarafından, spanç sayımının 
nasıl, ne zaman yapılması ve kayıtın neler içermesi gerektiğine dair 
ilkeler 1 Ocak 2006 yılında yayınlanan kılavuzda yer almaktadır.
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Bilindiği gibi cerrahi girişim nedeniyle yapılan sayımlarda amaç, kullanılan araç-gerecin hastada bırakılmasını/unutulmasını önlemektir. Bu 
sayımlar sırasında kullanılan araç-gereç eksik olduğunda AORN’na göre ne yapılması gerektiği aşağıdaki diyaframda gösterilmiştir.

Scrup 
Hemşire - Cerrahi ekibe sayım farkını bildirin,

- Cerrahi alanı ve çarşafları araştırın,
- Cerrahi girişim bölgesini elle araştırılmasını sağlayın.

Sirküle 
Hemşire - Zemin, kova ve çöp kutusu dahil cerrahi alanı çevreleyen bölgeyi 

  görsel olarak araştırın,
- Alınan tüm önlemleri ve sonuçlarını kayıt edin.

- Hastanın durumu uygunsa prosedürü bekletin,
- Hastanın durumu izin veriyorsa intraoperatif röntgen çekin ve hasta 
   ameliyat odasından ayrılmadan hastanın durumu stabil değilse mümkün 
   olan en kısa zamanda röntgen çekilmesini sağlayın,
- Hastane protokolleri doğrultusunda olayı yetkililere bildirin.

Cerrahi 
Ekip

Bir başka literatürde ise cerrahi sayım dört bölüme ayrılmıştır
Sterilizasyon başlamadan önce her türlü cerrahi aletin ve tekstil 
ürünlerinin (spanç, kompres, tampon…) sayılarak paketlenmesi, daha 
sonra steril edilmesi birinci sayım aşaması olarak belirtilmektedir.  
İkinci ya da başlangıç sayımı; cerrahi girişim başlamadan önce steril 
alanda scrup ve sirküle hemşire tarafından kullanılacak spnaçların/
aletlerin sayılmasıdır. 

Bu başlangıç sayımında;
- Scrup kişi her bir aleti yüksek sesle sayar,
- Sirküle kayıt eder,
- Paketlerden çıkarılan aletlerde tekrar sayılarak masaya konur
- Sayım kesinlikle bölünmemelidir. Eğer kesinti olursa tekrar 
sayılmalıdır. Operasyon sırasında scrup veya sirküle değişimi olursa 
yeni gelen kişi sayımın doğruluğunu kontrol etmeden değişim 
yapılmamalıdır. Bitiş sayımını yapan kişi steril alandaki her şeyi 
saymalıdır, şeklinde açıklanmaktadır. 

Üçüncü sayım ise cerrah insizyonu kapatmaya başlamadan önce üç 
alanda yapılır.
Alan Sayımı: Cerrah ve asistan, scrup hemşireye bu alandaki sayım 

sırasında yardım etmelidir. Bu alanın en son sayılması, yarayı 
kapatmayı geciktirecek ve anesteziyi uzatacağı için en son sayılmalıdır.

Masa Sayımı: Scrup ve sirküle hemşire birlikte mayo masasındaki 
ve arka masadaki bütün aletleri sayarlar. Bu sırada cerrah ve asistan 
insizyonu kapatmalıdır.

Zemindeki Sayım: Bu sayım sirküle hemşirenin görevidir. Sirküle 
hemşire steril alanın dışına atılmış olan spançları ve aletleri saymalıdır. 
Bunu scrup hemşire kontrol etmelidir.
Eğer ikinci ve üçüncü sayımlar örtüşüyor ise sirküle sayımın tam 
olduğunu bildirmeli, yanlışlık varsa bu aşamada bildirilir. Yüzeysel 
insizyonla veya küçük invaziv işlemlerde üçüncü sayım tam ise bitiş 
sayımı yapılmayabilir. 

Dördüncü ya da Bitiş Sayımı; dördüncü sayım bütün sayımların 
doğruluğunu kontrol etmek için yapılır (9) şeklinde açıklanmaktadır.

Cerrahi girişim sırasında/bitiminde spanç sayımı ameliyathane 
hemşiresinin görevi olmakla birlikte tüm cerrahi ekip bundan 
sorumludur (6, 8, 9). 
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Cerrahi hastaları yukarıda sözü edilen yabancı cisim unutulması riskiyle karşı karşıyadırlar. Ameliyathanede çalışanlar hem kendi güvenlikleri için 
hem de hasta güvenliği için bu riskin ciddi sonuçları olacağını bilmelidirler ve bu riski en aza indirmelilerdir. Bunu sağlayabilmek için sayım ile 
ilgili en iyi önerilen protokolleri ve standartları belirlemeli, prosedürleri tutarlı bir şekilde uygulamalı, devamlılığını sağlamalılardır. 
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KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK YAKLAŞIMINDA BÖLGELER ARASI FARKLILIKLARIN ANALİZİ 
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Çalışmanın Künyesi
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 *Bakım Hizmetleri Birimi
*Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bakım, Hasta 
Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Çalışmanın Yayınlandığı 
Bilimsel Platform:
III. Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi

Yayımlanma Yılı:
2015

Yayınlanma Türü:    
Bildiri

Giriş: Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Yalnızca hastalık ve 
sakatlığın olmayışı değil; fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik 
halidir” şeklinde tanımlanmıştır. İyilik hali, her birey tarafından, kendi 
kültürel değer ve inanışlarına göre farklı tanımlanmakta, bireylerin 
iyilik derecesini algılamaları aile, toplum ve içinde yaşadıkları sosyal 
konumdan etkilenmektedir. 

Amaç: Kültürlerarası hemşirelik bakımının amacı; kültürlerarası 
hemşirelik bilgisi geliştirmek, bu bilgiyi hemşirelik uygulamalarına 
katmak, kültürlerarası kavram, kuram ve uygulamaları hemşirelik 
eğitimi, araştırma ve klinik uygulamalarla bütünleştirmektir. 
Kültürlerarası hemşirelik bakımı hastalığın ve sağlığın duyuşsal, sosyal, 
davranışsal ve manevi boyutları açısından önem arz etmektedir. 

Yöntem: Bu araştırma kültürlerarası farklılıkların sağlık bakım 
hizmetlerine etkisinin ölçülmesi amacıyla; Türkiye’nin 7 bölgesinde 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı sağlık tesislerinde 
çalışan 403 sağlık bakım hizmetleri personelinin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, araştırmacılar tarafından oluşturulan 
36 soruluk anket formu kullanılmıştır. Anketlerle yapılan incelemede 
uygulanan istatistiksel yöntemler sonucu örneklem ölçütü yeterince 
büyük olduğundan veriler normal kabul edilip çalışmalar bu 
doğrultuda tamamlanmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya katılan sağlık bakım hizmetleri personelinin 
%65,8’i(n=265) hemşire,%18,6’sı(n=75) ebe, %7,9’u(n=32) sağlık 
memuru, %5,5’i(n=22) acil tıp teknikeri/teknisyeni; % 86,4’ü(n=348) 
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kadın, %11,9’u(n=48) erkek;%14,1’i(n=57) lise, %26,8’i(n=108) 
ön lisans,%48,4’ü(n=195) lisans, %6,9’u (n=28) yüksek lisans/
doktora mezunudur. Bütün önermeler içerisinde en fazla “kesinlikle 
katılıyorum” cevabı alan %44,9(n=181) oranıyla “Hemşirelik 
öğrenimim sırasında Kültürlerarası etkileşim eğitimi almalıyım” 
önermesi olmuştur. Aynı önerme ile bölgeler kıyaslandığında 
Akdeniz bölgesinin %72,7 (n=24), Güneydoğu Anadolu bölgesinin 
%66,7(n=46) oranında kesinlikle katılıyorum cevabı verdikleri 
görülmüştür. Aynı önerme ile mezuniyet durumu karşılaştırıldığında; 
katılımcıların eğitim seviyesi arttıkça, öğrenim sırasında Kültürlerarası 
etkileşim eğitimi alma yönünde farkındalığın arttığı görülmüştür. 
“Hemşireleri bakım verirken en çok zorlayan durum dini inanç, dil, 
hasta davranışları, örf/adet ve cinsiyet farklılıklarıdır” önermelerine 
verilen cevaplar incelendiğinde kesinlikle katılıyorum cevabını en fazla 
alan önermeler; “hasta davranışlarındaki farklılıklar” %40,2(n=162) 
oranında ve “dil farklılığı” %38,2(n=154) oranında alırken, kesinlikle 
katılmıyorum cevabını en çok alan önerme ise %51,9(n=209) oranı 
ile “dini inanç farklılıklarıdır” önermesi olmuştur. “Hemşireleri bakım 
verirken en çok zorlayan durum kültürel farklılıklardır” önermesi 
incelendiğinde; bölgelere göre %47,2 (n=25) oranıyla Karadeniz 
Bölgesi, %46,4 (n=32) oranıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

kısmen katılıyorum cevabını vermiştir. “Kültürel farklılıklar ağrıya 
verilen tepkileri olumlu etkiler” önermesine Doğu Anadolu Bölgesi 
%61,8(n=34) oranıyla kesinlikle katılmıyorum demiştir. Kültürel 
farklılıkların ağrıya verilen tepkileri etkilediği görülmektedir. 
“Hastalarla yaşanan kültürel farklılıklar mesleki tükenmişliği artırır” 
sorusunun cevabına genel olarak kesinlikle katılıyorum denilmiştir. 
Bu soru unvan bazında incelendiğinde %45,5(n=10) ile ATT’lerin 
kesinlikle katılıyorum dediği görülmüştür. Çalıştığı birim olarak 
incelendiğine acil ve kadın doğum servis çalışanlarının daha çok 
katıldıkları görülmüştür. Katılımcıların çalıştığı birimlere göre 
önermeler analiz edildiğinde kültürel farklılıklardan en çok etkilenen 
grubun acil ve dahili servis çalışanları olduğu görülmektedir. “Bölgesel 
özellikler dikkate alınarak çalıştığım kurumda kültürlerarası etkileşim 
eğitimini hizmet içi eğitim olarak almalıyım” sorusuna verilen cevaplar 
incelendiğinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi %49,3(n=34), kesinlikle 
katılıyorum demiştir. 

Anahtar Sözcükler: Kültür, kültürlerarası yaklaşım ve hemşirelik, 
sağlık, hastalık. 

Sonuç: Kültürlerarası bakımın bölgelere, unvana, 
çalıştığı birime, öğrenim durumuna göre farklılıklar gösterdiği 
ve bu konuda hizmet içi eğitim ihtiyacı olduğu görülmektedir. 
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Gebe Bilgilendirme Sınıfı Çalışanlarından Paylaşımlar…
                                                                                                         (Kullanılan fotoğraflar için izinler alınmıştır.)

Naciye GELEBEK – Gebe Eğitimcisi

Nejmiye ÖZTÜRK – Gebe Eğitimcisi

Demet YURTSEVER

Mümine MUTLU 

Songül Yıldırım

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi –Küçükçekmece – İstanbul 

ANNELİĞE GİDEN YOLDA GEBE EĞİTİMİ VE 
BAKIM TECRÜBELERİMİZ…
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Toplumun temel yapısını oluşturan ailenin sağlıklı olması, dünyaya 
yeni gelen bireylerin sağlığının korunması ve sürdürülmesi geleceğin 
teminatıdır. Gebelik, yaşamı boyunca bir kadının başına gelebilecek 
en mucizevi olaylardan biridir. “Anne adaylarımızı gebelik döneminde 
bilgilendirmek bir annelik hakkıdır.” düşüncesinden yola çıkarak tüm 
gebelerin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine 
ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, 
anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi, yeni 
rollerini benimsemeleri ve bebek bakımı konusunda bilgi ve beceri 
kazandırmak amacı ile hastanemizde ‘Gebe Bilgilendirme Sınıfı’ 
eğitimleri verilmektedir. 

Gebe bilgilendirme sınıfı eğitimlerimiz, 2004 yılında Bakırköy Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin  
poliklinik binasında başlamıştır. 2011 yılında Kanuni Sultan 
Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı ile yeni binasına taşınan 
hastanemizde, gebe bilgilendirme sınıfında eğitimlere aralıksız 
olarak devam edilmektedir. Eğitim serüvenimiz, Sağlık Bakanlığı, İl 
Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Çekmece Bölgesi Genel 
Sekreterliği’nin  katkıları ile devam etmektedir. 

Hastanemiz, gebe polikliniklerinin olduğu koridorda ‘Gebe 
Bilgilendirme Sınıfı’ bulunmaktadır. Hastanemiz doğumhanesinde, 
eğitimlerini tamamlayan gebelerin öğrendiği doğumu kolaylaştıran 

egzersizleri uygulayabileceği ve doğumlarını ayrı bir odada 
yapabilecekleri ‘Mutlu Doğum Odası’ bulunmaktadır. Ayrıca hastanemiz 
Beylikdüzü Ek Binası’nda da gebe bilgilendirme sınıfı eğitimleri aktif 
bir şekilde devam etmektedir. 

Gebe bilgilendirme sınıfı eğitimleri ile anne adaylarının, gebelik ile 
başlayıp doğum eyleminin sonlanmasına kadar geçen süreci sağlıklı, 
huzurlu koşullarda geçirmeleri ve normal doğumun yaygınlaştırılması 
hedeflenmektedir. Hastanemizin gebe eğitim politikası; gebenin 
doğuma aktif bir şekilde katılması, sağlıklı bir bebek sahibi olması, 
doğum sürecini rahat geçirmesi için doğum öncesi eğitimlerin çok 
önemli olduğu yönündedir. Gebelik döneminde yapılan eğitimler, 
anne adayını doğuma hazırlamak ile birlikte aileyi fiziksel ve psikolojik 
olarak doğum sürecine dahil etmektedir. Hastane olarak temel 
prensibimiz normal doğumu (doğal doğum) desteklemektir.

 Gebe Bilgilendirme Sınıfı eğitimleri içeriğinde yer alan masaj, nefes 
teknikleri ve aktif doğum pozisyonları, bebeklerin doğum kanalındaki 
yolculuğuna yardımcı olmaktadır. Gebelik egzersizleri; normal doğum 
oranlarının artmasına, anne-bebek ölüm oranlarının azalmasına, 
gebelerimizin ağrı yönetimi hususunda bilinçlenmesine, duygusal 
ve bedensel yönden de doğuma hazırlanmasına katkı sağlamaktadır. 
Doğuma hazırlık eğitimi alan gebelerde, doğum süresince verilen 
kesintisiz profesyonel destek ile doğumun süresinin kısaldığı, 
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sezaryen oranlarının düştüğü, ağrı kesici ve diğer ilaçlara ihtiyacın 
azaldığı, pozitif doğum hatıraları kazandırdığı bilinmektedir. 
Gebe bilgilendirme sınıfında gerekli tüm materyaller bulunmakta 
ve eğitimlerimiz profesyonel bir ekip tarafından yürütülmektedir. 
Ekibimiz; üç ebe, üç kadın hastalıkları ve doğum uzman doktoru, 
bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman doktoru, bir ruh sağlığı 
ve hastalıkları uzmanı ve bir beslenme ve diyetetik uzmanından 
oluşmaktadır.

Gebe eğitimcilerimiz mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve 
güncellemek amacı ile pek çok kurs, kongre, sempozyum, seminer ve 
toplantılara katılmaktadırlar. Gebe eğitimcilerimizin almış oldukları 

eğitimlere örnek olarak; üreme ve cinsel sağlık modülleri eğitimi 
sertifika programı, NRP sertifika programı, RİA sertifika programı, 
acil obstetrik bakım sertifika programı, doğuma hazırlık eğitim kursu, 
ebelik becerilerini geliştirme sertifika programı,  yenidoğanda temel 
bakım eğitimi sertifika programı,  anne sütü ve beslenme danışmanlığı 
eğitimi, gebelik-doğum ve EFT eğitimi, Lamaze eğitimi, gebelikte 
sağlık ve hipnoz eğitimi, aroma terapi eğitimi, doğumda intradermal 
enjeksiyon uygulamaları eğitimi, fitoterapi eğitimleri verilebilir.  
Ayrıca hastanemiz gebe eğitimcileri Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 
yılında Antalya’da düzenlenen ‘Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitici 
Eğitimi Sertifika Programı’nı başarı ile tamamlamışlardır.

Gebe okulundan mezun olan gebeler, doğum için hastanemize 
geldiklerinde mutlu doğum odasında takipleri yapılmaktadır. 
Ebelerin desteğiyle doğumu kolaylaştırıcı masajlar, nefes egzersizleri 
ve pozisyonlar uygulanmaktadır. Eğitimlerimize her hafta gözlemci 
olarak doğumhaneden ebeler eşlik etmektedir. Hastanemizin hizmet 

içi eğitim programında, doğumhanede görev yapan ebelere yönelik 
gebe bilgilendirme sınıfında anlatılan eğitimler de yer almaktadır. 
Kadın doğum alanlarında çalışan ebe/hemşirelerimizin bilgi ve 
becerilerini arttırmak amacı ile de ‘Jinekoloji Modülü’ adı altında 
hizmet içi eğitimler yapılmaktadır. Böylece hastanemize doğum için 
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başvuran gebelerimizin profesyonel bir ekip tarafından bakımlarının 
yapılması sağlanmaktadır. Doğumhanede görevli bebek hemşireleri, 
doğumdan sonra annelere ilk emzirmeye başlamalarında yardımcı 
olmaktadırlar. Emzirme tanılamasını objektif olarak yapabilmek ve 
emzirme problemlerini saptamak amacı ile doğumhane yenidoğan 
ünitesinde bebek hemşireleri tarafından LATCH Emzirme Tanılama 
Ölçeği ve anne sütü ile beslenme oranını analiz etmek amacı ile de 
gösterge kartı kullanılmaktadır.  ‘Emzirme Hemşire’miz hastanemiz 
emzirme politikası doğrultusunda, doğum sonrası dönem ve 
taburculuktan sonraki dönemde de tüm lohusalarımızı ziyaret edip 
emzirme etkinliğini sürdürme, değerlendirme ve bebek bakımı 
konularında yardımcı olmaktadır. Emzirme danışmanlığı verilmesi 
ile anne adaylarımıza, doğumu izleyen ilk bir saat içerisinde 
emzirmenin başlatılması, devam ettirilmesi ve anne sütünün önemi 
ile ilgili bilgilendirilmeler yapılıp emzirme becerisi kazanması ve tek 

başına yapabilecek düzeye gelmesi sağlanmakta, sağlıklı nesiller 
yetiştirilmesinin ilk ve en önemli adımı atılmış olmaktadır.
Gebelik sürecini tamamlayan anneleri, doğum sonrasında 
bilgilendirmek, desteklemek, anne ve bebek sağlığını korumak, 
lohusalık süreçlerini keyifli geçirmelerini sağlamak amacı ile her yıl 
hastanemiz tarafından anne-bebek ve sağlık personelinin de katıldığı 
‘Mutlu Lohusa Günü’ programı düzenlenmektedir. Mutlu Lohusa 
Günü, lohusalara yönelik Türkiye’de ilk defa yapılan bir etkinlik olup 
hastanemiz tarafından patenti alınmıştır. 2015 yılından bu yana 
gerçekleştirdiğimiz ‘Mutlu Lohusa Günü’ programında gebelik ve 
lohusalık döneminde beslenme, lohusalık döneminde bakım ve 
lohusalık psikolojisi, bebek bakımında güncel yaklaşımlar, emzirme 
ve anne sütünün önemi, tamamlayıcı beslenmeye geçiş, çocukluk çağı 
aşıları gibi anne ve bebek sağlığını olumlu yönde etkileyecek eğitimler, 
konusunun uzmanı hekim ve ebeler tarafından anlatılmaktadır. 

Hastane olarak yapmış olduğumuz tüm etkinliklerde başta İstanbul 
İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube ve Kamu Hastaneler Birliği Çekmece 
Bölgesi Genel Sekreterliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Karanfil Şefliği ve İstanbul Küçükçekmece 
Belediyesi tarafından desteklenmekteyiz. Geleneksel olarak 
gerçekleştirdiğimiz Mutlu Lohusa Günü etkinliğinde tüm katılımcılara, 
lohusa şerbeti, kişisel bakım seti ve anne ve doğum çantası hediye 
edilmiştir. Hastane olarak yapmış olduğumuz etkinliklerimiz Kamu
Hastaneler Birliği Çekmece Bölgesi Genel Sekreterliği, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Küçükçekmece Belediyesi internet 
sitelerinde ayrıca belediyelere ait yerel dergilerde haber olarak yer 
almıştır. Bu sayede halkımız faaliyetlerimiz konusunda bilgilendirilmiş 
olup eğitimlerimize daha fazla katılım sağlanmıştır.

Hastanemize 2016 yılı içerisinde başvuran gebelerin %13.4’üne 
eğitim verilmiştir. Gebe bilgilendirme sınıfımızda yılda yaklaşık 6100 
gebeye eğitim verilmektedir. 2017 yılında eğitimlerini tamamlayıp 
doğum yapan gebelerimizin %58’i normal doğum, %42’si sezaryen ile 
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doğum yapmıştır. Geçmiş yıllar ile karşılaştırıldığında normal doğum 
yapan gebe sayısında artış olduğu görülmüştür. Bu verilere göre gebe 
eğitimlerinin normal doğumu desteklediği ve normal doğum oranını 
arttırdığı saptanmıştır. 
Gebelik döneminin ve doğum sürecinin anne-bebek sağlığı açısından 

daha güzel ve bilinçli geçmesine katkı sağlamayı hedeflediğimiz 
‘Gebe Bilgilendirme Sınıfı’ eğitimleri ile geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızın hayata daha sağlıklı başlamaları için ailelerimizin 
yanındayız. 

“BİLGİLİ ANNE, SAĞLIKLI BEBEK” sloganı ile gebe ve lohusalarımıza eğitim vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi )
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Fatma KOÇYİĞİT
Ebe ve Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitimcisi
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi 

MUTLU GEBELİK, MUTLU DOĞUMLAR, MUTLU NESİLLER….

                Merhaba ben 1980 Tokat doğumluyum. Evli ve iki erkek çocuk annesiyim. Sağlıkta önlisans mezunu, lisansı İşletme, Yüksek Lisansı Uluslararası 
İlişkiler olan bir ebeyim. Biraz aile zoru ile bu mesleği seçmeme rağmen mesleğimi icra ederken son derece sevgi ve özverili olduğumu düşünüyorum. 
Hani derler ya bir işi severek yaparsanız o size iş gibi gelmez diye ben de ebeliği iş gibi yapmayan sevgi ile mutlulukla her sabah işe gelen bir ebeyim. 
İyi ki ailem beni zorlamış ve iyiki ebe olmuşum. Meslekte 21 yılı tamamlamak üzereyim. İlk yılı saymazsam hep Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin 
değişik servislerinde çalıştım. Dört yıldır Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi gebe okulunda Doğuma Hazırlık 
Çalışmaları yürütüyorum.

İlk zamanlar ben de diğer meslektaşlarım gibi az sayıda gebe ile 
eğitimlerimi yürütüyorken şimdi haftada dört bazen beş ayrı gruba aylık 
dört seans eğitim yapmaktayım. Gebelik, gebelikte beslenme, Doğum, 
Doğum Sonu ve Lohusalık eğitimi yanında doğum kasılmaları ile baş 
etmeleri için nefes ve gevşeme egzersizleri, aktif doğum pozisyonları, 
doğuma yardımcı pozitif bakış açısı ve imgeleme ve zihin alanı yöntemi 
ile doğumda endorfin masajı, el ve ayak masajı, aromaterapi, plates topu 
üzerinde plates çalışmaları yaptırıyor, doğum anında gebelerimi anne 
dostu odalarda aldıkları eğitimler doğrultusunda destekliyorum. Her 
sabah anne dostu eğitim odalarındaki gebeleri ziyaret ederek onları nefes 
ve gevşeme konusunda ve doğum sürecinde motive etmeye çalışıyorum. 
Eğitim alan ve hastanemizde doğum yapan gebeleri emzirme konusunda 
da yerinde gözlemleyip gerekli desteği sunuyorum. Her gebe grubuma 
watsapp grupları kurarak onların sorularını hızlıca cevaplayıp süreçleri 
hakkında bilgi sahibi oluyorum. Kafalarındaki sorulara bir sağlık 
profesyonelinden cevap alıyorlar. Bolu küçük bir il olması nedeniyle 
yayılan başarılı ve etkili çalışmalarımız neticesinde ilçelerden ve Düzce 
ilinden ve diğer illerden gebe okulumuza gebeler gelerek eğitim almakta 
ve doğumlarını hastanemizde yapmaktadırlar. Son derece ilgili ve 
sevecen deneyimli kadın doğum hekimlerimiz gebelerini okulumuza 
yönlendirmekte gebelerinin eğitim almasında ısrarcı olmaktadırlar. 
Poliklinik ve NST, Kan alma birimleri de bu konuda gebelere rehberlik 
yapmaktadırlar. Doğumhanedeki ebe arkadaşlarımızla koordineli ve 
işbirliği içerisinde çalışmaktayım. Doğumhanedeki ebe arkadaşlarımla 
Ebelik Felsefesi ile ilgili bir eğitim çalışması yaptım. İlimizdeki Toplum 
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Sağlığı Merkezindeki arkadaşları eğitimime davet ederek ortak bir dil ve yöntem oluşturup ilimizdeki eğitimleri daha verimli nasıl yapabileceğimiz 
hakkında konuştuk. Zaman buldukça ve talep oldukça eşlere de doğuma hazırlık eğitimi vermekteyim. Kadınların en hassas ve en desteğe ihtiyaç 
duydukları gebelik ve lohusalık ve emzirme döneminde onların yanında olmak ve hayır dualarını almanın, onları mutlu ve motive bir şekilde doğuma 
göndermenin hazzı hiçbir şeyde yok. Bebeklerini alıp ziyaretime gelmeleri kendilerinin ve bebeklerinin erken dönemde birbirlerine   bağlanmış 
olduklarını görmek çok keyifli. Gebe okullarını tüm ülkeye yayan ve bu projeye destek veren başta daire başkanımız ve ekibine de teşekkür ediyor, 
emeği geçen tüm meslektaşlarımı böylesi kutsal bir görevi yerine getirdikleri için tebrik ediyor, kolaylıklar diliyorum.
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Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 
Bakım Hizmetleri Birimi 
0 (312) 565 01 87-01 90

khgm.saglikbakim@saglik.gov.tr 


