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GİRİŞ  

Bilinçdışı dinlenme hali olarak da ifade edilen uyku, bireyin tüm biyolojik yapısını etkileyen, 

bedenin kendisini yenilediği, sağlıklı ve uzun yaşam için önemli bir fizyolojik 

gereksinimdir.(1,2) Birçok fiziksel ve psikososyal etmen kişinin uyku alışkanlıklarını 

etkileyebilmektedir. (2,3) Kişinin uyku ve sağlığı arasındaki ilişki, uyku alışkanlıkları ve 

sorunları, kişinin uyku sorunları deneyimleri modern hemşirelik bakımında holistik yaklaşım 

ve özellikle bireyselleştirilmiş hasta bakımı kavramları kapsamında ele alınması gereken 

önemli girişimlerdir. (3) Kişinin uyku gereksiniminin karşılanmasını engelleyen etmenlerin 

saptanıp ortadan kaldırılması ve normal uyku sürecinin sağlanması bağımsız hemşirelik 

Özet: Uyku fiziksel ve psikososyal sağlık için 

önemli bir etmendir. Bu sebeple hemşirelerin hasta 

ve sağlıklı bireylere bakım verirken onların uyku 

sağlığını değerlendirmeleri, uyku sorunlarını 

gidermeye yönelik girişimlerde bulunmaları ve 

uyku sağlığını geliştirmeleri beklenmektedir. Bu 

çalışmanın amacı ulusal yazında hemşirelik 

alanında yapılan uyku sağlığı çalışmalarını 

inceleyerek, bu konuda genel bir bilgi sunmaktır. 

Çalışmalar araştırma türlerine bağlı olarak; 

tanımlayıcı, deneysel ve metodolojik olmak üzere 

üç şekilde sunulmaktadır. Ulusal yazında 

tanımlayıcı çalışmaların diğer çalışmalara oranla 

daha sık yapıldığı görülmektedir. Genellikle 

hastanede yatan hastaların uyku kalitelerini ve 

uykularını bozan etmenleri belirlemeye yönelik 

yapılan tanımlayıcı çalışmalar, uyku 

bozukluklarını gidermek için önemli risk belirleme 

yöntemi olarak görülebilir. Belirlenen risklere 

yönelik yapılabilecek girişimler ise, deneysel 

çalışmalar ile gösterilebilir. İncelenen çalışmalarda 

hemşireler tarafından verilen uyku eğitiminin ve 

non-farmokojik yöntemlerin gerek klinikte yer alan 

hastaların gerekse okul toplumunun uyku 

bozukluklarının giderilmesinde etkili bir girişim 

olduğu söylenebilir. Alanyazındaki metodolojik 

çalışmalar ise hemşirelerin uyku bozukluklarını 

belirlemek için Türk kültürüne son yıllarda birçok 

uyku ölçeğini kazandırdığını göstermektedir.   

 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, literatür 

taraması, uyku, uyku sağlığı 

Abstract: Sleep is an important part of physical 

and psychosocial health. For this reason, nurses are 

expected to evaluate their sleep health, make 

attempts to eliminate sleep problems and improve 

sleep health while caring for sick and healthy 

individuals. The aim of this study is to provide an 

overview of this issue by examining the sleep 

health studies carried out in the field of nursing in 

the national summer. Studies depend on the types 

of research; it is offered in three ways: descriptive, 

experimental, and methodological. In the national 

summer, it is seen that descriptive studies are 

carried out more frequently than other studies. 

Generally, descriptive studies aimed at 

determining the sleep quality and sleep-disrupting 

factors of hospitalized patients be important risk 

determination methods to eliminate sleep 

disorders. Attempts to address the identified risks 

can be shown through experimental studies. In the 

studies examined, it can be said that sleep 

education and non-pharmacologic methods given 

by nurses is an effective initiative in eliminating 

sleep disorders of both the patients in the clinic and 

the school community. Current methodological 

studies in national context show that nurses have 

given Turkish culture many sleep scales in recent 

years to determine sleep disorders. 

 

Key Words: Nursing, literature review, sleep, 

sleep health 
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işlevlerinden biri olarak kabul edilebilir. Hemşireler hastaların uyku problemleri için gerekli 

düzenlemeleri ve uygulamaları yapabilmelidirler. 

Florance Nightingale’den itibaren hemşireler, uykuyu hemşirelik işlevlerinden biri olarak 

görmüşler ve hasta bakımında uyku düzeninin sağlanmasına yönelik girişimlerde 

bulunmuşlardır. (4) İlk olarak hemşirelik eğitiminde yer alan uyku girişimleri, zamanla 

hemşirelerin bu girişimleri klinik uygulamaya da geçirmeleri ile genişlemiş ve çok boyutlu hale 

gelmiştir. Washington Üniversitesi hemşirelik okulunda açılan uyku laboratuvarı hemşirelik 

eğitimindeki uyku girişimlerinin ilklerindendir. (4,5) Laboratuvarın kurucusu olan Dr. Betty 

Giblin uyku ve uyku ile ilişkili hastalıklar üzerinde çalışmalarını yürütmüştür. Dr. Giblin’in bu 

alandaki başarılı çalışmaları uyku laboratuvarının daha fazla hemşire araştırmacı tarafından 

çeşitli uyku sorunlarını araştırmada kullanılmasına yol açmıştır. Başlangıçta özellikle orta yaş 

kadınların menopoz sonrası uyku sorunlarına yönelik araştırma yapılan laboratuvarda, 

günümüzde gece salgılanan hormonlar, bağışıklık sistemi, fiziksel aktivite, ağrı, yorgunluk, 

kronik durumlar ve pediatrik uyku olmak üzere toplam yedi alanda uyku araştırmaları 

yapılmaktadır. Merkezde bir kontrol odası, uyku araştırmasının yapıldığı bölüm, üç yatak odası 

ve bir adet banyo bulunmaktadır. (5) Hemşirelerin uyku laboratuvarlarını kullanarak yaptıkları 

başarılı girişimler diğer hemşirelik okulları için de uyku laboratuvarlarının bir gereklilik 

olduğunu göstermiş, arka arkaya uyku laboratuvarlarının açılması ile sonuçlanmıştır. Bugün 

yurtdışında bazı hemşirelik okullarının uyku laboratuvarları bulunmakta veya klinik araştırma 

merkezleri ile iş birliği yaparak bu merkezlerdeki uyku laboratuvarlarını kullanabilmektedirler. 

(4) 

Günümüzde kişiler oldukça ciddi oranlarda uyku sorunları yaşamaktadır. (6) Bu uyku 

sorunlarına yönelik yeterli ve etkili girişimler yapabilmek için ise ileri düzey hemşirelik 

becerileri gerekmektedir. (7)  Hemşireler tıkayıcı uyku apne sendromu, uykusuzluk, narkolepsi, 

idiyopatik hipersomni, sirkadyen ritim bozukları ve diğer uyku sorunlarının nasıl yönetileceğini 
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ve hastaları/ bireyleri bu durumlardan nasıl koruyacaklarını bilmelidir. (3,7) Literatürde 

hemşirelerin gerek uyku laboratuvarları gerekse klinik ve klinik dışı ortamlarda, uyku ile ilgili 

girişimlerini bilimsel sürece uygun olarak gerçekleştirmekte ve uyku ile ilgili hemşirelik 

bakımlarını giderek daha da güçlendirdiği görülmektedir.  Sadece mevcut uyku sorunlarının 

tedavisi ve yönetimi ile sınırlı kalmayan hemşireler, aynı zamanda uyku sağlığını geliştirerek 

olası uyku problemlerinin de yaşanmasını önlemeye çalışmaktadırlar. (3)  Hemşirelerin yaptığı 

uyku ile ilgili sağlığı geliştirme çalışmalarının önemi göz ardı edilemez (2,7,8).  Klinik ve birinci 

basamaktaki uyku ile ilgili hemşirelik bakımlarına ek olarak hemşireler çocukların, 

yetişkinlerin, hastaların ve sağlıklı bireylerin yaşamları ve sağlık durumları üzerindeki etkisini 

araştırmak üzere uyku çalışmaları yapmaktadırlar. (4) Uyku konusunda hemşirelerin planladığı 

tüm çalışmalar önemli olmakla birlikte büyüme ve gelişme çağında olan okul çocuklarının 

ileride uyku sorunları yaşamamaları için okul hemşirelerinin yapacağı çalışmaların toplum 

sağlığı yönünden yararları göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle okul hemşirelerinin çocukların 

uyku alışkanlıkları, uykunun davranışlar üzerine etkisi, ebeveynlerin çocuklarının uyku 

sorunlarına yönelik farkındalıkları gibi konularda yapacağı çalışmalar oldukça değerlidir. (9,10) 

Bunun yanında uyku sorunlarının erken tespiti de çözümü kolaylaştırmaktadır. Böylece 

ekonomik yükü artıran, karmaşık, uzun tanı ve tedavi sürecine gerek kalmayabilir. (1) 

Türkiye’de hemşirelerin yıllardan beri uyku konusunda çeşitli gruplarla çalışmalar yaptığı 

bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de hemşireler tarafından “uyku sağlığı” 

konusunda ulusal yazında yapılmış çalışmaları derleyerek çalışmaların bütünü hakkında 

bilimsel yazına katkı sunmaktır. Bu amaç kapsamında, 2000-2020 yılları arasında hemşireler 

tarafından yapılan Türkçe ve İngilizce yayımlanan uyku sağlığı konusundaki çalışmalar, 

“hemşire, hemşirelik, uyku ve uyku sorunları” anahtar kelimeleri ile Google Akademik, TR 

dizin, Türkiye Klinikleri ve Pubmed veri tabanlarından tarandı. Yapılan tarama sonucunda tam 

metnine ulaşılan ve Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma makaleleri ve tezler değerlendirmeye 
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alındı, derleme makaleler kapsam dışında tutuldu. Elde edilen çalışmalar araştırma türlerine 

göre sınıflandırılarak incelendi.  

1. Hemşirelerin Uyku Konusunda Ulusal Literatürde Yayınladıkları Çalışmalar 

1.1 Tanımlayıcı Çalışmalar 

Hemşirelerin yoğun bakım üniteleri, servisler, yanık üniteleri gibi klinik alanlarda, birinci 

basamak sağlık kurumları ve okullar gibi klinik dışı alanlarda uyku sorunları üzerine çeşitli 

tanımlayıcı çalışmalar gerçekleştirdikleri görülmektedir. Klinik alanlarda yapılan çalışmalarda, 

hastaların hastanede yattıkları sürece genellikle kötü uyku kalitesi ve çeşitli uyku sorunları 

olduğu görülmektedir. (11–13) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen bir 

çalışmada, hastanede yatan yetişkin hastaların uykusunu gürültü, ağrı ve yatma-kalkma 

saatlerindeki değişikliğin etkilediği belirtilmektedir. (11) Hastanede yatan 3-6 yaş grubu 

çocuklarda ise uykuya dalmakta güçlük, uyku sırasında yatağını ıslatma ve kâbus görme gibi 

sorunların yaşandığı belirtilmektedir. (12) Hastalık öncesi ve sonrası uyku kalitesinin 

değerlendirildiği bir tanımlayıcı çalışmada ise, kanser hastalarının uyku kalitesinin hastalık 

öncesine göre önemli oranda kötüleştiği bulgusu sunulmaktadır. (13) Bu çalışmalar hemşirelere 

hastaların hastanede yattıkları süre boyunca ne gibi uyku sorunları yaşayabileceklerini ve bu 

sorunlarda hangi faktörlerin etkili olduğunu göstermesi açısından önemli çalışmalardır. 

Nitekim genellikle hastane koşulları ve ağrı gibi fizyolojik nedenlerle hastaların uyku 

kalitelerinin düştüğünü gösteren bu çalışmalara karşın, nedenler ortadan kalktığında hastaların 

uyku kalitelerinin arttığını gösteren çalışma sonuçları da mevcuttur. Beyin cerrahisi servisinde 

tedavi gören hastalarla yapılan bir çalışmada, hastaların uyku kalitelerinin taburculuk sırasında 

hastaneye yatış öncesine göre arttığı sonucuna ulaşılmaktadır. (14) Bu durumda ağrıyı azaltma, 

hastane çevresine ya da servis uyum konusunda yapılan hemşirelik girişimleri etkili olmuş 

olabilir.  
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Hemşirelerin, uyku sorunlarını araştırırken sıklıkla kronik obstrüktif akciğer hastaları ile 

çalıştığı görülmektedir. (15–17)  Bu çalışmalarda, hastaların genelde yorgun ve kötü uyku 

kalitesine sahip olduğu, uyku sorunlarının hastaların yemek yeme gibi temel yaşam 

aktivitelerinin yanında, yaşam sevincini de doğrudan etkilediği belirtilmektedir. (15,17) Kronik 

obstrüktif akciğer hastaları ile yapılan başka bir çalışmada ise, hastaların uyku kaliteleri ile 

depresyon ve anksiyete yaşama durumları arasında ters yönlü bir ilişki olduğu, uyku kaliteleri 

düşerken depresyon ve anksiyete yaşama durumlarının arttığı ifade edilmektedir. (16) Yapılan 

bu çalışmalar, kronik obstrüktif akciğer hastalarının uyku sorunlarının yaşam kaliteleri üzerinde 

olumsuz etkilerinin olduğunu ve bu etkilerin giderilmesi için hastaların uyku kalitelerinin 

yükseltilmesinin gerekli olduğunu göstermektedir.   

Hemşirelerin yaptıkları tanımlayıcı çalışmalar içerisinde mevcut uyku sorunlarının klinik süreç 

içerisinde izlenmesi ve takibine yönelik çalışmalar da yer almaktadır. Tıkayıcı uyku apne 

sendromu olan hastalara yönelik ameliyat sonrası hemşire izlem formunun oluşturulması 

önemli bir tanımlayıcı çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır.  Ameliyat sonrası hastanın 

pozisyon, aritmi, desatürasyon, hipotansiyon, hipertansiyon, solunum şekli, sayısı ve tipindeki 

değişiklikler gibi birçok etmenin değerlendirilmesi ve buna göre planlama yapılmasını sağlayan 

formun, hemşirelerin komplikasyonları hızlı saptamasını ve önlemesini sağladığı 

belirtilmektedir. (18)  

Klinik dışı yapılan uyku çalışmalarında hemşirelerin genellikle birinci basamak sağlık 

kurumları ve okulları öncelik aldığı söylenebilir. Birinci basamak sağlık hizmeti alan kişiler ile 

gerçekleştirilen bir çalışmada obez bireylerin büyük bir kısmının uyku kalitesinin kötü olduğu 

belirlenmiştir. (19) Okullarda yapılan uyku çalışmalarında ise, ilköğretim öğrencilerinin uyku 

alışkanlıklarının ve çevresel koşullarının kötü olması nedeniyle uyku sorunları yaşadıkları, 

hafta içi uzun süre televizyon izleme alışkanlığı ve uzun süre kontrolsüz internet kullanımı olan 

çocukların uyku bozukluğu yaşama durumlarının arttığı belirlenmiştir. (20–22) 
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 Tanımlayıcı çalışmalar içerisinde hemşirelerin kendi meslektaşlarının uyku sorunları üzerine 

de çeşitli çalışmalar yaptıkları görülmektedir. (23–26) Bu çalışmalarda hemşirelerin toplam uyku 

süresinin altı saatten az olduğu, uykuya geç dalma durumunun görüldüğü, etkili 

uyuyamadıkları, uyku kalitelerinin düşük olduğu, huzursuz bacak sendromu yaşama sıklığının 

fazla olduğu belirlenmiştir. (23,25,26) Özellikle vardiyalı çalışma sisteminin oluşturduğu riskler 

sebebiyle, hemşireler vardiyalı olarak çalışan meslektaşlarının ve çeşitli sağlık çalışanlarının 

uyku durumlarını, uyku kalitelerini ve çeşitli uyku sorunlarını belirlemeye yönelik tanımlayıcı 

çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. (27–32) Çalışma sonuçları vardiyalı çalışmanın hemşirelerin 

uyku kalitelerini kötü etkilediğini ve genel sağlığı da olumsuz etkilediğini ortaya koymuştur. 

(27,29,31)   Yapılan bir çalışmada hemşirelerin uyku kalitesi ile ruh sağlığının doğru orantıda 

arttığı, uyku kalitesi iyi olan hemşirelerin ruh sağlığının da iyi olduğu sonucu bulunmuştur. (28) 

Bununla birlikte, çalışma sonuçlarında çalışma süresinin beş yıl ve altında olmasının, iş 

doyumu düzeylerinin yüksek olmasının vb. uyku kalitesini olumlu etkilediği de görülmüştür. 

(30,33) Hemşirelerin çalışma yılları arttıkça iş doyumlarının düşmesi ve tükenmişlik yaşama 

durumları uyku kalitelerini de olumsuz etkiliyor olabilir.  

Literatür incelendiğinde hemşirelik öğrencilerinin kişisel uyku sağlığı ve hasta bakımındaki 

uyku girişimlerini inceleyen çalışmaların da yapıldığı görülmektedir. Hemşirelik öğrencilerinin 

uyku kalitesi ile egzersiz yapma durumlarının karşılaştırıldığı bir çalışmada; öğrencilerin uyku 

kalitelerinin kötü olmasına rağmen bu durumun egzersiz yapmaktan etkilenmediği sonucuna 

ulaşılmıştır.  (34) Yapılan başka bir çalışmada ise, öğrencilerin önemli oranlarda uyku sorunları 

yaşadıkları ve çeşitli etmenlerin bu uyku sorunları üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir. (35)  

Hemşirelik öğrencilerinin hasta bakımındaki uyku hijyeni girişimlerini araştıran bir çalışmada 

ise, iyi bir uyku hijyeni ve uyku hakkında bilgisi olan, uyku hijyeni hakkında olumlu tutuma 

sahip öğrencilerin, hastalara uyku hijyeni eğitimi verme durumlarının olumlu etkilendiği 

görülmektedir. (36) Bu sonuç, hastaların uyku sağlığını geliştirmeyi hedefleyen hemşirelerin 
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öncelikle kendi uyku sağlıklarının iyi olmasının ve uykunun önemi konusunda yeterli bilgiye 

sahip olmalarının önemini göz önüne sermektedir. Ayrıca hem çalışma ortamındaki hemşireler 

hem de henüz iş yaşamına atılmamış hemşirelik öğrencileri ile yapılan bahsi geçen bu 

çalışmalar, hemşirelerin bakım verdikleri hastalar kadar, kendi uyku sağlıklarını da 

önemsemeleri, yaşadıkları uyku problemlerini gidermeye ve önlemeye yönelik girişimlerde 

bulunmaları gerektiğini göstermektedir.  

1.2. Deneysel çalışmalar 

Uyku sağlığı alanında hemşirelerin yaptıkları deneysel çalışmalara literatürde az da olsa 

rastlanmaktadır. Çalışmaların genellikle sağlık eğitimi verme, aromaterapi uygulama, müzik 

dinletme ve gevşeme eğitimi şeklinde olduğu görülmektedir. Bir çalışmada, gastroözofageal 

reflüsü olan gebelere semptomlarının yönetimi hakkında eğitim verildiği görülmektedir. Deney 

sonunda, eğitim alan gebelerin uyku kalitesinin arttığı ifade edilmektedir. (37)  Yarı-deneysel bir 

çalışmada ise psikiyatri servisinde yatan hastalara uyku hijyeni eğitimi verilmiştir. Çalışma 

sonunda, uyku bozuklarının uygun hemşirelik eğitim ve girişimleri ile düzeltilebileceği fikrine 

ulaşıldığı görülmektedir. (38) Hemodiyaliz hastalarına uygulanan randomize kontrollü lavanta 

ve tatlı portakal karışımı inhalasyon çalışmasında ise, günde bir kez iki dakika boyunca bu 

karışımı koklayan diyaliz hastalarında uyku kalitesini artırdığı ifade edilmektedir. (39) 

Huzurevindeki yaşlıların müzik dinletme yoluyla uyku kalitelerinin yükseltilmesinin 

hedeflendiği deneysel bir çalışmada, hemşireler tarafından Türk Sanat Müziği ve Klasik Batı 

Müziği dinleyenler olarak iki gruba ayrılan yaşlı bireylerde, yatmadan yarım saat önce 

dinletilen müziklerin, müzik dinlemedikleri haftalara göre uyku kalitelerini önemli oranda 

arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. (40) Adjuvan Kemoterapi tedavisi gören meme kanseri hastaları 

ile yapılan bir yarı deneysel çalışmada, bir gruba hemşireler tarafından progresif kas gevşeme 

eğitimi verilmiş ve sonuçlar kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Yapılan değerlendirme 

sonucunda hemşireler tarafından verilen bu eğitimin, hastaların yorgunluklarını azalttığı ve 
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uyku kalitelerini arttırdığı belirlenmiştir. (41) Yapılan bu çalışmalar, bireylerin veya hastaların 

uyku kalitelerini yükseltebilmek için eğitim vermenin, aromaterapi uygulamanın, müzik 

dinletmenin ve gevşeme eğitimlerinin önemli non-farmakolojik uyku girişimleri olabileceğini 

göstermektedir.  

1.3. Metodolojik çalışmalar  

Literatürde hemşirelerin tanımlayıcı ve deneysel araştırmaların yanı sıra yaptıkları metodolojik 

çalışmalar ile daha sonra hasta ve sağlıklı bireylerin uyku kalitelerini ve uyku bozuklarını 

değerlendirebilecekleri çeşitli ölçekleri Türkçe ’ye kazandırdıkları görülmektedir: Karaman 

Özlü ve Özer 2015 yılında yetişkin hastalarda gece uykusunun derinliği, uykuya dalma süresi, 

uykunun kalitesi ve ortamdaki gürültü düzeyi hakkında bilgi veren Richard-Campbell uyku 

ölçeğinin geçerlik güvenirliğini yapmıştır. (42) Akçay ve ark. 2020 yılında okul çağı 

çocuklarının uyku bozukluklarının belirlenmesine yönelik ebeveyn bildirimine dayalı bir ölçek 

olan Çocuklarda Uyku Bozukluğu Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğini yapmışlardır. (43) Yine 

2020 yılında Çağlar ve Tokur Kesgin tarafından adölesanların uykululuk düzeyini belirlemede 

kullanılan Cleveland Adölesan Uykululuk Anketi Türkçe’ ye uyarlanarak, lise öğrencilerinin 

gündüz uykululuk durumlarını belirlemek isteyen hemşireler için yeni bir ölçüm aracı 

kazandırılmıştır. (44) 

SONUÇ ve ÖNERİLER  

Hemşirelerin hastaların ve bireylerin uyku sorunlarını ve uyku kalitelerini belirlemeye yönelik 

çeşitli yaş grupları, özel hasta grupları ve kendi meslektaşları ile çalışmalar yaptıkları 

görülmektedir. Hemşireler tanımlayıcı çalışmalar ile uyku sorunlarının nedenlerini, etkisini ve 

çeşitli durumlarla ilişkisini, deneysel çalışmalar ile etkili müdahale yöntemlerini, metodolojik 

çalışmalar ile de Türkçede kullanılabilecek yeni uyku ölçeklerini alana kazandırmaya 

çalışmaktadır. Ancak yapılan çalışmalar hemşirelerin uyku sorunlarını daha çok uyku kalitesi 

ve uykuyu bozan etmenler üzerinden ele aldığını, insomnia, huzursuz bacak sendromu, gündüz 
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aşırı uykululuğu vb. uyku sorunlarını daha az değerlendirdiklerini ortaya koymaktadır.  Bundan 

sonra yapılacak çalışmalarda, özellikle uyku laboratuvarlarını da içeren uygulamalarla uyku 

sorunlarını gidermeye yönelik müdahale yöntemlerinin araştırılması, nitel çalışmalar ile uyku 

bozukluklarının altında yatan sorunların irdelenmesi ve kohort çalışmaları ile uyku problemi 

olan hasta ve bireylerin uzun süre takip edilmeleri önerilebilir.  
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GİRİŞ 

Anatomi, insan vücudunun normal şeklini, yapısını, vücudu oluşturan organları ve bu organlar 

arasındaki yapısal ve işlevsel ilişkileri inceleyen ve diğer tıp bilim dallarının da temelini 

oluşturan en eski temel medikal bilim dalıdır.(1-2) Modern anatominin doğuşunda 1514-1564 

yılları arasında yaşamış olan A. Vesalius’un önemli bir yeri vardır. Türkiye’de ise bu bilimin 

gelişmesinde Şanizade Ataullah Efendi, Mazhar Paşa ve Nurettin Ali Berkol gibi önemli 

anatomistlerin büyük katkıları olmuştur.(3, 4) 

Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde Anatomist terimi “Anatomiyle uğraşan bilim insanı”,(5) 

Açıklamalı Tıp Terimleri sözlüğünde ise “Anatomi dalı üzerinde uzmanlaşmış kimse; anatomi 

Özet: Canlı insan vücudunun sağlığını koruma ve 

hastalık durumunda iyileştirme görevini üstlenmiş 

olan hemşireler, insan vücudu üzerinde en çok 

uygulama yapan sağlık çalışanlarıdır. Hemşireler 

üzerinde çalışacakları canlının vücudunu en iyi 

şekilde bilmek ve öğrenmek zorundadırlar. Bu 

nedenle okul döneminde alınacak bilimsel temel 

hem diğer dersler için bir hazırlık hem de meslek 

hayatında yapacağı uygulama ve girişimler için bir 

altyapı oluşturacaktır. Bu bilimsel temelin 

oluşumunda ise anatomi vazgeçilmez derslerden 

biridir. Anatomi bilgisi hastanın fizik 

muayenesinin gerçekleştirilmesinde, doğru tanının 

konmasında ve ulaşılan bulguların hasta ve diğer 

sağlık personelleri ile paylaşılmasında önemli bir 

yere sahiptir. Sağlık alanında eğitim veren 

okullarda anatomi eğitiminin nasıl yapılması 

gerektiği, hedefe ulaşmak için hangi eğitim 

yöntemlerinin kullanılması gerektiği, anatomi 

eğitimine ayrılan zaman ve anatomi eğitiminin 

kimler tarafından verilmesi gerektiği gibi sorular 

hem Türkiye’de hem de dünyada halen 

tartışılmaktadır.  

Bu makalede, anatomi eğitimi, hemşirelik 

eğitiminde anatominin yeri ve belirlenen sorunlar 

literatür eşliğinde incelenmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Anatomi, eğitim, hemşirelik 

Abstract: Nurses, who have undertaken the task 

of protecting the health of the living human body 

and improving in case of illness, are the healthcare 

professionals who perform the most applications 

on the human body. Nurses must know and learn 

the body of the creature they will work on. For this 

reason, the scientific foundation to be taken during 

the school period will create a foundation for both 

the preparation for other courses and the 

applications and initiatives to be made in 

professional life. Anatomy is one of the 

indispensable lessons in the formation of this 

scientific basis. Knowledge of anatomy has an 

important role in performing the physical 

examination of the patient, making the correct 

diagnosis and sharing the findings with the patient 

and other healthcare professionals. How it should 

be done the training that anatomy education in 

schools in the health field, which training methods 

should be used to achieve this goal, as the anatomy 

education allotted time and anatomy education 

should be provided and by whom questions both in 

Turkey are still debated in the world. 

In this article, anatomy education, the place of 

anatomy in nursing education and identified 

problems are examined in the light of literature. 

 

Key Words: Anatomy, education, nursing 
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uzmanı” olarak tanımlanmaktadır.(6) Türkiye’de bazı üniversiteler, Biyoloji veya Sağlık 

Bilimleri ile ilgili dallardan birinde lisans diplomasına sahip olma şartını yerine getirmek ve 

bununla birlikte belirli düzeyde “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı” 

(ALES) ve yabancı dil puanına sahip olmak koşulu ile anatomi anabilim dalında lisansüstü 

eğitime öğrenci kabul etmektedir.(7) Yine Türkiye’de tıpta uzmanlık sınavı veya bazı 

üniversitelerde belirli düzeyde ALES ve yabancı dil puanına sahip anatomi alanında yüksek 

lisans diploması olan öğrenciler de anatomi anabilim dallarında doktora programına kabul 

edilmektedir.(8, 9)  

Türkiye’de lisans düzeyinde de pek çok programda anatomi dersi verilmektedir. Bunlar; Tıp, 

Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Spor Bilimleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Biyoloji bölümü, 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu vb. insan ve insan sağlığı ile ilgili programlardır.  

Hemşirelikte Anatominin Yeri 

Uluslararası Hemşireler Birliği’nin tanımına göre “hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun 

sağlığını korumaya, geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyileştirme ve rehabilite 

etmeye katılan bir meslek grubudur.(10,11) Hemşirelik işlevleri, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

1993 yılında belli başlıklar altında toplanmıştır.(10) Bu çerçevede hemşirelik mesleğinin 

gelişimiyle yaşanan bağımsız rollerindeki artış mesleğin çağdaş rol tanımlarında da önemli 

gelişmelere neden olmuştur.(11-12) Hemşirelik mesleğinin üstlendiği rollerin tümü mesleki 

gelişim açısından büyük öneme sahiptir. Bu durum araştırıcı meslek üyelerinin gelişimi, 

mesleğe adım atacak adayların eğitimi ve hemşireliğin profesyonelleşerek yeni çalışma 

sahalarına yönelmesini sağlar.(12)  

Hemşirelerin üstlendikleri bu rolleri yerine getirme aşamasında alınan bilimsel temel önemli 

bir yere sahiptir. Bilimsel temel, canlı insan vücudunun işlev ve yapısını konu alan temel tıp 
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bilimleri dersleriyle atılır ve mesleki ders ve uygulamalarla geliştirilir. Temel tıp bilimleri 

fizyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, patoloji, histoloji ve anatomi vb. derslerden oluşmaktadır.  

Bu dersler arasında hemşirelik mesleği açısından kliniğe en çok yansıyan anatomi dersidir. 

Anatomi, Türkiye’de ve dünyada sağlık alanında eğitim veren okulların temel tıp bilimleri 

eğitim-öğretim programlarında atlanmaması gereken önemli derslerden biridir.(13) 

Sağlık çalışanlarının temel tıp bilimleri ve mesleki bilgi ve becerilere hakimiyetleri, meslekte 

yüksek özgüven ve canlı vücut üzerinde yapacakları uygulamalarda başarı sağlar. Sağlık 

çalışanları arasında canlı insan vücudu üzerinde en çok uygulama yapan gruplardan biri de 

hemşirelerdir. Anatomi bilgisi hastanın fizik muayenesinin gerçekleştirilmesinde, doğru tanının 

konmasında, radyolojik görüntülerin değerlendirilmesinde ve ulaşılan bulguların hasta ve diğer 

sağlık personelleri ile paylaşılmasında önemlidir.(14)  

Canlı vücudunun sağlığını koruma ve hastalık durumunda iyileştirme görevini üstlenmiş tüm 

sağlık çalışanları gibi hemşireler de üzerinde çalışacakları canlının vücudunu en iyi şekilde 

bilmek ve öğrenmek durumundadır.(15) Örneğin; dolaşım sisteminin anatomi ve fizyolojisini 

bilmeyen bir hemşirenin nabız ve tansiyonu doğru bölgeden ve doğru şekilde değerlendirmesi 

zordur. Bununla birlikte üriner sistem anatomisini bilmeyen bir hemşirenin de üriner 

kateterizasyon uygulamasını anlama ve uygulamada zorluk yaşayacağı aşikardır. Yine bölge 

tespitinin yanlış yapıldığı bir intramüsküler enjeksiyon uygulaması, hem uygulamayı yapan 

hemşireyi hem de hastayı oldukça zor durumda bırakacaktır.(16) Yapılan bir çalışmaya göre 

Türkiye’de siyatik sinir yaralanmalarının en sık görülen nedeninin gluteal bölgeye uygulanan 

intramuskuler enjeksiyonlar (% 31.2) olduğu bildirilmiştir.(17,18) Neyi arayacağını bilen ve 

bulduğunu anlayan sağlık çalışanları ancak anatomi ve bu temel bilim üzerine oturan gerekli ve 

geçerli bilgiler ile sağlam bir donanıma sahip olacaklardır.(19) 
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Hemşirelikte Anatomi Eğitimi 

İnsan vücudu oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu yapı, üç boyutlu düşünülmediği taktirde 

anlamada ve öğrenmede oldukça zorlayıcı olabilir. Bu nedenle anatomi öğretiminde farklı 

yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Bunlardan ilki kadavra diseksiyonlarıdır ve birçok 

anatomist tarafından anatomi öğretiminde altın standart olarak kabul edilir.(20,21) Bununla 

birlikte öğrenme araçlarında görülen teknolojik gelişmeler öğretim yöntemlerini de her geçen 

gün değiştirmektedir. Günümüzde anatomi öğretiminde metin ve şekiller içeren ders kitapları 

yanında plastik maketler, 3 boyutlu görseller ve karma gerçeklik (mixed reality) gözlükleri ile 

insan anatomisi hologramları gösterebilen ve kullanıcıların el hareketleri ve sesli komutları ile 

detaylı incelemelere olanak sağlayan eğitim materyalleri de kullanılmaktadır.(22,23)  

Anatomi dersi sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin insan vücudu ve organlarıyla ilk 

karşılaştıkları ders olması sebebiyle sağlık bilimleri alanında eğitim gördüklerini hissettiren 

derslerden biridir.(24,25)  Bu öğrenciler için anatomi dersi, daha sonraki yıllarda alacakları 

derslere temel oluşturması açısından önemlidir.(26)  

Türkiye’de Anatomi dersi genellikle hemşirelik bölümlerinde birinci sınıf müfredatı içinde yer 

almaktadır. Ders, anatomi laboratuvarı olan ya da üniversitenin sahip olduğu bir anatomi 

laboratuvarını ortak kullanabilen okullarda teorik derse ek olarak laboratuvar uygulaması 

şeklinde de yapılmaktadır. Bu durum anatomi dersinin, Avrupa Kredi Transfer Sistemi 

(AKTS), saati, laboratuvar saatleri ve koşullarında okuldan okula değişiklik göstermesine 

neden olmaktadır.(27-30) 

Anatomi dersi, tıp terminolojisine ait terimlerin birçoğunu içermesi, ezbere dayalı olması, her 

dönem ders programına dahil olmaması gibi nedenlerle öğrencileri zorlayan derslerin başında 

gelmektedir.(31)   
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Anatomi dersi alan öğrenciler için hangi konunun kim tarafından ne kadar ve ne şekilde 

aktarılacağı da önemlidir. Türkiye’de hemşirelik bölümlerindeki anatomi derslerini çoğunlukla 

tıp doktoru kökenli anatomist, veteriner hekimlik kökenli anatomist ya da bölümdeki farklı bir 

alanda uzman hocanın yürüttüğü bilinmektedir.  Yapılan bir çalışma sonucuna göre bu durum, 

farklı düzeyde anatomi dersi alan hemşirelik öğrencilerinin hemşireliğin kliniği ile anatomi 

bilgisini tam olarak bağdaştıramayabileceklerini ve bu nedenle öğrencilerin anatomi dersinde 

edindikleri bilgileri çalışma ortamında kullanılmayacak bilgiler olarak gördüklerini ortaya 

çıkarmıştır. Yine aynı çalışmada, öğrencilerin aldıkları anatomi eğitiminin mesleki hayatlarında 

önemli bir katkı sağlamayacağını ifade ettikleri görülmüştür.(32) Sağlık eğitimi alanının temel 

derslerinden biri olan anatomi dersini, mesleki hayatta tam olarak nerede ve nasıl kullanacağını 

anlayamayan bir öğrencinin diğer mesleki dersleri anlaması ve öğrendiği becerileri canlı vücut 

üzerinde uygulaması zordur. Bu nedenle anatomi alanında lisansüstü eğitim almış hocaların 

kendi alanlarında eğitim vermesinin öğrencilere katkısı olacaktır. Türkiye geneline 

bakıldığında bu konu hakkında yapılmış kapsamlı bir çalışma bulunmamakla birlikte tıp ve 

veteriner fakülteleri haricindeki lisans alanlarından da son yıllarda anatomi lisansüstü eğitimine 

talep olmaktadır. Sağıroğlu ve arkadaşlarının (2013) yaptıkları bir çalışmada bulundukları 

üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi (tıp) Anabilim Dalı yüksek lisans programına 

başvuranların %39.6’sının ve doktora programına başvuranların % 43.6’nın hemşirelik mezunu 

olduğu bildirilmiştir.(33) Bu bulgular hemşirelikte anatomi öğretimi açısından sevindiricidir. 

Acar ve arkadaşlarının (2018) yaptıkları bir çalışmada ‘Anatomi dersini, anatomi üzerine eğitim 

almamış birinden almak istemem’ olarak yöneltilen bir önerme, öğrencilerin tamamı tarafından 

anatomi dersini bu alanda eğitim görmüş birinden almak isterim şeklinde yanıtlanmıştır.(34)  

Anatomi dersi ile öğrencilere kazandırılmak istenen davranışların kazanılma derecesi, 

öğrencilerin daha sonraki yıllarda alacakları dersler ve yapacakları uygulamalar açısından 

önemlidir.  
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Sağlık alanında eğitim veren okullarda anatomi eğitiminin nasıl olması gerektiği, hedefe ulaşma 

noktasında hangi eğitim yöntemlerinin ve materyallerinin kullanılması gerektiği, anatomi 

eğitimine ayrılan zaman ve anatomi eğitiminin kimler tarafından verilmesi gerektiği gibi sorular 

hem Türkiye’de hem de dünyada halen tartışma konusudur. Ayrıca hem Türkiye’de hem de 

evrensel camiada anatomi eğitiminin etkinliğini artırmaya yönelik iyileştirme çalışmaları hala 

devam etmektedir.22,35-40) 

SONUÇ 

Anatomi dersi maket ve benzeri ders materyalleri kullanılarak ve teknolojinin avantajlarından 

faydalanılarak verildiği takdirde “öğrenilmesi zor ders” olmaktan çıkabilir. Öğrencilerin bu tip 

eğitim materyalleri ile buluşması sağlanabilir. 

Hemşirelik öğrencilerine anatomi dersinin önemi ve kliniğe nasıl yansıyacağının ders 

içerikleriyle birlikte verilmesi, öğrencinin konuyu kavramasını kolaylaştırabilir. 

Hemşirelikte anatomi eğitiminin, hemşirelik lisans diplomasına sahip anatomi biliminde 

uzmanlaşmış anatomistler tarafından verilmesinin, öğrenci hemşirelere anatomi bilgisini 

kliniğe aktarma sürecinde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.   

Bugün ülkemiz koşullarında henüz uygulaması olmayan sağlık bilimleri fakültelerinde temel 

bilimler anabilim dallarının kurulması ve bu fakülte öğrencilerine hem lisans hem de lisansüstü 

düzeyde temel bilimler alanında tatmin edici bir eğitim verilmesinin faydalı olacağı 

kanaatindeyiz.  
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GİRİŞ  

Yunanca iş “ergos” ve “nomos” kanun kelimelerinden türeyen ergonomi “iş bilimi” olarak 

tanımlanmaktadır. Ergonomi uyum, uygunluk anlamına gelir ve insan kullanımına yönelik 

tasarım, çalışma ve yaşam koşullarının en uygun hale getirilmesini amaçlar. (1,2) Ergonomi ile 

bir yandan yapılacak işin insana uygun hale getirilmesi, verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesi, 

diğer yandan insanın en uygun çevre koşullarında çalışması, işgücü kaybının önlenmesi, iş 

stresinin azaltılması, çalışan sağlığını koruma ve iş güvenliğinin sağlanması hedeflenir. (2,3)  

Ergonomi multidisipliner bir bilim dalı olup, fiziksel, bilişsel ve örgütsel bileşenlerden oluşur. 

Fiziksel ergonomi; insanların anatomik, antropometrik, fizyolojik ve biyomekanik özellikleri 

ile ilgilenmekte olup, fiziksel çevre tasarımı, çalışma pozisyonu, malzeme kullanımı, 

tekrarlayan hareketler, iş ile ilgili kas iskelet sistemi bozuklukları ve sağlık konularını kapsar. 

Özet: Sağlık kurumları özellikle hastaneler 

çalışma ortamından kaynaklanan çeşitli tehlikelere 

sahip karmaşık yapılardır. Bu sistem içerisinde 

doğum üniteleri ise fiziksel, bilişsel ve örgütsel 

ergonomik risk faktörlerinin fazla olduğu birimler 

arasında yer almaktadır. Bununla birlikte bu 

birimlerde ergonomi genellikle göz ardı 

edilmektedir. Doğum ünitelerinde ergonomik risk 

faktörlerine maruz kalmak sağlık çalışanlarında; 

kas iskelet sistemi ile ilgili yakınmalara, iş 

kazalarına, malpraktise, tükenmişliğe ve mesleği 

bırakma gibi problemlere neden olmaktadır. Aynı 

zamanda doğum ünitelerinin ergonomik tasarımı 

gebelerin doğuma ilişkin memnuniyetlerini de 

etkilemektedir. Doğum ünitelerinde ergonomik 

çalışma koşullarının sağlanması ve oda 

tasarımlarının geliştirilmesi ile hem sağlık 

çalışanlarının yaşam kalitesi ve verimliliği hem de 

kadınların olumlu doğum deneyimi yaşamalarına 

katkıda bulunulacaktır. Bu nedenle bu ünitelerde 

ergonomik risklerin bilinmesi, önlemlerin alınması 

ve çalışan sağlığını korumaya yönelik stratejilerin 

geliştirilmesi önemlidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, doğumhane, 

sağlık çalışanı, risk 

Abstract: Healthcare institutions, especially 

hospitals, are complex structures with various 

dangers arising from the working environment. In 

this system, delivery units are among the units with 

high physical, cognitive and organizational 

ergonomic risk factors. However, ergonomics is 

generally overlooked in these units. Exposure to 

ergonomic risk factors in maternity units causes 

problems such as musculoskeletal complaints, 

occupational accidents, malpractice, burnout and 

leaving the profession in healthcare professionals. 

However, the ergonomic design of the delivery 

units also affects the satisfaction of the pregnant 

women regarding the birth.  By providing 

ergonomic working conditions in the delivery units 

and the development of room designs, both the 

quality of life and productivity of healthcare 

professionals and the positive birth experience of 

women will be contributed. For this reason, it is 

important to know the ergonomic risks in these 

units, to take precautions and to develop strategies 

to protect employee health. 

 

Key Words: Ergonomics, delivery room, health 

worker, risk 
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Bilişsel ergonomi; zihinsel iş yükü, karar verme, performans, insan-bilgisayar etkileşimi, 

insanın karar güvenilirliği, insan-sistem tasarımı ile ilgili olabileceği düşünülen iş stresi ve 

eğitim konularını içerir. Örgütsel ergonomi ise; iletişim, ekip/grup kaynak yönetimi, iş, çalışma 

ve zaman tasarımı, takım çalışması, yeni çalışma paradigmaları, sanal organizasyonlar, tele-

çalışma ve kalite yönetimi konuları ile ilişkilendirilmektedir. (3) 

1. Sağlık Kurumlarında Ergonomi ve Önemi 

Sağlık kurumları özellikle hastaneler çeşitli hizmet alanları ve risk oluşturabilecek ortamlardan 

oluşan karmaşık yapılardır. Hastanelerde farklı uzmanlık alanlarına sahip bireyler tarafından 

sunulan sağlık hizmetleri, makine ve çevre ilişkisi ile sınırlı olmayıp, bakım alan hastaları da 

kapsayan kompleks bir bütündür. (4,5) Bu nedenle hastanelerde verimliliğin artırılarak kaliteli 

hasta bakımı sunulması ve hasta-çalışan sağlığının optimal düzeyde olabilmesi için ergonomi 

oldukça önemlidir. (6) 

Literatür incelendiğinde; sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarından kaynaklanan pek çok risk 

etkeni ile karşı karşıya olduğu görülmektedir. Sağlık çalışanlarının fiziksel olarak; sıcaklık, 

gürültü, radyasyon, basınç gibi risk faktörlerine, kimyasal olarak; anestezik gazlar, 

kemoterapötik ilaçlar, formaldehit, cıva, lateks, antiseptik solüsyonlara, dezenfektanlara, 

biyolojik olarak; bakteri ve virüslere maruz kaldıkları bilinmektedir. (4,7,8) Hastanelerde sağlık 

çalışanlarının çalışma ortamı ile ilgili diğer risk faktörleri ise; iş yükü ve stresi, personel 

yetersizliği, insan-makine etkileşimi, iletişim güçlükleri ve vardiyalı çalışma koşulları olarak 

sıralanabilir. (7,9) Sağlık çalışanlarında ergonomik açıdan bu risk faktörlerine maruz kalmak; 

kesici-delici alet yaralanmaları, alerjik reaksiyonlar, bulaşıcı hastalıklar, kanser, yanıklar, 

kayma ve düşmeye bağlı istenmeyen sorunlar ve kas- iskelet sistemi sorunları ile ilişkilidir. (4,5) 

Aynı zamanda sağlık çalışanlarında olumsuz ergonomik çalışma koşullarına bağlı olarak; 

yorgunluk, uyku bozuklukları, obezite, iş doyumunda azalma, iş kazaları, tükenmişlik, 

malpraktis vb. sorunların da yaşandığı bilinmektedir. (10,11) 
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Diğer meslek grupları ile karşılaştırıldığında sağlık çalışanlarında özellikle kas iskelet sistemi 

sorunlarının daha fazla yaşandığı (12,13) ve bu sorunlar ile ilgili prevelansın %41.7-%88.0 

arasında değiştiği görülmektedir. (12-15) Yapılan çalışmalar sağlık çalışanlarında uygun olmayan 

postürde çalışma, tekrarlayan hareketler, ağır yük kaldırma, uzun süreli oturma, mekanik olarak 

güç uygulama ve ayakta durmanın sırt, bel ve boyun ağrıları ile ilişkili olduğunu 

göstermektedir. (14,15)  

2. Doğum Ünitelerinde Ergonomi ve Önemi 

Doğumhaneler; ameliyathane, yoğun bakım üniteleri ve acil servisler gibi ergonomik riskler 

barındıran bölümlerden biridir. (11,16) Mevcut araştırmalar doğumhanede görev yapan sağlık 

çalışanlarının sağlık durumlarının çalışma ortamlarından etkilendiğini açıkça ortaya 

koymaktadır. (16-18) Bu derlemede doğum ünitelerinde ergonomik risk faktörlerinin neler olduğu 

ve risk faktörlerine yönelik yapılması gerekenleri değerlendirmek, öneri getirmek ve bu ünitede 

çalışan sağlık profesyonellerinin (hemşire, ebe vb.) konunun önemine dikkatlerinin çekilmesi 

amaçlanmıştır.  

2.1. Fiziksel ergonomik risk faktörleri 

Doğumhane ortamında fiziksel ergonomik risk faktörleri; zorlu vajinal muayeneler, fetal kalp 

seslerini dinleme, doğumu gerçekleşecek gebenin doğum masasına transferi, uygun doğum 

pozisyonunun sağlanması ve sürdürülmesine yönelik uygulamalar, doğum yatakları 

kullanılarak gerçekleştirilen doğum eylemlerinde çalışma alanı yaratabilmek amacıyla yatağın 

çeşitli kısımlarında takma ve çıkarma işlemleri yapılması, doğum eyleminde uzun süre aynı 

pozisyonda ve ayakta kalma, doğumda fiziksel güç uygulama, yenidoğanı uygun şekilde tutma 

çabası, plasentanın çıkarılması, epizyotomi onarımı, yenidoğan bakımına ilişkin uygulamalar, 

doğum sonu annenin lohusa odasına transferi, emzirmeye yardım ve fundus masajı 

uygulamaları olarak sıralanabilir. (19-22) 
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Literatürde fiziksel ergonomik risk faktörleri ile karşı karşıya kalma nedeniyle en fazla yaşanan 

sağlık sorununun kas iskelet sistemi problemleri olduğu bildirilmektedir. (22,23) Yapılan 

çalışmalarda doğumhane çalışanlarında kas iskelet sistemi yakınmalarının % 40-92 arasında 

değiştiği görülmektedir. (21,22,24-26) Yalnızca uzun süre ayakta çalışmanın bile kas iskelet sistemi 

rahatsızlıklarına yatkınlığı artırdığı göz önüne alındığında (27) doğumhanelerde görev yapan 

sağlık çalışanlarının kas iskelet sistemi ile ilgili sorunlar yaşamaları kaçınılmazdır.  

Doğumhane çalışanları doğum sürecinde doğumun merkezinde yer alan gebenin doğum için 

tercih ettiği doğum pozisyonlarına bağlı olarak, çalışırken uygun olmayan duruşlar sergilemek 

zorunda kalabilmektedir. (28) Nowotny-Czupryna ve ark. (21)’nın doğumda ergonomik tehlikeleri 

belirlemek için simülasyon modeli kullanarak yaptıkları çalışmada, ebelerin doğum esnasında 

pozisyonlarının ergonomik olmadığı, omurga düzlemlerinin normalden sapma gösterdiği 

belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda da doğumhane çalışanlarının, uzun süre ayakta kalmaları, 

gebeliğe bağlı fizyolojik kilo artışı olan kadınlara bakım vermeleri (20) ve doğum prosedürleri 

sırasında omurgayı etkileyebilen uygun olmayan duruş pozisyonlarında çalışmak durumunda 

kalmaları nedeniyle sıklıkla el bileği, omuz, boyun ve özellikle bel bölgesinde yakınmalar 

yaşadıkları saptanmıştır. (22,24,25) Bununla birlikte çalışmalar sağlık çalışanlarının mesleki 

deneyimi arttıkça kas iskelet sistemi yaralanmalarına maruz kalmalarının ve ağrı ile ilgili 

yakınmalarının daha fazla olduğunu göstermektedir. (21,23) 

Doğum ünitelerinde görev yapan sağlık çalışanları için diğer fiziksel risk faktörleri doğum 

esnasında kan, loşia, amniyon sıvısı, idrar ve gaita ile bulaş yaşama riskidir. Gerek doğum 

esnasında ve gerekse sonrasında perine bölgesinin temizliğinde aseptik solüsyonların 

kullanılması, vücut sıvıları ile bulaş olan yüzeylerde ve cerrahi araç gereçlerin temizliğinde 

dezenfektan kullanımı gibi nedenler yüzünden, bu birimlerde görev yapan sağlık çalışanları 

kimyasal ajanlar ile fazla temas eden grup arasında yer almaktadır. (29) Bu ajanlara uzun vadede 

temas sonucunda ise dermatit, astım gibi çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir. (4) 
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Doğumhane çalışanlarında fiziksel ergonomik risk faktörlerine maruz kalmayı azaltmak için 

öneriler ve yapılacaklar aşağıdaki gibi sıralanabilir. (6,8,18,20,25,28,30,31) 

• Hasta taşıma ve transferinde uygun duruş tekniklerine uyulmalı, hastayı kaldırma işlemi 

tek başına yapılmamalı, hasta vücuda yakın tutulmalı, bileğe yüklenilmemeli bacaklar dizlerden 

bükülmeli, omurganın aşırı ekstansiyon ve fleksiyonundan kaçınılmalıdır.  

• Uzun süre ayakta dururken dizler bükülmeli ve her 5-10 dk’da bir ağırlık değiştirilmeli, 

ayakları zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalı ve ortopedik ayakkabılar tercih edilmelidir.  

• Çalışırken doğum masası yüksekliğinin uygunluğu sağlanmalı, oturmak için tabure 

kullanılmalı, baş omuz ortasında tutulmalıdır.  

• Kullanılan tıbbi araç-gereç ve teknolojik ekipmanlar ergonomik risk oluşturmayacak 

olanlardan seçilmelidir.  

• Ekipman ve malzemeler taşınırken mümkün olabildiğince itme hareketi kullanılmalıdır.  

• Kullanılmayan ve çalışma alanını daraltan ekipmanlar alandan çıkarılmalı, daha geniş ve 

ferah odalar oluşturulmalıdır.  

• Çalışan güvenliğini sağlamak ve gebelerin konforunu artırmak için tasarlanan ergonomik 

doğum sandalyeleri gibi inovatif ürünlerin doğum ünitelerinde kullanımı teşvik edilmelidir.   

• Yere dökülen amniyon sıvısı, loşia, kan, dezenfektan, jel gibi sıvılar hemen temizlenmeli, 

zeminin kuru tutulmasına dikkat edilmelidir.  

• Doğumhanede sıklıkla kullanılan kimyasallara karşı el temizliği sağlanmalı, ortam sık 

havalandırılmalı, koruyucu ekipmanların tahsisi sağlanmalı ve bu kimyasallar uygun 

ortamlarda muhafaza edilmelidir.  

• Doğumhane personellerinin çalıştıkları ortamda mevcut potansiyel riskleri tanımaları ve 

önce güvenlik anlayışı doğrultusunda uygun vücut pozisyonları konusunda farkındalıkları 

artırılmalıdır. Çalışanlara uygun duruş teknikleri hakkında periyodik olarak uygulamalı 
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eğitimler düzenlenmeli ve kas iskelet problemlerine yönelik düzenli olarak sağlık kontrollerinin 

yapılması sağlanmalıdır.  

• Mesleki deneyim süresi fazla olan doğumhane çalışanlarına çalışma saatlerinde daha 

fazla esneklik, rotasyonel çalışma imkanı verilmeli ve çalışma ortamları ile ilgili talepleri 

değerlendirmelidir.  

2.2. Bilişsel ergonomik risk faktörleri 

Doğum tam olarak kontrol altına alınamayan ve belirsizliklerin fazla olduğu bir süreç olup, 

doğuma yönelik uygulamalar sadece annenin değil fetüsün sağlığını da doğrudan 

etkilemektedir. (32)  Bu nedenle doğuma destek veren sağlık çalışanları yoğun fiziksel iş 

yükünün yanı sıra mental iş yükü ve stres ile karşı karşıyadır. Doğumhanede çalışırken stresi 

artıran diğer faktörler; çalışma sürelerinin uzun olması, hasta sirkülasyonunun fazla olması, 

birebir hasta bakımının sürdürülmesi ve gece vardiyalarında yoğun çalışılması olarak 

sıralanabilir. (20,22,33,34) Doğum ve jinekoloji ünitelerinde çalışan hemşirelerde stresin 

tükenmişlik, fiziksel ve psikolojik şiddet yaşama durumunu artırdığı saptanmıştır. (34,35) Aynı 

zamanda stresin sağlık çalışanlarında yalnızca psiko-sosyal etkilere değil, kas iskelet sistemi 

yaralanmalarına yatkınlığı da artırdığı görülmüştür. (36,37) 

Doğumhane çalışanlarında bilişsel ergonomik risk faktörleri ile karşılaşılmasını azaltmak için 

öneriler ve yapılacaklar aşağıdaki gibi sıralanabilir. (14,22,24,31,35,38) 

• Çalışma saatleri, molalar ve vardiya dağılımları konusunda gereken uygun düzenlemeler 

yapılmalıdır.  

• Etkin stres yönetimi için personel desteklenmeli, eğitimler planlanmalı, tükenmişliğe 

karşı gerekli izlemler yapılmalıdır.  

• Travmatik doğumlarla baş edebilmeleri için doğumhane personelleri kapsamında sürekli 

eğitim programları düzenlenmeli, özellikle yeni başlayan personellere daha fazla önem 

verilmelidir.  
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• Çalışanların motivasyonunu artırmak için kurum içi sosyal aktiviteler oluşturulmalıdır. 

• Doğum ünitelerindeki sağlık çalışanlarını korumak için olay bildirim sistemleri 

oluşturulmalı ve güvenlik ekiplerinin sorumlulukları gözden geçirilmelidir.  

• Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti etkili bir şekilde yönetmek için iletişim tekniklerine 

ve öfke yönetimine odaklanan eğitimler düzenlenmelidir.  

• Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve personele daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak 

için stratejiler geliştirilmelidir.  

2.3. Örgütsel ergonomik risk faktörleri 

Doğumhane ortamının kendine özgü işleyişi olup, yapılan tıbbi müdahaleler, gebelere verilen 

bakımın özelliği, yoğun çalışma temposu ve kullanılan ekipmanlar nedeniyle doğum üniteleri 

diğer birimlerden farklılık göstermektedir. Doğumhanelerde 24 saat boyunca aktif hizmet 

verilmesi, uzun süren çalışma saatleri, mola saatlerinin yetersiz oluşu, birçok sağlık 

profesyonelinden oluşan bir ekip ile hizmet verilmesine bağlı yaşanan iletişim problemleri, 

personel yetersizliği, birime özgü ekipman ve sarf malzemelerinin temininde yaşanan güçlükler 

örgütsel ergonomik risk faktörleri kapsamında değerlendirilebilir. (20,22,33,38,39)  

Doğum ünitelerinde zaman çok önemlidir ve yaşanan acil durumlar, hemşirelerin "güvenlik 

önceliktir" kavramını unutmalarına sebep olabilmektedir. Doğumhane çalışanlarının bu acele 

hizmet sunma davranışlarının yanında, ortamdaki bozuk ekipmanlar ve “önce hasta” 

yaklaşımıyla kendi güvenliklerini görmezden gelme eğiliminde olduğu bildirilmiştir. (20) 

Örgütsel ergonomik risk faktörleri, doğum ünitelerinde çalışan sağlık personelinde yorgunluk, 

uykusuzluk, dikkatsizlik, iş kazaları, malpraktis ve mesleği bırakma gibi sonuçlarla ilişkili 

görünmektedir. (20,33,40,41) Stichler ve ark. (20)’nın ABD’de doğumhane çalışanları ile yaptıkları 

çalışmada, yeterli molaların olmayışı, uzun vardiya saatleri, az sayıda personel ile çalışmanın 

sağlık çalışanlarında yorgunluğa neden olduğu belirlenmiştir. İngiltere’de ebelerle yapılan bir 

çalışmada ise, personel yetersizliği ve yöneticilerin destekleyici olmayan yaklaşımlarının 
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meslekten ayrılmaya sebep olduğu saptanmıştır. (41) Benzer olarak Etiyopya’da kadın doğum 

ve jinekoloji kliniklerinde görev yapan hemşireler ile yapılan çalışmada da malzeme ve 

ekipman eksikliğinin, ekip üyelerinden ihtiyaç halinde destek görememenin ve gece 

vardiyalarının mesleği bırakma düşünceleri ilişkili olduğu görülmüştür. (38) 

Doğum sürecinde birden fazla sağlık profesyoneli aynı ortamda hizmet sunmaktadır. (39) Bu 

durumun iletişimle ilgili çatışmalara ve yetki/iş bölümü sorunlarının ortaya çıkmasına neden 

olduğu bildirilmiştir. (39,42) Bunlara ilave olarak çoğunluğu kadın olan doğumhane çalışanları 

cinsiyet bağlamında da birtakım dezavantajlara sahiptir. Yapılan çalışmalarda kadınların 

erkeklere göre ergonomik sorunlara duyarlılıklarının daha fazla olduğu (23,43); çalışanların 

analık izinleri durumunda personel yetersizliğine bağlı olarak, sık nöbete gitmek durumunda 

kaldıkları ve yorgunluk yaşadıkları görülmektedir. (29)  

Doğumhane çalışanlarının örgütsel ergonomik risk faktörlerine maruz kalmasını azaltmak için 

öneriler ve yapılacaklar aşağıdaki gibi sıralanabilir. (20,22,31,38,42)  

• Yeterli personel istihdamı sağlanarak çalışma saatleri açısından daha fazla esneklik 

oluşturulmalıdır. 

• Kurum yöneticileri katılımcı, demokratik ve çalışanların özerkliğini dikkate alan bir 

yönetim anlayışını benimsemelidir. 

• Doğuma destek veren sağlık çalışanlarının işbirlikçi tutum sergilemeleri için eğitimler 

düzenlenmeli ve görev tanımlarının sınırları oluşturulmalıdır. 

• Kaynak, malzeme yönetimi, takibi konusunda eğitimler planlanmalıdır. 

• Doğumhanede acil durumlar olsa dahi, hasta bakımının güvenli bir şekilde yönetilmesi 

konusunda olay öncesi ve sonrası ekip tartışmalarına başvurulmalı, çalışanların yaralanmasını 

önlemek için farkındalık oluşturulmalıdır. 
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• Doğumhane ortamında bozuk ekipmanların tehlike kaynağı olduğu personele anlatılmalı, 

ekipman onarımı gerçekleşene kadar uygun şekilde etiketleme, bildirme ve muhafaza 

işlemlerini yapmaları sağlanmalıdır. 

3. Doğum Ünitelerinin Ergonomik Tasarımı 

Çalışma ortamlarında destekleyici tasarımların verimliliği artırdığı, kaygıyı azalttığı ve olumlu 

duyguları teşvik ettiği bilinmektedir. (44) Hasta sirkülasyonunun fazla olduğu ve çeşitli 

ekipmanların bir arada bulunduğu doğum ünitelerinde gebeler ve sağlık çalışanları fiziksel 

çevre ile yüksek düzeyde etkileşim içerisindedir. (18,45) Doğum ünitelerinin ergonomik tasarımı 

gebelerin doğum sürecini, doğum algısı ve doğum memnuniyetini (45,46) sağlık çalışanlarının ise 

fiziksel ve psikososyal iyilik halini etkilemektedir. (17,18,24)   

Araştırma sonuçları doğumhane çalışanları ve gebelerin doğum odasının ergonomik tasarımına 

önem verilmesini beklediklerini göstermektedir. (18,47) Yapılan çalışmalarda doğumhane 

çalışanlarının doğum odalarının ergonomisi ile ilgili olarak çalışırken esnek ve rahat hareket 

edebilme konularına odaklandığı görülürken (18), gebelerin odanın temiz ve daha estetik 

olmasına ve mahremiyeti koruyacak düzenlemelere odaklandığı belirlenmiştir. (48-50) Gebeler 

ile yapılan nitel bir çalışmada gebeler doğumhane ortamına ilişkin beklentilerini; perde paravan 

gibi araçlar ile fiziksel mahremiyetin korunması, yeterli hijyenini sağlanması, doğum masası 

yüksekliğinin uygun olması ve özel oda sağlanması olarak ifade etmişlerdir. (49)  

Genel olarak doğum odalarının ergonomik tasarımı ile ilgili ele alınması gereken konular şöyle 

sıralanabilir; 

3.1. Oda büyüklüğü, ekipman ve mobilya  

Doğum üniteleri düzenlenirken gebelere tek kişilik odalar sağlanmalı, doğum odalarında geniş 

giriş alanlarından ve dışarıdan kolayca görülebilen iç pencerelerden kaçınılmalı, kapılar direkt 

olarak doğum odasına açılmamalı, açılsa dahi araya görsel ve fiziksel engeller konulmalıdır. 

Doğum odalarının boyutları ise koşullara göre farklılık göstermektedir. Tekil doğumlar için 24 
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m2, ikiz doğumlar için 26 m2 alana ihtiyaç duyulurken, doğum havuzunun olması gerektiği 

durumlarda 9 m2 ilave alana ihtiyaç vardır. Aynı zamanda bu odalarda dört m2'lik bölüm 

yenidoğanın stabilizasyonu ve gerektiğinde resusitasyonu için ayrılmış olmalıdır. (51)   

Tüm doğum odalarında tuvalet ve ayakta duş alanı mevcut olmalıdır. Islak zemin alanları 

kaydırmayan özelliğe sahip olmalı, banyo gebeye destek olacak bireyin gebenin yanında rahat 

hareket edebileceği, tekerlekli sandalye/ diğer acil ekipman ile giriş yapılabilecek büyüklükte 

olmalıdır. Gereksinim olduğunda kullanabilmek için banyonun duvarında tutunma yerleri 

bulunmalıdır. (50)   

Genel olarak ergonomik doğumlar için tasarlanmış bir odada; TV ünitesi, hareketli ve duvara 

monte edilebilen resüsitasyon aletleri, tuvalet, banyo, el yıkama alanı bulunmalıdır. Tüm 

doğum odalarında tuvalet ve ayakta duş alanı mevcut olmalıdır. Islak zemin alanları 

kaydırmayan özelliğe sahip olmalı, banyo gebeye destek olacak bireyin gebenin yanında rahat 

hareket edebileceği, tekerlekli sandalye/ diğer acil ekipman ile giriş yapılabilecek büyüklükte 

olmalıdır. Gereksinim olduğunda kullanabilmek için banyonun duvarında tutunma yerleri 

bulunmalıdır. (51,52)  

Doğum odasında, kadınların kendi seçebileceği doğumu destekleyecek, mat, doğum topu, 

tabure, doğum sandalyesi gibi yardımcı malzemeler bulunmalıdır. (50) Aynı zamanda bu 

yardımcı malzemeler ile katlanabilir yatak, portatif aydınlatma cihazları, tedavi arabaları, serum 

askıları ve hareket edebilir resüsitasyon aletleri gibi malzemelerin koyulabileceği doğum 

odasına bitişik veya yakınında bir depolama alanı yer almalıdır. (51) Doğum odalarında 

kullanılmayan ve çalışma alanını daraltan ekipmanlar alandan çıkarılmalı, doğumhane 

çalışanının rahat hareket edebilmesi için odaların karmaşık olmamasına dikkat edilmelidir. (18) 

Doğum odalarında mobilya kullanımında ise hastane görüntüsünden uzaklaşmak ve doğayla 

ilişkiyi anımsatmak amacıyla ahşap ya da ahşap görünümlü malzemeler tercih edilmelidir. 

Bununla birlikte mobilya kullanımı en az düzeyde tutulmalı, kullanılan malzemelerin yüzeyleri 
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pürüzsüz ve kolay yıkanabilir olmalıdır. (50,51) 

3.2. Yatak ve yatağın konumu 

Doğum odalarının ergonomik tasarımında yatak ve yatağın yerleşimi önemli konulardan biridir.  

Yatağın odanın ortasına yerleştirilmesi doğumhane çalışanlarının gebeye kolay erişim 

sağlayabilmesi açısından tercih edilebilse de bu yerleşim planının kadınların kendilerini 

gözetim altında hissetmelerine ve bir an önce doğum yapmaları gerektiğini düşünmelerine 

neden olduğu belirlenmiştir. (45,52) Bu nedenle doğum ortamı düzenlenirken yatağın odanın odak 

noktasında bulunmasından kaçınılmalıdır. Komplikasyonsuz doğumlar için dizayn edilmiş 

doğum odalarında ise yatağın tamamen kaldırılması ya da yatağın duvar içine monte edilecek 

şekilde dizayn edilmesi tavsiye edilmektedir. (51) Avustralya’da ebelerin doğum odasında yatak 

kullanımına ilişkin görüşlerini değerlendirmek amacıyla nitel olarak yapılan çalışmada, ebeler 

doğumda her şey yolunda ise, doğum sürecinde gebenin aktifliğini sağlamak için yatağın bu 

ünitelerde kullanılmaması gerektiğini ifade etmişlerdir. (53) Hammond ve ark. (18)’nın yaptıkları 

nitel çalışmada ise ebeler doğum odasında bulunan yatakların kendilerinin hareket alanlarını 

kısıtladığını söylemişlerdir.   

3.3. Küvet / suda doğum havuzu 

Son yıllarda doğumda hidroterapi kullanımının yaygınlığı giderek artmaktadır. (54) Doğum 

sonuçları açısından olumlu etkilere sahip bu uygulamanın gerçekleştirilebilmesi için doğum 

odalarında banyoların konforu ve güvenliği sağlayacak şekilde dizayn edilmesi önemlidir. (55) 

Doğum odalarında küvet varlığında, küvete en az iki taraftan erişilebilir olmalı ve küvetin yer 

aldığı zemin kaygan olmamalıdır. (51) Doğum odalarında hidroterapi için sabit küvet 

olmadığında şişme havuzlar da kullanılabilmektedir. Doğumhane çalışanları doğumda 

hidroterapi uygulamasına ilişkin olumlu bir tutuma sahip olsalar da (18,56) uygulamanın 

zorlukları mevcuttur. (18,57) Yapılan nitel bir çalışmada ebeler doğum odalarındaki küvet 
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tasarımının ergonomik olmadığını ve bu yüzden sırt ağrılarının olduğunu ve küvetlerin 

tasarımının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. (18) 

3.4. Pencere ve aydınlatma 

Doğum ortamında aydınlatma hem çalışanlar hem de gebeler açısından göz ardı edilebilen 

önemli konulardan biridir. Doğal ışık vücudun doğal biyoritmini desteklediği için önemli olup 

(58), tüm doğum odalarının içeriye doğal ışık alacak şekilde yeterli büyüklükteki en az bir 

pencereye sahip olması önerilmektedir.  Doğum odalarında dış pencereler doğal ışığın içeri 

girmesine izin vermeli ancak içerisinin görünmesine engel olmalıdır. (50-52) Pencereler ideal 

olarak raylı sistemde ve farklı şekillerde açılabilecek biçimde dizayn edilmelidir. (51) 

Doğum odalarında aydınlatma ve sıcaklığın ihtiyaca göre kişi tarafından kontrol edilebilmesi 

sağlanmalıdır. (59) Doğum odası içindeki parlak tavan ışıkları bazı acil durumlarda gerekli 

olmasına rağmen tek aydınlatma aracı olmamalı, ışıkların düzeyi ayarlanabilir olmalı ve duvar 

ışıkları da bulunmalıdır. (51) Doğum odasında parlak yapay ışıkların doğumun ilerleyişine 

yönelik olumsuz etkileri olduğu (60), loş ışığın ise gebede oksitosin salınımını artırdığı, güven 

ve mahremiyet duygularını destekleyerek doğumu kolaylaştırdığı belirtilmektedir. (50,51,61) 

Nielsen ve arkadaşları (47)’nın çalışmasında kadınlar doğum odasında aydınlatma kontrolünün 

kendilerinde olmasının rahatlatıcı ve güven verici olduğunu belirtmişlerdir. Brezilya’da doğum 

sürecinde loş ışık kullanımına ilişkin hemşirelerin görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılan 

nitel çalışmada ise hemşireler, bu uygulama ile doğum yapan kadının yaşadığı ana 

odaklanabildiğini bununla birlikte loş ortamda çalışmanın rutin işlerin gerçekleştirilmesi 

açısından zor olabildiğini ifade etmişlerdir. (62) 

3.5. Oda rengi 

Doğum odalarında beyaz ve krem renkler klinik ortamı çağrıştırdığı, parlak renkler ise 

neokorteksi uyardığı için kullanılmamalıdır. (51) Yapılan nitel bir çalışmada bir gebe 

doğumhanedeki oda rengi ile ilgili görüşünü “ortam biraz daha renklendirilebilirdi, renkli 
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duvarlar olsaydı daha sıcak olurdu, rahatlatırdı. Fakat hastaneler özellikle de doğumhaneler 

hep iç karatıcı oluyor” şeklinde ifade etmiştir. (49) Doğum odaları için ideal renkler; doğa ve 

doğum ile bağlantılı olması nedeniyle derin ve yansıtıcı olmayan mavi, mor, pembe, yeşil, 

kahverengi, sarı ve toprak rengi tonları olarak ifade edilmektedir. (51)  

3.6. Gürültü 

Doğum ortamlarında gürültü kaynağı genellikle tıbbi ekipmanlar, alarm sesleri, gebenin 

bağırması, yenidoğanın ağlaması ve insanların yüksek sesle konuşması olarak gösterilmektedir. 

(63-65) Polonya’da doğum odasında ses düzeyini değerlendirmek amacıyla yapılan araştırmada, 

bebek doğduktan hemen sonra yapılan değerlendirmede doğumhanedeki ortalama ses 

seviyesinin önerilen standartları aştığı ve gürültünün büyük oranda personel faaliyetlerinden 

kaynaklandığı belirlenmiştir. (65) Gürültünün hastaları, ailelerini ve sağlık çalışanlarını strese 

sokarak iletişimi engellediği ve klinik hatalara neden olduğu bildirilmektedir. (52) Çevresel 

faktörler ve bunların doğum ağrısı ile ilişkisinin incelendiği bir çalışmada da, doğum 

ortamındaki gürültünün kadınlarda doğuma yönelik en büyük stres etkeni olduğu belirlenmiştir. 

(66)  

Doğumun doğası gereği doğumda ses çıkarmak normal olup doğum odasında kadınlar duyulma 

korkusu olmadan ses çıkarabilmeyi isterler. Doğum odalarında uygun ses yalıtımının 

sağlanması, doğum odasındaki seslerin dışarı çıkmasını engellemenin yanında dış ortamdaki 

gürültünün de içeri girmesini de engelleyerek, mahremiyetin sağlanmasına ve güvenli bir 

doğum atmosferinin oluşmasına yardım eder. (49,51) Doğum odalarında arka plandaki sesleri 

azaltarak kadınların doğuma odaklanmasını kolaylaştırmak için müzik dinlenebileceği 

vurgulanmaktadır. (47,61) Bu kapsamda tüm doğum odalarında müzik sisteminin bulunması, 

mümkünse kadının kendisinin müziği ayarlayabildiği ve kulaklık bağlantılı müzik kullanımı 

önerilmektedir. (50,52) 
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SONUÇ ve ÖNERİLER  

Doğum üniteleri fiziksel, bilişsel ve örgütsel ergonomik risk faktörlerinin bulunduğu 

birimlerdir. Bu risk faktörlerine maruz kalma sonucunda doğumhane çalışanlarının fiziksel ve 

psiko-sosyal iyilik hali etkilenmektedir. Bu nedenle doğum ünitelerinde sağlık çalışanlarının 

yaşam kalitesini ve verimliliğini artıracak ergonomik bakım sistemleri oluşturulmalıdır. Aynı 

zamanda doğum ünitelerinin ergonomik tasarımı hem gebelerin hem de çalışanların 

beklentilerine cevap verecek ve sağlıklarını koruyacak şekilde olmalıdır. Doğum ünitelerindeki 

ergonomik riskler bilinerek bunlara yönelik önlemler alınmalıdır. Böylece sağlık çalışanlarının 

yaşam kalitesi ve verimliliğin artmasının yanında gebelerin de olumlu bir doğum deneyimi 

yaşamaları mümkün olacaktır.  
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GİRİŞ  

Çin'in Hubei Eyaleti tarafından Wuhan'da 30 Aralık 2019'da etiyolojisi bilinmeyen bir grup 

pnömoni vakası bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise yeni tip koronavirüsün ortaya 

çıkışını 30 Ocak 2020'de uluslararası önemi olan bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan 

etmiştir. (1) Son verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 55 milyon kişi virüse yakalanmış ve 

1328 bini aşkın ölüm gerçekleşmiştir. (2) Yeni tip koronavirüs (COVID- 19) ile ilgili olarak 

etkili bir tedavi yöntemi geliştirilmemiş olup güçlü bir immün sistemin koruyucu olabileceği 

düşünülmektedir.  İmmün sistemin güçlendirilmesi ve korunmasında “beslenme ve egzersiz” 

gerekli stratejilerden bazılarıdır. (3) Bireylerin sağlık durumların korunası ve geliştirilmesinde, 

bireylerin “beceri, yeterlilik, kendi sağlık düzeylerini yükseltme” gibi konularda öz sorumluluk 

Özet: Yeni tip koronavirüsün ortaya çıkışı, 

uluslararası önemi olan bir halk sağlığı acil durumu 

olarak ilan edilmiştir.  Yeni tip koronavirüs 

(COVİD-19) ile ilgili olarak güçlü bir immün 

sistemin koruyucu olabileceği düşünülmektedir. 

Bu derlemenin amacı birinci basamak sağlık 

hizmetlerinin en önemli bileşenlerinden biri olan 

halk sağlığı hemşirelerinin pandemi sürecinde 

bağışıklık güçlendirebilecek sağlık danışmanlığı 

rolünü incelemektir.  

Bu çalışma ilgili literatür taranarak derleme 

şeklinde planlanmıştır.  

İmmün sistemin güçlendirilmesi ve korunmasında 

sağlık danışmanlığı olarak “beslenme ve egzersiz” 

danışmanlıkları yapılabilir. Hemşireler tarafından 

danışmanlık için her geçen gün yaygınlaşmakta 

olan mobil sağlık uygulamaları kullanılabilir. 

Halk sağlığı hemşirelerinin mesleki gelişimleri ve 

çağın değişen koşullarına göre uyum 

sağlayabilmeleri için danışmanlık rollerinin 

farkında olarak toplumun ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek çalışmalar yürütmeleri ile mümkün 

olacaktır. 

  
Anahtar Kelimeler: Danışmanlık, hemşire, 

pandemi 

Abstract: The emergence of the new type of 

coronavirus globally has been declared a public 

health emergency of international importance. 

Regarding the new type of coronavirus (COVID-

19), it is thought that a strong immune system can 

be protective. The aim of this review is to examine 

the health counseling role of community nurses, 

one of the most important components of primary 

health care, that can strengthen immunity during 

the pandemic process. 

This study was planned as a review by scanning 

the relevant literature. "Nutrition and exercise" 

consultancy can be provided as health consultancy 

in strengthening and protecting the immune 

system. Mobile health applications, which are 

becoming more common every day, can be used by 

nurses for counseling. 

Professional development of public health nurses 

and their counseling roles in order to adapt to the 

changing conditions of the age will be possible by 

carrying out studies that can meet the needs of the 

society. 

 

Key Words: Consulting, nurse, pandemic 
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bilincinin artırılması oldukça önemlidir. Bu nedenle “fiziksel, ruhsal ve sosyal” çevreye yönelik 

yapılacak düzenlemeler için bireyin, ailenin ve toplumun katılımı esastır. Pandemi sürecinde 

de sürekli toplumla yüz yüze olan halk sağlığı hemşireleri tarafından bilgi verilmesi, beceri 

kazandırılması ve kişilerin bilinçlendirilerek yardım edilmesi ve yol gösterilmesi 

gerekmektedir. Özellikle de kişilerin kendilerine en uygun olan yöntemleri seçmeleri 

noktasında danışmanlık yapılması gereği söz konusudur. (4) Bu derlemenin amacı birinci 

basamak sağlık hizmetlerinin en önemli bileşenlerinden biri olan halk sağlığı hemşirelerinin 

pandemi sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirebilecek sağlık danışmanlığı rolünü 

incelemektir.   

Pandemi Süreci ve Halk Sağlığı Hemşireliği 

Enfeksiyon hastalıkları tarih boyunca büyük salgınlara ve ölümlere neden olarak önemli bir 

halk sağlığı sorunu olmuş ve halen olmaya devam etmektedir. (5)  Yeni bir hastalığın dünya 

genelinde yayılması olarak tanımlanan pandemide (6) hastalığın kaynağının belirlenmesi ve 

topluma yönelik yürütülecek çalışmalar oldukça değerlidir. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede 

DSÖ “eradikasyon, eliminasyon ve kontrol” yaklaşımlarını önermektedir. Bu tür yaklaşımlar 

temel olarak “enfeksiyon zinciri” nin kırılmasını sağlayıcı “enfeksiyon kaynağına, bulaşma 

yoluna ve yeni konakçılara” yönelik önlemleri içermektedir. Enfeksiyon kaynağına yönelik 

yapılabilecek önlemler “bildirim, tanı, tecrit, karantina, portör arama, filyasyon ve tedavi” 

olarak sıralanabilir. Enfeksiyon kaynağına yönelik çalışmalar hastalığın sağlıklı kişilere 

bulaşma yollarının bilinerek bu tür bulaşma yollarına yönelik alınacak önlemlerdir. Söz konusu 

önlemler sağlıklı bireylere yönelik yapılacak çalışmaların kişilerin hastalık etkeni ile 

karşılaşmasının önlenmesi ve kişilerin etkene karşı savunmasının güçlendirilmesi şeklinde 

olabilir. Pandemilerin kontrol altına alınabilmesinde enfeksiyonun önlenmesine yönelik yeterli 

ve dengeli beslenme, aşılama (aktif immünizasyon), pasif immünizasyon, ilaçla koruma ve 

eğitim yapılması gibi önlemlerin alınması gerekmektedir. (5) Pandemi sürecinde özellikle 
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sağlıklı bireylere yönelik topluma güvenilir, bilgili, konu hakkında uzmanlaşmış kişiler 

tarafından verilmelidir. Sürekli toplumla yüz yüze olan halk sağlığı hemşireleri tarafından bilgi 

verilmesi, beceri kazandırılması ve kişilerin bilinçlendirmesi oldukça önemli bir durumdur. 

Halk sağlığı hemşiresi tarafından “danışmanlık” yapılarak birey, aile ve topluma yol gösterilir 

ve sorunlarını çözmeleri noktasında yardımcı olunabilmektedir. (4) Pandemi sürecinde COVID-

19’un toplumlardaki yayılımını önlemek amacıyla “en az 1 metre fiziksel mesafe, maske 

takmak, odaları iyi havalandırmak, kalabalıklardan kaçınmak, elleri yıkama ve öksürürken 

kolumuzun içi yüzeyine öksürmek” gibi basit önerilerde bulunmaktadır. Ayrıca bölgesel olarak 

alınacak önerilere uyulması gerektiği ifade edilmektedir. (7) Ancak bu tür önlemlerin yanı sıra 

enfeksiyon etkeninden korunmada bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi temel bir yaklaşım 

olarak vurgulanmaktadır. (3) 

Pandemi Sürecinde Halk Sağlığı Hemşiresi Olarak Bağışıklık Sistemini 

Güçlendirebilecek Sağlık Danışmanlığı 

Yeni tip koronavirüs ile ilgili olarak immün sistemin koruyucu olabileceği ve güçlü bir immün 

sistemin “beslenme ve egzersiz” ile sağlanabileceği belirtilmektedir. (3) Yeni tip koronavirüs 

salgınında DSÖ sağlıklı bir diyetin önemine vurgu yapmış, vücudun enfeksiyonlarından 

korunma, mücadele ve iyileşme sürecindeki katkılarından bahsetmiştir. Ayrıca sağlıklı bir 

diyetin bağışıklık sisteminin desteklenmesi noktasındaki önemini belirtmiştir. Sağlıklı bir 

diyetin bebeklik döneminden itibaren başlanması ve yaşam boyu devam ettirilmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır. Bebeklik döneminde ilk 6 ay sadece anne sütünün verilerek iki yaşına kadar 

devam ettirilmesi ve 6. ayından sonra anne sütüne ek olarak tamamlayıcı beslenmenin 

başlanılması önerilmektedir. Çocukluk dönemindeki yeterli ve dengeli beslenme büyüme ve 

gelişmeleri için önemli iken; yaşlılık döneminde için daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sağlamak 

için gereklidir. Sağlıklı bir diyet sürdürebilmek için; meyve ve sebzeler içeren çeşitli yiyecekler 

yenilmesi, tuz ve yağ tüketimini azaltılması, şeker alımını sınırlandırılması, yeterince su 
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içilmesi, tehlikeli ve zararlı alkol kullanımından kaçınılması gerektiği ve bebek beslenmesinde 

anne sütünün önemi açıktır. (8)  Literatüre göre immün sistemi koruyucu ve geliştirici olarak 

vücut gereksinimi kadar alınan beslenme bileşenleri olarak “A, C, E, D vitaminleri ve çinko, 

bakır, demir, selenyum” gibi mineraller etkili olabileceği belirtilmektedir. (9-11) Halk sağlığı 

hemşireliği uygulamalarında sağlık sorunlarının önlenmesinde ve sağlığın geliştirilmesine 

odaklanıldığı bilinmektedir. Beslenmenin de sosyal olarak öğrenilen bir davranış (4) olduğunu 

düşündüğümüz birey, aile ve topluma yönelik yürütülecek sağlık danışmanlıklarının ne kadar 

değerli olduğu aşikardır.  Bir halk sağlığı hemşiresi olarak ulusal öneriler kapsamında 

yürütülecek sağlık danışmanlığı oldukça değerlidir. Bu kapsamda ulusal olarak sağlıklı yaşam 

biçimi yaklaşımının bireylerde ve toplumda farkındalığının arttırılması, kolay anlaşılır olması 

amacıyla besin çeşitliliğine dayalı “Besin Gruplarına göre Tabak Modeli” ile oluşturulmuştur. 

Tabakta saat yönünde sırasıyla; “süt ve süt ürünleri grubu, beyaz ve kırmızı et ürünleri, yumurta 

ve kurubaklagiller ile yağlı tohumlar (ceviz, fındık, fıstık vd.) grubu, taze sebzeler grubu, taze 

meyveler grubu, ekmek ve tahıllar grubu” olarak 5 grupta incelenmiş ve her öğünde tabakta yer 

alan her besin grubundan bir besinin seçilerek tüketilmesi amacıyla oluşturulmuştur. (12) Ayrıca 

“Türkiye Beslenme ve Fiziksel Aktivite Piramidi” de oluşturularak beslenme ve fiziksel aktivite 

önerileri içeren “besin çeşitliliğine dayalı, günlük tüketilmesi önerilen porsiyon miktarları 

sunulmakta ve ayrıca tüketiminin artırılması ve azaltılması gereken besin ögeleri ve besinleri” 

içerecek şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca seyrek ve daha az tüketilmesi tavsiye edilen şeker ve 

aşırı yağ içeren besinlere yer verilmiştir (12) (Şekil 1). 
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Şekil 1: Türkiye beslenme ve fiziksel aktivite piramidi (12) 

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile ilgili olarak egzersiz uygulamalarının immün sistem 

aktivitesini artırıcı etkisinden bahsedilmektedir. (3) Düzenli olarak orta ve şiddetli yoğunluktaki 

egzersiz programlarının akciğer fonksiyonları üzerine pozitif etkili olduğu ve solunum 

yollarında oluşabilecek hastalık riskini azalttığı belirtilmiştir. (13) Hastalıktan korunma ve 

kaçınma sürecinin yanı sıra virüsle karşılaşmış bireylerde komplikasyonlardan kaçınmak ve 

oluşabilecek disfonksiyonları önlemek için uygulanan rehabilitasyon yaklaşımları da önleme 

stratejilerinin bir diğer adımını oluşturmaktadır. Bu nedenle düzenli olarak planlanan ve 

uygulanan egzersizler ile immün sistemi güçlü tutmak ve böylece virüsün getireceği hasarı 

azaltmak mümkündür. (14) Halen etkisini devam ettiren pandemi sürecinde ortaya çıkan sosyal 

mesafe kuralı, karantina, sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlamaları, kurumların ve iş yerlerinin 

kapatılması, esnek çalışma saatleri, uzaktan eğitim süreci ve evden çalışma uygulaması 

yaşamdaki değişiklik gösteren faktörlerden bazılarıdır. (15-16) Ancak alınan önlemler; insanların 

fiziksel aktivite davranışlarını olumsuz yönde etkilemiş, gün içinde oturarak geçirilen süre 

artmış, uyku düzeni ve yaşam kalitesinde azalmalar meydana gelmiştir. Bu dönemde bireylerin 

evde egzersiz yaparak aktif kalmaları önerilmektedir. (17) Sağlık ve zindeliği koruyabilmek için 

DSÖ gerekli minimum fiziksel aktivite düzeyi ile alakalı birtakım kurallar belirlemiştir. En 
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fazla etkilenen yaş grubu olan 18-64 yaş arasındaki yetişkinler için ise (Tüm ciddi vakaların 

%70' inden fazlası) haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta veya 75 dakika şiddetli 

yoğunlukta fiziksel aktivite ya da aynı miktara karşılık gelecek şekilde orta ve şiddetli 

yoğunlukta egzersizlerin kombinasyonu önerilmektedir. (18-19) Ayrıca tüm yaş grupları olarak 

incelendiğinde; 1 yaşın altındaki bebeklerin günde birkaç kez fiziksel olarak aktif olması ve 

henüz hareket halinde olmayanlar için, bu, uyanıkken güne yayılmış zemine dayalı oyun olarak 

en az 30 dakika yüzüstü pozisyonda (karın zamanı) yatırılması, 5 yaşın altındaki çocuklar için 

her yoğunlukta çeşitli fiziksel aktivitelerde günde en az 180 dakika geçirmesi, 3-4 yaşındaki 

çocuklar bu sürenin en az 60 dakikasını orta ila şiddetli yoğunlukta fiziksel aktivitede şeklinde 

olması gerektiği, 5-17 yaş arası çocuklar ve ergenler için ise günde en az 60 dakika orta ila 

şiddetli fiziksel aktivite yapılması gerektiği ve haftada en az 3 gün kas ve kemiği güçlendiren 

aktiviteleri içermesi, günlük 60 dakikadan fazla fiziksel aktivite yapmak ek sağlık yararları 

sağlayacağı belirtilmektedir. Ek olarak, zayıf hareket kabiliyetine sahip yaşlı yetişkinler, 

dengeyi geliştirmek ve haftada 3 veya daha fazla gün düşmeyi önlemek için fiziksel aktivite 

yapılması gerektiği önerilmektedir. (20) 

Bu kapsamda ulusal düzeyde “Türkiye Beslenme ve Fiziksel Aktivite Piramidi” ile yetişkin 

bireyler tarafından her gün yapılması önerilen aktiviteler (günlük 30 dakikalık yürüyüş), 

haftada en az 3 kez, tercihen her gün yapılması önerilen dayanıklılık (aerobik) egzersizleri ve 

haftada iki kez 5 ila 10 dakika olarak önerilen kuvvet ve denge egzersizlerinin yapılması 

önerilmekte olup hareketsiz yaşam (televizyon izlemek, bilgisayar kullanımı vb.) azaltılması 

gereken alışkanlıklar olarak belirtildiği görülmektedir (12) (Şekil 1). 

Sağlık sisteminde yenilikçi bir yaklaşım olarak bilinçlendirilmiş, kendi sağlığını korumaya ve 

yönetmeye yönlendirilmiş bir topluma ihtiyaç duyulmaktadır. (21) Bu nedenle toplumun 

beslenme bilgisi oluşturulmasında ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasında 

örgün yaygın eğitimlerde temel beslenme ve sağlık bilgilerine yer verilerek eğiticilerin 
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eğitiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, tüketicilerin beslenme konusunda bilinçlendirilmesi 

ve hem besini tanıtıcı hem de besin öğesi bileşimi yönünden tüketiciyi bilinçlendirecek besin 

etiketleme ile halkın farkındalığın artırılması gerekmektedir. (4,22) Benzer şekilde egzersiz 

günümüzde hızlı sanayileşme, kentleşme ve teknolojinin yaşamın her alanında kullanılmaya 

başlanasıyla daha az hareket edilmesine neden olmuştur. Pandemi süreciyle yaşamsal 

değişiklikler de bu hareketsiz yaşam tarzının daha artmasına neden olmuştur. Bu nedenle 

kişilerin sağlıklarının geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi için kolay ve maliyetsiz 

egzersizleri yaşamlarına entegre etmeleri gerekmektedir. (4,15-16) Pandemi sürecinde halk sağlığı 

hemşireleri birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütürken hem egzersiz hem de beslenme 

konusunda bağışıklık sistemini güçlendirici bireylere, ailelere ve topluma bilgi düzeyini artırıcı, 

bireysel ve grup eğitim yöntemlerini kullanarak sağlık sorumluluklarını üstlenmeleri ve sorun 

çözme becerilerini geliştirmek için sağlık danışmanlıkları yürütebilirler. Türkiye’de ve dünyada 

her geçen gün gelişmekte ve yaygınlaşmakta olan mobil sağlık uygulamaları “bilgilendirme, 

hastalıklar hakkında farkındalık yaratma ve hastalıklardan korunma” amaçlı kullanılabilirler. 

Hemşireler tarafından kullanılabilecek mobil cihazlar “cep telefonları, akıllı telefonlar, 

tabletler, PDA (Personal Digital Assistant)’lar, akıllı saatler, akıllı gözlükler, akıllı 

televizyonlar, giyilebilir teknolojiler ve tıbbi verileri toplayan, ölçen ve iletebilen her türlü 

taşınabilen veya implante edilen sensör” olabilir. Bu kapsamda kullanılan “basit SMS 

mesajlarından, görüntülü telekonsültasyon ve teleziyaret uygulamaları vb” şeklinde olabilir. 

Ancak bu tür uygulamaların yaygınlaştırılırken “hukuki çerçevenin ve önceliklerin 

tanımlanması, mobil sağlık üreticilerinin ve uygulayıcıların hukuksal gereksinimlerinin 

öğrenilmesi, veri güvenliği ve mahremiyetin sağlanması, sağlık sistemleri ve ürünleri arasında 

birlikte çalışabilirliğin artırılması ve sağlık uygulamalarının güvenilirliğinin optimizasyonu” 

konularının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. (21)  

 

mailto:editor@


 Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi & Journal of  Life Long Nursing 

www:llnursing.com - editor@llnursing.com 

 

54 
 

SONUÇ ve ÖNERİLER  

Bireylerin sağlık durumlarının geliştirilmesinde hemşirelerin çağa uyum sağlayan, teknik 

becerileri gelişmiş ve yetkin kişiler olarak eğitilmesi gerekmektedir. Hemşirelik eğitimlerinde 

immün sistemin güçlendirici etkisi olan beslenme ve egzersiz eğitimlerinin eğitim 

programlarına eklenmesi önerilebilir. Bunlara ek olarak pandemi sürecinde beslenme ve 

egzersiz konusunun gündeme getirilmesi, anlaşılması, konuya gereken önemin verilmesi, bu 

konu ile ilgili farkındalığın arttırılarak, mezun hemşirelere hizmet içi eğitimler ile öğrenci 

hemşirelere ise yenilenen müfredat programlarına eklenecek danışmanlık konuları ile 

farkındalığın geliştirileceği ve uygulamaya geçirilebileceği düşünülmektedir. Verilecek 

hizmetin sağlık politikalarının gözden geçirilerek koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık 

verilmesi, uluslararası dayanışmanın arttırılması ve sağlık alanında herkese eşit fırsatlar 

tanınması, gereksinimi olana daha fazla hizmet felsefesiyle sağlık hizmetlerinin sunumunun 

yapılandırılması gerekmektedir. Birinci basamak sağlık hizmeti veren hemşirelerin her geçen 

gün gelişmekte ve yaygınlaşmakta olan mobil sağlık uygulamaları hakkında daha fazla bilgi 

sahibi olmaları ve söz konusu uygulamaları verdikleri hizmete entegre etmeleri önemli bir 

ihtiyaçtır. 
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GİRİŞ  

Dünya’da ve Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunu olan Covid-19 pandemisi, okullarda 

eğitim sürecini etkilemiştir. (1,2) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 

verilerine göre, Covid-19 pandemisi nedeniyle 9 Aralık 2020 tarihi itibariyle 130 ülkede 

eğitime ara verildiği ve dünya çapındaki öğrencilerin %56.6’sının (990.324.537) bu durumdan 

Özet: Dünya’da önemli bir halk sağlığı sorunu 

olan Covid-19 pandemisi okullarda eğitim sürecini 

etkilemiştir. Covid-19 pandemisi ile birlikte pek 

çok ülkede yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan 

eğitim süreci başlamıştır. Bununla birlikte özellikle 

enfeksiyonun yayılma hızının düşük olduğu 

ülkelerde gerekli koruyucu önlemler alınarak yüz 

yüze eğitim devam etmektedir. Bu çalışma, Covid-

19 pandemi sürecinde okullarda alınması gereken 

koruyucu önlemleri ve halk sağlığı hemşiresinin 

rolünü açıklamak amacıyla yapılmıştır. Okullarda 

pandemi sürecinde bireysel ve kurumsal düzeyde 

bazı koruyucu önlemler uygulanmaktadır. Bireysel 

düzeyde; kişiler arasında en az 1 metre fiziksel 

mesafe kurallarına uyulması, tıbbi maske 

kullanılması ve su ve sabunla en az 20 saniye 

ellerin yıkanması, kurumsal düzeyde ise; temizlik 

ve dezenfeksiyon, havalandırma, hastalık 

belirtilerinin izlenmesi, hasta ve temaslı takibi gibi 

önlemler uygulanmaktadır. Okullarda uygulanan 

koruyucu önlem çalışmalarında halk sağlığı 

hemşireleri önemli rol alarak koordinasyonu 

sağlamaktadırlar. Halk sağlığı hemşireleri hasta ve 

temaslı takibi, yüksek riskli kişilerin belirlenmesi, 

sağlık kontrollerinin yapılması, veri toplama, kayıt 

tutma, sağlık eğitimi ve ruh sağlığı destek 

programları gibi çalışmaları yürütmektedirler. 

Okullarda Covid-19’un bulaşmasını ve yayılmasını 

önlemek için bireysel ve kurumsal boyutta bazı 

koruyucu önlemler uygulanmakta ve halk sağlığı 

hemşireleri bu süreçte etkin rol oynamaktadırlar.  

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, hemşirelik, 

koruyucu önlem, okul 

 

Abstract: The Covid-19 pandemic, which is an 

important public health problem in the world, has 

affected the education process in schools. With the 

Covid-19 pandemic, face-to-face education was 

suspended in many countries and the distance 

education process started. However, face-to-face 

training continues by taking necessary protective 

measures, especially in countries where the rate of 

spread of infection is low. This study was 

conducted to explain the protective measures to be 

taken in schools and the role of the public health 

nurse during the Covid-19 pandemic process. In 

schools, some protective measures are applied at 

individual and institutional levels during the 

pandemic process. At the individual level; 

complying with the rules of at least 1 meter of 

physical distance between people, using a medical 

mask and washing hands with water and soap for 

at least 20 seconds, if at institutional level 

measures such as cleaning and disinfection, 

ventilation, monitoring of disease symptoms, 

patient and contact monitoring are implemented. 

Public health nurses take an important role in 

preventive measures applied in schools and 

provide coordination. Public health nurses carry 

out studies such as patient and contact follow-up, 

identification of high-risk people, health checks, 

data collection, registration, health education and 

mental health support programs. In schools, some 

individual and institutional protective measures 

are applied to prevent the transmission and spread 

of Covid-19 and public health nurses play an active 

role in this process. 

 

Key Words: Covid-19, nursing, protective 

measure, school 
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etkilendiği belirtilmektedir. Ülkemizde ise, 20 Kasım 2020 tarihi itibarıyla tüm kademelerde 

yüz yüze eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitim süreci tekrar başlamıştır. UNESCO’nun (2020) 

verilerine göre; Türkiye’de okul öncesinde 1.326.123, ilkokulda 4.972.430, ortaöğrenimde 

11.404.385, yükseköğrenimde 7.198.987 olmak üzere toplam 24.901.925 öğrenci Covid-19 

pandemi dönemindeki kısıtlamalar ve okulların kapanma sürecinden etkilenmiştir. (3)  

 Okullar, çocukların var olan potansiyellerini geliştirmelerini ve hayat boyu ihtiyaç duydukları 

bilgi, beceri ve yetenekleri kazanmalarını sağlamaktadır. (4) Okullar sadece akademik başarıda 

değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden de çocukları desteklemektedir. (5) Okulların 

kapatılmasının çocuklar üzerinde olumsuz ruh sağlığı, artan stres, eğitim düzeyinin düşmesi, 

akranlarla ve toplumla bağlantı kuramama, aile içi şiddette artma ve sağlık davranışları üzerinde 

önemli etkileri olduğu belirtilmektedir. (4) Okul ortamında verilen eğitimin, çocuklar ve gençler 

için sağladığı yararlar dikkate alındığında okulların güvenli bir biçimde açılmasını sağlamak 

için gerekli tüm çabanın gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ancak okulların yüz yüze 

eğitime başlaması kararı, toplum sağlığı açısından önemli sonuçları olabilecek, çok boyutlu bir 

süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. (5) Pandemi sürecinde okulların açık ya da kapalı olması 

durumunun Covid-19 salgınına etkisi konusundaki görüşler farklılık göstermektedir. (6) 

Hastalığın yayılma hızının düşük olduğu toplumlarda, iyi bir plan, gerekli koruyucu önlemlerin 

alınması, iyi bir test, temaslı izlemi ve izolasyon sistemleri ile okulların yeniden açılmasının 

güvenli olabileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte hastalığın bulaşma hızının halen yüksek 

olduğu toplumlarda okulların yeniden açılmasının, riski artırabileceği belirtilmektedir. (5) 

Özellikle Covid-19’un bulaşma hızının düşük olduğu yerlerde, gerekli koruyucu önlemlerin 

alınarak eğitimin devam etmesi gerektiği belirtilmektedir. (5,6) Bu kapsamda Dünya’da ülkeler 

düzeyinde okulların kapalı, kısmen açık, açık ve eğitime ara verme şeklinde farklı yöntemler 

uyguladığı görülmektedir. Türkiye, İspanya, İtalya, Romanya, Kanada, Meksika, Brezilya ve 

Arjantin gibi 130 ülkede yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim süreci devam 
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etmektedir. Rusya, Çin, Avustralya, Amerika, Belçika, Hollanda, Almanya, Çek Cumhuriyeti, 

Polonya, Litvanya ve İsveç gibi ülkelerde kısmen okullar açık olup bazı sınıf düzeylerinde yüz 

yüze eğitim, bazı sınıf düzeylerinde ise uzaktan eğitim süreci uygulanmaktadır. Fransa, 

Türkmenistan, Belarus, Estonya, Norveç, İsviçre, Hırvatistan, Vietnam, Papua Yeni Gine ve 

Yeni Zelanda gibi ülkelerde tüm düzeylerde yüz yüze eğitime devam edilmektedir. Finlandiya, 

Endonezya, Tayland, Mozambik, Umman, Suudi Arabistan ve Sudan gibi ülkelerde eğitime 

akademik ara verilmiş ve eğitim ertelenmiştir. (3) Yüz yüze eğitime devam eden okullar Covid-

19'un bulaşmasını en aza indirmek ve öğrenciler, öğretmenler, okul çalışanları ve aileler için 

güvenli ve sağlıklı bir okul ortamı oluşturmak için geniş kapsamlı koruyucu önlemler alarak 

uygulamalıdırlar. (2,4) Okullarda Covid-19 için alınacak koruyucu önlemler bir süreç 

yönetimidir. Bu süreç yönetiminde okul yönetimi, öğretmenler, aileler, öğrenciler ve okul 

çalışanları üzerine düşen bazı görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. (6) Okul sağlığı hizmetleri 

ise, bir ekiple yürütülmekte olup okul sağlığı ekibinin içinde; hekim, hemşire, psikolog, 

psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, okul yöneticileri 

ve aileler yer almaktadır. (7) Okullarda sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu halk sağlığı 

hemşireleri sağlamakta ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde kilit rol oynamaktadırlar. (8,9) Bu 

çalışma, Covid-19 pandemi sürecinde okullarda alınması gereken koruyucu önlemleri ve halk 

sağlığı hemşiresinin rolünü açıklamak amacıyla yapılmıştır.  

Covid-19 

Covid-19 ilk kez Çin’in Wuhan eyaletinde 31 Aralık 2019’da başlayıp, tüm dünyayı etkisi altına 

alan bir hastalıktır. (10) Covid-19 hasta kişilerin öksürme veya hapşırmasıyla ortaya saçtığı 

damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla veya damlacıkların 

yapıştığı yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin ağız, burun ve gözlere götürmesiyle 

bulaşmaktadır. Covid-19’da en çok görülen belirtiler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı olup, 
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şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm 

gelişebilmektedir. (11) Covid-19’a bağlı Dünya çapındaki ilk ölüm 11 Ocak 2020’de 

gerçekleşmiş olup, Dünya Sağlık Örgütü 30 Ocak 2020 tarihinde bu durumu uluslararası kamu 

sağlığı acil durumu olarak kabul etmiş ve 11 Mart 2020 tarihinde ise pandemi olarak ilan 

etmiştir. (10) Türkiye’de ise Sağlık Bakanlığı tarafından ilk vakanın 11 Mart 2020 tarihinde 

saptandığı belirtilmektedir. (5)  Ülkemizde ilk vakanın görülmesi ile birlikte salgının önlenmesi 

yönünde pek çok alanda tedbir ve uygulamalara geçilmiştir.  

Covid-19 ve Çocuklar 

Covid-19’dan çocuklarda ölüm oranının tüm oran içinde %8.5 civarında olduğu 

belirtilmektedir. (2) Çin’de toplam vaka içinde çocuklarda hastalığın görülme oranının %2, 

İtalya’da %1.2, ABD ve İngiltere’de % 1 den daha az olduğu bildirilmiştir. (4,5,12) Ayrıca Çin’de 

yapılan bir çalışmada enfekte olan çocukların %2.1'inin 18 yaş altında olduğu ve 9 yaşın 

altındaki çocuklarda ölüm meydana gelmediği belirtilmiştir. (13) Bununla birlikte çocukların 

hastalığın bulaşmasındaki rolü tam olarak açıklanmamıştır. Büyük olan çocukların küçük 

çocuklara göre bulaştırıcılık özelliğinin daha fazla olduğu belirtilmektedir. (4) 10 yaş altındaki 

çocukların ergenlere ve yetişkinlere göre daha az enfekte olduğu, ergenlerin epidemiyolojisinin 

ise yetişkinlerle benzer olduğu belirtilmektedir. (2)  Çocukların Covid-19’u hafif semptomlarla 

asemptomatik olarak geçirdiği ancak bir yaşın altında, bağışıklığı zayıf olan ve kronik akciğer 

hastalığı olan çocukların riskli olduğu vurgulanmaktadır. (2,4,5,13-16) COVID-19’un çocuklar için 

kanıtlanmış tedavisi olmaması nedeni ile hastalıktan korunma önlemlerinin alınması ve bu 

önlemlere uyulması toplum sağlığı açısından önemlidir. (15) 

 

 

mailto:editor@


 Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi & Journal of  Life Long Nursing 

www:llnursing.com - editor@llnursing.com 

 

62 
 

 

Covid-19 ve Okullar 

Okullar toplumda Covid-19 bulaşmasında temel risk faktörü olarak görülmemektedir. (17-20) 

Nitekim Fransa’da yapılan bir çalışmada 9 yaşındaki pozitif öğrencinin okulda pek çok kişiyle 

temas ettiği ve hastalığı kimseye bulaştırmadığı, (17) İrlanda’da 3 öğrenci ve 3 okul çalışanının 

pozitif olduğu ve okulda 14 günlük takip sonucunda 924 öğrenci ve 101 okul çalışanına 

hastalığın bulaşmadığı, (18) Finlandiya’daki bir okulda 12 yaşındaki pozitif vakada 121 kişinin 

89’unda hastalık tespit edilmediği (19) ve Avustralyada 15 ilkokul ve lisede tespit edilen 9 

vakada 735 temaslıda sadece bir ilkokul öğrencisine hastalığın bulaştığı (20) belirlenmiştir. 

Bununla birlikte pandemi ile birlikte pek çok ülkede okullar kapandığı için okul ortamında 

hastalığın bulaşmasıyla ilgili kanıtlar yetersizdir. Nadir de olsa vakalar bildirilmekte ve az 

sayıda yayılma olduğu belirtilmektedir. (4) Elde edilen kanıtlar okuldaki öğrencilerin toplumda 

hastalığın artışında ciddi anlamda etkisinin olmadığını göstermektedir. (2,17-20) Çocuklarda 

görülen vakaların çoğunun ev içinde aile üyelerinden kaynaklı olduğu belirtilmektedir. (4,15) 

Okullarda gerekli koruyucu önlemler alınarak uygulandığında öğrencilerden öğretmenlere 

bulaş oranının düşük olduğu bildirilmiştir. (5) Bu kapsamda yüz yüze eğitime devam eden 

okullarda gerekli koruyucu önlemlerin alınarak uygulanması önemlidir.  

Okullarda Covid-19’dan Korunma Önlemleri 

Okul ortamında Covid-19'un bulaşmasını en aza indirmek ve öğrenciler, öğretmenler, okul 

çalışanları ve aileler için güvenli ve sağlıklı bir okul ortamı sağlamak için geniş kapsamlı 

koruyucu önlemler alınmalıdır. (2,4) Okullarda alınan koruyucu önlemler bireysel ve kurumsal 

düzeyde uygulanmaktadır.  Bireysel düzeyde uygulanan koruyucu önlemler; kişiler arasında en 

az 1 metre fiziksel mesafe kurallarına uyulması, tıbbi maske kullanılması, maskenin ağız ve 
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burnu kapatacak şekilde takılması, en az 20 sn su ve sabunla ellerin yıkanması, eller 

yıkanmadan ağız, burun ve gözlere dokunulmaması, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve 

burnun mendille kapatılması, mendil yoksa dirsek içine öksürülmesi ve sonrasında ellerin 

yıkanması gibi önlemlerdir. (2,4,21) Kurumsal düzeyde uygulanan koruyucu önlemler ise; okula 

giriş ve çıkış kuralları, ders başlama ve bitiş saatleri, teneffüs ve yemek saatleri planlamalarının 

yapılması, fiziksel mesafe kurallarına uyulması için fiziksel alan düzenlemelerinin yapılması, 

temizlik ve dezenfeksiyon, havalandırma, okula ulaşım ve yemekhane hizmetlerinin yeniden 

düzenlenmesi, açık hava etkinliklerinin desteklenmesi, yüksek riskli kişilerin belirlenmesi, 

sağlık kontrollerinin yapılması, şüpheli vakalara test yapılarak izole edilmesi, hasta ve 

temaslıların takibi ve evde kalmasının sağlanması, ruh sağlığı çalışmaları, psikososyal destek, 

beslenme ve aşılama gibi temel hizmetlerin sürdürülmesinin sağlanmasıdır. (2,21) Bu bağlamda 

bazı koruyucu önlemler aşağıda değerlendirilmiştir. 

Fiziksel Mesafe 

Okulda öğrenciler, öğretmenler ve okul çalışanları arasında en az 1 metrelik fiziksel mesafe 

kurallarına uyulmalıdır. (2) Okullarda fiziksel mesafe kurallarına uyabilmek için bazı 

düzenlemeler yapılmalıdır. Sınıflar gruplara ayrılmalıdır. Grupların farklı günlerde okula 

gelmesi sağlanmalıdır. (2,4) Farklı yaş gruplarının ve sınıfların birbirleriyle etkileşimleri 

engellenmelidir. Koridorlarda kalabalık oluşturulmamalıdır. Sınıfta öğretmen ve öğrenciler 

arasında en az 1 metre fiziksel mesafe olacak şekilde çapraz bir oturma düzeni oluşturulmalı ve 

her gün aynı kişinin aynı sıraya oturması sağlanmalıdır. (2) Öğrenciler gün boyu aynı sınıflarda 

ders görmeli, sınıf değişikliği yapılmamalıdır. Değişiklik zorunlu ise sınıfların her kullanım 

sonrası havalandırılıp, temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. (4) Sınıf içinde damlacık 

oluşturması nedeniyle yüksek sesle yapılan aktiviteler engellenmeli ve öğrenciler arasında 

malzeme alışverişi yapılmamalıdır. (21) Bir dönem boyunca zorunlu olmadıkça gruplarda 
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değişiklik yapılmamalıdır. Farklı grupların bir arada bulunduğu alanlar yeterince büyük olmalı 

ve kişiler arasında en az 1 metrelik fiziksel mesafe olmalıdır. (2) İlkokul öğrencileri düzenli bir 

şekilde fiziksel mesafe kurallarına uymakta zorlanabilirler. Dış mekanlar içeriye göre daha 

düşük riskli olduğu için öğle yemeği arasında ve teneffüslerde mümkünse dış mekanda 

oynayarak sosyalleşmeleri sağlanabilir. Fiziksel teması azaltmak için uygun olan derslerde 

uzaktan eğitim tercih edilebilir. (4) 

Okulda fiziksel mesafenin düzenli olarak korunamadığı, bir kişinin pek çok sayıda kişiyle 

etkileşimde bulunduğu yerlere (ziyaretçi girişi, yemekhane, kantin gibi) fiziksel engeller 

yerleştirilmelidir. (4,6) Öğretmenlerin de farklı gruplarla etkileşime girmesi sınırlandırılmalıdır. 

Okulda çalışan personelin hizmeti uzaktan yürütmesi değerlendirilmelidir. (4) Okul bünyesinde 

mağaza varsa satışların yapıldığı alanda fiziksel mesafe kurallarına uyulması sağlanmalıdır. 

Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için camlı kabinlerde bulunmaları 

sağlanmalıdır. Öğrenci, öğretmen ve okul çalışanları dinlenme alanlarında en az 1 metrelik 

fiziksel mesafe kurallarına uymalıdırlar. (21)  Okul giriş çıkış saatlerinde kalabalık oluşumu ve 

okul bahçesine ve binasına velilerin girmesi engellenmelidir. (4,6) Öğrencilerin ve okul 

çalışanlarının fiziksel mesafe kurallarına uyması için zeminler ya da kaldırımlar üzerine uyarı 

bantları konularak mesafeye uymaları sağlanmalıdır. (22)  Pandemi döneminde okula ziyaretçi 

kabul edilmemeli, katlara ve idarecilerin ofislerine ziyaretçiler girmemeli ve zorunlu hallerde 

misafir odaları kullanılmalıdır. Misafir odaları okul girişinde ve iyi havalandırılan odalar 

olmalıdır. (23) Okulda toplantılar grupların kendi içinde yapılmalı, grup dışından kişilerin 

katılımı sınırlandırılmalı ve toplantılar gerekmedikçe yapılmamalıdır. Geniş katılımlı 

toplantılar için online toplantı alternatifleri değerlendirilmelidir. Okul gezileri ve yarışma 

turnuvası gibi etkinlikler ertelenmelidir. (4)  
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Maske Kullanımı 

Okulda öğrenciler, öğretmenler ve diğer okul çalışanları ağız ve burnu örtecek şekilde tıbbi 

maske kullanmalıdırlar. Maske nemlendikçe ve kirlendikçe değiştirilmeli, maskeyi 

değiştirmeden önce ve sonra eller yıkanmalı yada dezenfekte edilmelidir. (6,21,24) Öğrenciler ile 

1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer okul çalışanlarının tıbbi maskeye ek 

olarak yüz koruyucu kullanması sağlanmalıdır. Yüz koruyucular maske ile birlikte kullanılmalı 

ve %70’lik alkol ile silinerek temizlenmelidir. (4,21) Okullarda öğrenciler ve çalışanların 

yanlarında yedek maske bulundurmaları istenmeli bu sağlanamadığı durumda okul tarafından 

maske temini yapılmalıdır. (4) Kullanılan maskeler Covid-19’un bulaşmasına neden olmaması 

için ağzı kapalı çöp kutularına atılmalıdır. Bununla birlikte kreş, anaokulu ve engelli olan 

öğrencilerde maske kullanımını zorunlu tutulmamalıdır. (2,24) İşitme engeli olan çocuklara 

eğitim verilirken maske yerine yüz koruyucunun kullanılması değerlendirilmelidir. (25) 

El Hijyeni 

Su ve sabunla ellerin düzgün bir şekilde yıkanması hastalığın yayılmasını azaltır. (26) Hem 

öğrenciler hem de okul çalışanları elleriyle temas ettiği yerlerden virüsü alarak hastalığı 

yayabilirler. Eller en az 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkanmalıdır. (21,25,26) Ellerin 

yıkanmadığı yerde en az %60 alkol içeren dezenfektanlar ile eller dezenfekte edilmelidir. (4,21) 

Okul girişlerinde ve katlarda uygun noktalara el dezenfektanları konularak afiş ve posterler 

asılıp el yıkama teknikleri gösterilmelidir. (21,23) Okulda lavabolarda ilkokul öğrencilerine bir 

personel tarafından el yıkama konusunda destek olunmalıdır. Öksürme ve hapşırma sırasında 

enfeksiyon kolaylıkla yayılabileceği için bir mendille ağız kapatılmalı yada dirsek içine 

öksürülmeli ve sonrasında mendiller çöpe atılmalı ve eller yıkanmalıdır. Kirli ellerle ağız, burun 

ve gözlere temas edilmemelidir. (2,4) Eller sık sık uygun tekniklerle yıkanmalıdır. (26) Okullarda 

ellerin temizlemesi için erişilebilir lavabo, su, sabun, kağıt havlu, %60 alkol içeren el 
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dezenfektanları ve ayak pedallı çöp kutuları bulunmalıdır. (22) Öğrenciler, öğretmenler ve diğer 

okul çalışanlarının el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. (21) 

Temizlik ve Dezenfeksiyon  

Covid-19'un kontamine cisimlerden ve yüzeylerden bulaşmasını önlemek için okullarda 

düzenli aralıklarla temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılmalıdır. Okul ortamı ve tuvaletler 

hergün düzenli olarak deterjan ve dezenfektanlarla temizlenmelidir. (4) Tuvalet dezenfeksiyonu 

için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalıdır. Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve 

tuvalet kağıdı konulmalı ve sıvı sabun bulundurulmalıdır. (21) Sık dokunulan kapı kolları, 

musluklar, masalar, sıralar, sandalyeler, oyuncaklar, malzemeler, prizler, oyun ekipmanları ve 

eğitim-öğretimde kullanılan malzemeler 24 saat içinde iki kez temizlenip dezenfekte 

edilmelidir. (2,4,21,26,27) Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış 

(5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Bilgisayar klavyeleri, telefon 

ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanabilir. (21,26,27) Ayrıca 

görünür şekilde kirli olan yüzeyler temizlenip dezenfekte edilmelidir. (2,4,21) Çöp kovaları 

dolduğunda ya da her gün düzenli olarak boşaltılmalıdır. Okulda spor salonları, müzik dersleri, 

oyun alanları, ıslak alanlar (duş / havuz), soyunma odaları, laboratuvarlar, kütüphaneler, 

yemekhane ve kantin gibi ortak kullanım alanları sık sık temizlenmelidir. (2) Günlük 

temizliklerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için temizlik personelleri için kontrol 

listeleri oluşturulmalıdır. Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilmeli ve temizlik 

saatleri görünür şekilde asılmalıdır. Temizlik personeli için gerekli olan kişisel koruyucu 

ekipmanlar sağlanmalıdır. (2, 21,26, 27) 
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Havalandırma 

Okulda sınıf, toplantı salonu, yemekhane ve diğer tüm odalarda mümkünse doğal havalandırma 

yöntemleri kullanılarak kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma yapılmalıdır. (21) Doğal 

havalandırmanın yeterince yapılamadığı alanlarda kişi sayısı azaltılmalıdır. (22)  Merkezi 

havalandırma sistemi bulunan okullarda ortamın havalandırması doğal hava sirkülasyonunu 

sağlayacak şekilde düzenlenmeli, tüm ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerinin düzenli 

aralıklarla bakımı yapılmalıdır. (2,4,21) 

Yemek Hizmetleri 

Okullarda gerekli önlemler alınarak yemekhane ve kantin hizmetleri devam ettirilebilir. (4)  

Yemekhaneler ve girişlerinde fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak düzenlemeler 

yapılmalıdır.  Açık büfe yerine paketlenmiş yiyecek seçenekleri sunulmalıdır. (25) Yemek servisi 

verilen masalar arası mesafenin her yönden 1,5 metre olması ve yan yana sandalyeler arası 60 

cm mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den 

küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanmalı veya karşılıklı oturma mesafesinin 

arttırılması amacıyla iki masa birleştirilerek kullanılmalıdır. (21) Servis, yemekhane ve mutfak 

çalışanları fiziksel mesafe, maske ve el hijyeni kurallarına uymalıdır. (25, 28) Tek kullanımlık 

bardak ve tabak kullanılması sağlanmalı yada kullanılan malzemeler iyi bir şekilde 

yıkanmalıdır. Tek kullanımlık şeker, tuz, baharat ve peçete kullanılmalıdır. Mutfakta, 

personelin uyması gereken kurallar ve hijyen uygulamaları ile ilgili görsel/yazılı bilgilendirme 

yapılmalıdır. Mutfak araç-gereçleri her kullanım sonrasında uygun temizlik malzemeleriyle 

yıkanmalı, temiz bir ortamda saklanmalıdır. Mutfak ve pişirme alanlarına görevli olmayan 

personel girmemelidir. (21, 28) Yiyeceklerin alınması, saklaması, hazırlanması ve yemek 

servisinde gerekli temizlik kurallarına dikkat edilmelidir. (4) Kantinlerde kişi sayısı azaltılmalı 

ve koltuklar arasında en az 2 metre mesafe olması sağlanmalıdır. Fiziksel mesafenin 
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uygulanması için kantinlerde tabela ve zemin işaretleri koyulmalı, farklı noktalara el 

dezenfektanı konulmalı, yiyecekler paketli olmalı, el teması yapılmamalı ve mümkünse 

temassız ödeme seçenekleri sağlanmalıdır. (26) Kantinde maske kullanımı, hijyen ve fiziksel 

mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalıdır. (21) 

Servis Hizmetleri 

Okul servislerinde öğrencilerin ve şoförün düzenli olarak el hijyeni uygulamalarına, fiziksel 

mesafe kurallarına ve tıbbi maske takmaya dikkat etmeleri Covid-19 bulaşma riski açısından 

önemlidir. (2) Servis şoförleri, servise çıkmadan önce ve sonra, öğrenciler ise evden çıkmadan 

ve servise binmeden önce, okuldan ayrılırken, servise binmeden önce ve eve geldiklerinde 

ellerini yıkamalıdırlar. Serviste kişiler arasındaki etkileşimi azaltmak için 1 metre fiziksel 

mesafe olmasına dikkat edilmelidir. Mümkünse her bir öğrencinin koltuğa tek olarak, pencere 

tarafında ve aynı koltuğa oturması sağlanmalıdır. (4,21) Aynı aileden olan öğrenciler birlikte 

oturabilir. Öğrenciler servise binerken ateş kontrolleri yapılmalı ve servise binme ve inme 

sırasında fiziksel mesafe kontrolleri sağlanmalıdır. Servis şoförü ile öğrenciler arasında şeffaf 

bir bariyer olmalıdır. Servisler temaslı takibi için güncel öğrenci listeleri tutmalıdır. (4) Okul 

servisini kullanan öğrencilere okula güvenli gidip gelmeleri konusunda eğitim verilmelidir. (2) 

Servislerde yoğunluğu azaltmak için mümkünse öğrenciler ve okul çalışanlarının özel araçlarla 

okula gidip gelmesi tercih edilmelidir. (4) 

Hastalık Belirtileri İzlemi 

Öğrenciler, okul çalışanları ve aileler Covid-19 semptomlarını ve hangi durumda evde 

kalınması gerektiğini bilmelidirler. (5) Okul binasının girişleri ve okul içinde uygun yerlere 

hangi koşullarda okula gelinmemesinin gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılmalıdır.  

Öğrenci ve okul çalışanları temel hastalık belirtileri ateş, titreme, öksürük, burun akıntısı, nefes 
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darlığı, koku veya tat alma duyusu kaybı, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtiler görüldüğünde 

evde kalmalıdırlar. (21) Bu belirtiler Covid-19 dışındaki bir nedenden kaynaklanıyorsa kişi okula 

gelebilir.  Ateşi olmayan hafif belirti gösteren öğrenci ve okul çalışanları 24 saat evde izlenebilir 

şikayetler geçerse okula gelebilir. Belirtiler ateşi içeriyorsa veya 24 saatten uzun sürerse 

mutlaka bir sağlık kurumuna gidilerek test yaptırılmalıdır. Covid-19 testi pozitif çıkarsa kişi 

izole edilmelidir. Covid-19 testi negatifse, semptomlar düzeldiğinde ve kendini yeterince iyi 

hissettiğinde okula dönebilir. (4) Okulda iken hastalık belirtileri gösteren öğrenci ve okul 

çalışanı ayrı bir odada izole edilmeli ve en kısa süre içinde eve gönderilmelidir. (5,21) Okulda 

hastalık belirtisi gösteren kişi ile diğer kişiler arasında en az 2 metrelik bir fiziksel mesafe 

olmasına ve ağız ve burunu içine alacak şekilde tıbbi maske kullanmaya dikkat edilmelidir. (4) 

Hastalık belirtisi gösteren kişi okuldan ayrıldıktan sonra kullandığı ve temas etiği alanlar 

havalandırılıp temizlenerek dezenfekte edilmelidir. Temizlik personeli tıbbi maske, forma ya 

da tek kullanımlık önlük, yüz koruyucu ve eldiven kullanmalıdır. (4, 21, 22, 27) 

Hasta ve  Temaslı İzlemi 

Okulda öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarında Covid-19 pozitif olursa; nasıl bulaştığının ve 

temaslıların belirlenmesi için sağlık kurumları ile iletişime geçilmelidir. (4) Gizlilik ilkelerine 

özen gösterilerek okul çalışanları ve aileler bilgilendirilmelidir. (5) Okul kaynaklı bir bulaş 

olursa okul idarecileriyle iletişime geçilerek, sınıfların ve servislerinin güncel listesi istenerek 

temaslılar belirlenmelidir. Temaslıların karantinada kalmaları sağlanır. Hastalık belirtisi 

gösterenlere test yapılmalıdır. Hastalık belirtisi göstermeyenler karantina süresi tamamlanınca 

okula geri dönerler. (4) Temaslı durumunda okulun kapanması yerine belirli gruplarla sınırlıysa, 

bir sınıfın veya sınıf içindeki bir grubun izolasyonu sağlanmalıdır. (2) Okulu yeniden 

kapatmadan önce, toplumdaki bulaşıcılık düzeyi ile testi pozitif olan bireyin yakın temaslarının 
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kapsamı dikkate alınmalıdır. (5) Okulda temaslı takibi için tüm öğrenci, çalışan ve ziyaretçiler 

için tarih, isim ve iletişim bilgilerinin güncel listeleri tutulmalıdır. (4) 

Okullarda Koruyucu Önlemler ve Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü 

Halk sağlığı hemşireleri sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesinde 

önemli rollere sahiptir. (29) Covid-19 pandemi sürecinde halk sağlığı hemşireleri eleştirel 

düşünme, vaka yönetimi, savunuculuk, profesyonellik, kayıt tutma, veri toplama ve toplum 

temelli bakım gibi rollerini kullanarak yapılan çalışmaların merkezinde rol almalıdır. (30) Halk 

sağlığı hemşirelerinin çalışma alanlarından birisi de okuldur. Bu nedenle okul ortamında 

bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek ve kontrol altında tutulmasını sağlamak halk sağlığı 

hemşiresinin en temel rollerinden birisidir. (29, 30) Halk sağlığı hemşireleri Covid-19 pandemi 

sürecinde okulda hastalık yönetiminde; bireysel ve okul çapında enfeksiyon kontrol önlemleri, 

hastalığın yönetimi ve yayılmasının önlenmesi, hastalık gözetim, raporlama ve aşılama 

hizmetleri gibi temel hizmetlerde kritik rol oynamalıdırlar. (29) Ayrıca pandemi sürecinde okul 

ortamında hem bireysel hem de toplum sağlığı için gerekli olan acil durum planlamalarında, 

karar verme ve politika oluşturma çalışmalarında aktif rol almalıdırlar. (30) 

Halk sağlığı hemşireleri bu süreçte öğrenci, öğretmen, okul çalışanları, aileler ve okul 

idarecileri ile iş birliği içinde sağlık eğitimi çalışmalarını sürdürmelidir. (30)  Covid-19’un belirti 

ve bulguları, bulaşma yolları, kuluçka süresi, testi, izolasyonu, karantina süreci ve kişisel 

koruyucu önlemler konusunda eğitim yaparak farkındalık artırmalıdırlar. (21,25,30) Koruyucu 

önlemlerle ilgili öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının rolleri ve sorumlulukları konusunda 

bilgilendirme yapmalıdırlar. Okulda uygulanan koruyucu önlemler konusunda aileleri 

bilgilendirmelidiler. (2,25) Okul ortamında öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarına en az 1 metre 

fiziksel mesafe kurallarına uymaları, tıbbi maske kullanmaları, maskeyi ve yüz koruyucularını 

nasıl takıp/çıkaracakları, düzenli el yıkamanın önemi, çöplerin uygun bir şekilde toplanması, 
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temizlik ve havalandırma, servisler ve yemekhanelerde dikkat edilmesi gereken konularda 

eğitim yapmalıdırlar. (2,4,21,29,31) Halk sağlığı hemşireleri okul temelli vaka tespiti ve aile temelli 

temaslı takibi çalışmalarını sürdürmelidirler. (4,30) Okulda bir öğrenci ya da çalışan Covid-19 

tanısı aldığında nasıl bulaştığının belirlenmesi ve temaslıların takibi için sağlık kurum ve 

kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmalıdırlar. (30) Diğer öğrenci ve okul çalışanları temaslı ise 

izole edilmesini ve okuldakilerin belirtiler açısından takip edilmesini sağlamalıdırlar. Temaslı 

olan kişileri kendisini izole etme ve semptomların izlenmesi açısından bilgilendirmelidirler. (4) 

Ailelerle iş birliği yaparak evdeki hasta ve temaslı durumları konusunda bilgi vermeleri 

sağlanmalıdır. (2,25) Okulda şüpheli olan vakaların ayrı bir odada izolasyonunu sağlamalıdırlar. 

(25) 

Okulda kronik hastalığı olan ve bağışıklık sistemi düşük olan yüksek riskli öğrenci ve okul 

çalışanlarını belirleyerek bu kişilerin güvende olmalarını sağlamak için diğer disiplinlerle iş 

birliği içinde okula devamı konusunda uygun karar almalarını sağlanmalıdırlar. (30,32) Okulda 

günlük olarak öğrenci ve okul çalışanlarının ateş takibini yaparak, hastalık belirtilerini 

gözlemleyip sağlık kontrollerini yapmalıdırlar. (4,32) Okullarda Covid-19 pandemi sürecinde 

kanıta dayalı uygulamalar için kapsamlı bir şekilde veri toplamalı ve kayıt yapmalıdırlar. (30, 32) 

Öğrencilerin devam çizelgelerini kontrol ederek Covid-19 ile ilişkisi olup olmadığını 

belirlemelidirler. Hastalık belirtisi gösteren, temaslı olan ve hasta olan kişilerin kayıtlarını 

düzenli olarak tutmalıdırlar. (32) Covid-19 için öğrenci, okul çalışanı ve ailelerle yapılan 

görüşme sayılarını, risk altında olduğu belirlenen kişi sayısını, tarama sayısını, semptom 

gösteren kişi sayısını, vaka sayısını, temaslı izlem sayısını, izolasyon odasında izlenen kişi 

sayısını, sağlık kurum ve kuruluşlarıyla kurulan iletişim sayısını, yönlendirme ve danışmanlık 

sayılarını, eğitim sayılarını ve ruh sağlığı için yapılan müdahale çalışmalarını düzenli bir 

şekilde kayıt yaparak sisteme işlemelidirler. (32) Öğrenciler pandemiye bağlı olarak kaygı ve 

endişe gibi duygular yaşayabilirler, bu nedenle öğrencilerin ruh sağlığını korumak ve 
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geliştirmek için müdahale çalışmaları yapmalıdırlar. (2,25,30,32) Okuldaki kişileri Covid-19 

aşısının önemi, etkileri, uygulama şekli ve uygulama dozu gibi konularda bilgilendirmelidirler. 

(33) Bununla birlikte okulda Covid-19 ile mücadele ederken mümkün olduğunca diğer okul 

temelli sağlığı koruma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmelidirler. (2,34)  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Covid-19 pandemisi pek çok ülkede yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim sürecinin 

başlamasına neden olmuştur. Bununla birlikte özellikle enfeksiyonun yayılma hızının düşük 

olduğu ülkelerde gerekli koruyucu önlemler alınarak yüz yüze eğitime devam edilmektedir. 

Okullarda öğrenci ve okul çalışanlarının güvenli ve sağlıklı bir ortamda olmalarını sağlamak 

için bireysel ve kurumsal düzeyde bazı koruyucu önlemler uygulanmaktadır. Okullarda 

uygulanan koruyucu önlemlerde halk sağlığı hemşireleri müdahale çalışmalarının merkezinde 

rol oynamaktadırlar. Halk sağlığı hemşireleri okulda hasta ve temaslı takibi, yüksek riskli 

kişilerin belirlenmesi, sağlık kontrolleri yapılması, veri toplama ve kayıt tutması, sağlık eğitimi 

ve ruh sağlığı çalışmaları yürütmektedirler. Halk sağlığı hemşirelerinin pandemi sürecinde 

sadece okulda değil, okul dışında da uzaktan eğitim sürecine dahil olarak öğrenciler ve aileler 

için sağlığı koruma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmeleri önemlidir. 
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