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ÖZET

ABSTRACT

Avustralya’daki hemflirelik mesle¤inin geliflimi, Nightingale’in
himayesinde yetiflen Lucy Osburn’un 1868’de Sydney’e gelifli ile
bafllam›fl; hemflirelik mesle¤inin ilk büyük sorgulamas› ise 1943 y›l›nda
New South Wales’de “Kelly Raporu” ile ortaya konulmufltur. Bu
makalede, Avustralya hemflireli¤inin yaflad›¤› geliflim süreci kronolojik
s›ras› ile ele al›nm›fl; meslekleflme yolunda yürütülen mücadele ile
gerek e¤itimde gerekse uygulama alan›nda kazan›lan güç ve imaj
de¤iflimi vurgulanm›flt›r.

The arrival in Sydney in 1868, of Nightingale protegé Lucy Osburn,
marked the start of nursing reform in Australia. The first major
investigation of the nursing profession in Australia was the Kelly Report
of 1943 in New South Wales. This article aims to introduce to the
reader improvement in standards of nursing care and changing of
nursing image and power which are obtained for nursing education
and practice in Australia.
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Avustralya’da bir hemflirenin 1950 ve 1960’l› y›llarda çal›flma
yaflam› zordu ve 1960’lar›n bafl›ndan itibaren birçok hemflirenin
ücret ve koflullarla ilgili giderek artan bir memnuniyetsizli¤i söz
konusuydu. Bu olgu artan bir militanl›¤a ve Avustralya’n›n her
yerinde ücret ve çal›flma koflullar› hakk›nda toplumsal protestolara
yol açm›flt›r. Bu da Avustralyal› hemflirelerin çal›flma koflullar›n›
inceleyen baflka raporlar›n ortaya ç›kmas› sonucunu do¤urmufltur.

vustralya’da ilk sa¤l›k hizmetleri iki yüzy›l›n üzerinde
bir süre önce bafllam›flt›r. Avustralya’daki hemflirelik,
“Hemflireli¤in Karanl›k Ça¤›” diye adland›r›lan o devrin
sömürgecilik günlerinden bu yana, sadece toplumdan d›fllanm›fl
kiflilere uygun oldu¤u düflünülen bir u¤rafl iken büyük sayg›nl›k
gören bir mesle¤e dönüflmüfltür. Bu dönüflüm kolay olmam›flt›r.
T›p dünyas› hemflirelik hizmetlerinde iyilefltirmelere gereksinim
gösterdikçe, t›bbi bilim ve teknolojide gerçeklefltirilen ilerlemeler
de hemflirelik uygulamalar›n› etkilemifltir. Nightingale’in
himayesinde yetiflen Lucy Osburn’un 1868’de Sydney’e gelifli
Avustralya’da hemflirelik devriminin bafllang›ç noktas›d›r.
Hemflirelik bak›m standartlar›nda iyilefltirme ve toplumun
hemflireleri ve hemflireli¤i alg›lamas›nda belirgin bir de¤iflim
sa¤lamak Osburn’un en önemli baflar›lar›d›r.

1967 y›l›nda New South Wales ve Australian Capital Territory’de
bulunan Baflhemflireler Enstitüsü (Institute of Hospital Matrons)
hemflireli¤in tüm yönlerini inceleyecek bir komisyon atam›flt›r.
Komisyon, mevcut hemflirelik e¤itiminin k›s›tl› bak›fl aç›s›na
sahip, de¤iflime kapal› ve t›ptaki bilimsel ve teknik ilerlemelere
ayak uyduramayan hemflireler yaratt›¤›n› bildirmifltir. Komisyon
ayr›ca e¤itimin hastanelerin sorumlulu¤undan ç›kar›l›p Hemflirelik
Okullar›n›n üstlendi¤i bir program olmas›n› önermifltir. Üniversite
ve hemflirelik derslerinin birlefltirilmesi ve hemflirelik
ö¤rencilerinin hemflireli¤e uygun olmayan ifllerde çal›flt›r›lmamas›
da Komisyonun tavsiyeleri aras›ndad›r. 1968’de Dünya Sa¤l›k
Örgütünden bir dan›flman da New South Wales’deki temel
hemflirelik program›n› inceleyerek o zamanki hemflirelik e¤itimini
elefltirmifltir.

Avustralya’da hemflirelik mesle¤inin ilk büyük sorgulamas› 1943
y›l›nda New South Wales’de “Kelly Raporu” ile ortaya
konulmufltur. Sorgulaman›n ana hedefi “hemflirelerin konumunu
ve e¤itimini iyilefltirme” ve hemflirelik e¤itiminin yeniden
yap›land›r›lmas› için uzun dönemli bir politikan›n gelifltirilmesidir.
Sorgulama Komitesi e¤itimde iyilefltirilmifl ö¤renim koflullar›n›n
sa¤lanmas›n›, tüm e¤itim kurulufllar›na, lisansüstü programlar›na
hemflire e¤itimci ve okutman atanmas›n› ve bir Hemflirelik
Yüksek Okulunun kurulmas›n› önermifltir. Bu önerilerin tamam›
uygulamaya konmufltur.

1970’li y›llardan itibaren baz› bölgeler hemflirelik e¤itimi hakk›nda
soruflturma gerçeklefltirecek komiteler kurmaya bafllam›flt›r. Bu
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Bu erken dönemlerden bu yana, Avustralya’da hemflirelik
sosyal, e¤itimsel, teknolojik, politik ve profesyonel bir devrim
geçirmifltir. Klinik uzman hemflire (Clinical Nurse Specialist)
ve klinik dan›flman hemflire yetifltirme programlar›n›n
gelifltirilmesi ile hemflirelerin mesleklerinde ilerlemelerini
desteklemifl ve bugün de Avustralya’n›n sa¤l›k hizmetleri
sektörüne art›k klinik alanda uzman hemflireler (Practitioner
nurse) kat›lm›flt›r. Bu uzman hemflirelerin (practitioner nurse)
resmi olarak tan›nmalar› hemflirelikte e¤itimli ve profesyonel
olarak çal›flanlara kendi özel uzmanl›k alanlar›nda ba¤›ms›z
uygulama hakk›n› vermifltir. Bu uygulama ilaç yazma hakk›n›
da içerebilmektedir. ‹yi e¤itilmifl hemflireleri bir tehdit olarak
görmeyi sürdüren Avustralya Tabipler Birli¤i ise uzman
hemflirelerin (practitioner nurse) geliflimine fliddetle karfl›
ç›kmaktad›r.

soruflturmalardan ç›kan öneri sentezi, hemflirelik e¤itiminin
E¤itim Bakanl›¤›n›n sorumlulu¤u alt›na al›nmas› gere¤inin
üzerinde odaklanm›flt›r. Di¤er öneriler ise hemflireli¤e girifl için
ön koflul olarak bafllang›ç e¤itim düzeyinin yükseltilmesi,
hemflirelerin Yüksek Okullarda veya Hemflirelik Okullar›nda
okutulmas›, birleflik üniversite programlar›n›n gelifltirilmesi,
küçük hastanelerin hemflire e¤itimini üstlenmelerinin
engellenmesi ve hemflirelik e¤itimi s›ras›nda burs ve maddi
yard›m gereksinimlerini kapsam›flt›r.
1960, 1970 ve 1980’li y›llar boyunca hemflirelik sendikalar›
güçlenmifl, büyümüfl ve iyilefltirilmifl, ücret ve koflullar için
seslerini artan bir biçimde duyurmufllard›r. O tarihlerde hâlâ
hemflirelik baflhemflire taraf›ndan yönetilen kat› bir hiyerarflik
düzen içinde itaatkârl›k, hizmet ve çetin koflullarda çal›flma
üzerine kurulmufltu. 1985 y›l›nda Avustralya Kraliyet Hemflirelik
Federasyonu tüzü¤ünde uzun süredir bulunan grev yasa¤›
hükmü kald›r›lm›flt›r.

Bugün, Avustralya’da hemflirelik uygulamalar›, yasal olarak
devlet ve bölge düzeyinde oluflturulmufl hemflirelik otoriteleri
taraf›ndan yönetilmektedir. 1992 y›l›nda kurulmufl olan
Avustralya Hemflirelik ve Ebelik Kurulu (ANMC= The Australian
Nursing and Midwifery Council) hemflirelik ve ebelik
kanunlar›na bir ulusal yaklafl›m getirmek için bu makamlarla
iflbirli¤i yapmaktad›r. Kuflaklar boyunca önemli ölçüde bask›
ve t›p dünyas›na boyun e¤me durumunda kalan Avustralyal›
hemflireler kimlik, sayg›nl›k ve mesleki rollerinin toplum
taraf›ndan tan›nmas› için savafl vermifllerdir.

Avustralya’da hemflirelik e¤itiminin üniversite düzeyine
ç›kar›lmas› hemflirelik önderlerinin y›llar süren çal›flmalar›
sonucudur. 1930’lu y›llar gibi erken dönemlerde dahi
hemflirelere üniversite e¤itiminin sa¤lanmas› için çaba
gösterilmifltir. Bu çabalar, iyi e¤itilmifl profesyonel hemflireleri
kendi tekel egemenli¤ine tehdit olarak gören t›p meslek grubu
taraf›ndan hep muhalefetle karfl›lanm›flt›r. 1970’li y›llar›n son
döneminde, Avustralya Kraliyet Hemflirelik Yüksek Okulu
(Royal College of Nursing Australia) Tatbiki Bilimler
(Hemflirelik) Diplomas› sunan bir program bafllatm›flt›r.
Hemflirelik e¤itiminin üniversite düzeyine ç›kar›lmas› süreci
1980’li y›llarda sürdürülmüfl ve e¤itim reformu nihayet 1983’de
New South Wales Bölge idaresinin tüm üniversite öncesi
hemflirelik programlar›n›n üniversitelere 1985 y›l› bafl›ndan
itibaren devredilece¤ini ilan etmesiyle tamamlanm›flt›r. Di¤er
Avustralya bölgeleri de ayn› flekilde verilen bu karara
uymufllard›r.

Avustralya’da hemflirelik sorunsuz de¤ildir ve halen yaflanan
sorunlar hemflirelerin tüm dünyada yaflad›klar›na
benzemektedir. Avustralyal› hemflirelerin karfl›s›nda çözülmesi
gereken sorunlar hemflirelik iflgücü, e¤itimi, uygulamas›,
profesyonel geliflim ve liderlik konular›yla ilgilidir. Örne¤in,
Avustralya’da hemflirelik kadrolar›ndaki eksiklikler devam
etmekte, ifle alma ve iflte tutma hemflirelik iflgücü planlamas›
için ciddi birer sorun olmay› sürdürmektedir. E¤itim aç›s›ndan,
yararl› olabilecek ö¤renim f›rsatlar› giderek azald›kça klinik
ö¤retimle ilgili lisans haz›rl›klar› büyük zorluklar yaratmaya
devam etmektedir. Hemflirelikte güçlü liderli¤e ve kan›ta dayal›
bir kültürün gelifltirilmesi de Avustralyal› hemflireleri zorlayan
di¤er konulard›r. Bu sorunlar giderek artan ekonomik
k›s›tlamalar›n, yafllanan bir nüfusun, hastal›klar›n daha a¤›r
oldu¤u ve tüketici taleplerinin ço¤ald›¤› bir ortamda
sürmektedir. Avustralya’da hemflireli¤in karfl›s›ndaki sorunlar›n
birço¤u hem ulusal hem de uluslararas›d›r.

Bugün Hemflirelik Lisans Diplomas› hemflire yetkinli¤inin tescili
için zorunluluk olup hemflirelik alan›nda uzmanl›k kazanman›n
bir önkoflulu kabul edilmektedir. Lisansüstü diplomalar› ise
uzmanl›k alanlar›nda mesleki e¤itim olanaklar› sa¤lamakta,
Lisansüstü ve Doktora dersleri de hem araflt›rma alan›nda hem
de üniversite kapsam›nda sunulmaktad›r. Bugün temel derslerin
ötesindeki programlar üniversiteler taraf›ndan Lisansüstü
diplomas› veya lisansüstü sertifikas› olarak sa¤lanmaktad›r.
Hastanelere ba¤l› okullarda e¤itim görmüfl hemflirelerin
yetkinliklerini hemflirelik lisans derecesine yükseltme olanaklar›
da bulunmakla birlikte, bu flekilde e¤itilmifl hemflireler
ço¤unlukla bunun yerine, kendi klinik ilgi alanlar›nda mezuniyet
sonras› diploma veya sertifika gibi özel alan programlar›n›
tercih etmektedir. Kay›tl› hemflireler on iki ay süre ile “teknik
ve ileri e¤itim” almaktad›r.

Baz› sorunlar›n karmafl›kl›¤› ve ifle alma ve iflte tutma gibi di¤er
sorunlar›n da halen ›srarla devam etmesi karfl›s›nda, uluslararas›
bir çözümün oluflturulmas›n› sa¤lamak için hemflireleri zorlayan
büyük sorunlar hakk›nda uluslararas› çapta ve karfl›laflt›rmal›
araflt›rmalara ihtiyaç vard›r.
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