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De¤erli Meslektafllar›m,
Öncelikle hepinizin hemflirelik haftas›n› kutluyor, ülkemiz
hemflireli¤i ile ilgili önemli de¤iflimlerin yafland›¤› bu
günlerde gelece¤e umutla bakmam›z gerekti¤ini
düflünüyorum.
Y›llarca de¤iflmesi için yo¤un çabalar sarfedilen “Hemflirelik
Kanunu” 2007 y›l›nda yenilendi. Yenilenen kanunda,
hemflireli¤in ça¤dafl rollerinin tan›mlamas›, mesleki e¤itimin
lisans düzeyine temellenmesi, erkeklerin de hemflire
olabilmesi ve özel alanlarda çal›flan hemflirelerin yetki belgesi
almas› yönünde yap›lan de¤ifliklikler biz hemflireleri çok
mutlu etti. Ancak, bu kanunda belirtildi¤i üzere, kanunun
uygulamaya yans›t›lmas›nda önümüzü açacak, y›llard›r
yaflad›¤›m›z sorunlara çözüm getirecek uygulamalar için iki
yönetmeli¤in haz›rlanmas› gerekiyordu. Bu yönetmeliklerden
ilki “Hemflirelik Hizmetleri Yönetmeli¤i” olup, yaklafl›k 2 y›l
aradan sonra 8 Mart 2010 tarihinde Dünya Kad›nlar
Gününde resmi gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e girdi. fiimdi
de bu yönetmelikte tan›mlanan ça¤dafl hemflireli¤in içi biraz
daha aç›l›yor ve farkl› alanlarda çal›flan hemflirelerin görev,
yetki ve sorumluluklar› daha detayl› flekilde tan›mlanarak
“Hemflirelik Hizmetleri Rehberi” haz›rlan›yor. Böylece,
“hemflirelikte görev-yetki ve sorumluluklar” ulusal düzeyde
tan›mlanm›fl ve uzun y›llard›r tart›flma konusu olan bu
mesele çözüme kavuflmufl olacakt›r.
Di¤er bir yönetmelik ise özel alanlarda çal›flan hemflirelere
yetki belgesi verilmesi ile ilgili düzenlemeleri getirecek
“Sertifikal› E¤itim Yönetmeli¤i”dir. Bu yönetmelik “S.B. Sa¤l›k
E¤itim Genel Müdürlü¤ü” taraf›ndan taslak olarak
haz›rlanm›fl ve görüfle sunulmufltur. Hiç kuflku yoktur ki, bu
yönetmelik ile gerek hemflirelik gerekse di¤er sa¤l›k
disiplinlerinde yürütülmekte olan çok farkl› nitelikteki
sertifika programlar› bir düzene girecektir. Ancak, bu taslakta
yer alan birkaç konu biz hemflireler için çok endifle vericidir.
Birincisi taslakta yer alan “Sertifika Bilim E¤itim Komisyonu”
olarak tüm sa¤l›k disiplinleri için tek bir komisyondan söz
edilmektedir. Oysa Amerika, Kanada, Avustralya, ‹ngiltere

gibi hemflireli¤in geliflmifl oldu¤u ülkelerde, mezuniyet
sonras› özel yetki verilecek alanlar›n belirlenmesi, bu
alanlarda yap›lacak sertifika programlar›n›n oluflturulmas›,
yürütülmesi, denetlenmesi ile ilgili süreç hemflirelik
örgütlerine verilmifltir. Di¤er bir deyiflle, bu programlar
hemflirelik mesle¤i taraf›ndan oluflturulmakta, yürütülmekte
ve kontrol edilmektedir. ‹kinci olarak bu e¤itim programlar›,
uygulama için uygun kaynaklara sahip yüksek e¤itim ve
ö¤retim kurumlar›nda yap›lmaktad›r. Oysa taslak
yönetmelikte, e¤itimin pek çok kuruluflta yap›labilece¤i
belirtilmektedir. Tüm sa¤l›k disiplinleri için tek bir komisyon
oldu¤u düflünüldü¤ünde, bu komisyonda kaç tane hemflire
derne¤i temsilcisi ya da yüksekö¤retim kurumlar›ndan
hemflire temsilci yer alabilir? Bu komisyon büyük bir
ihtimalle hekimlerden oluflacakt›r… Bu durumda
hemflireli¤in ve hekimlik d›fl›ndaki di¤er sa¤l›k disiplinlerinin
daha iyi temsil edilebilmesi yönünden her bir sa¤l›k disiplini
için ayr› ayr› komisyon oluflturulmas›, komisyonda ilgili
mesle¤in dernek temsilcileri ile birlikte ilgili mesle¤in
e¤itiminin yap›ld›¤› yüksekö¤retim kurumlar›ndan temsilci
al›nmas› çok yararl› olacakt›r. Ayr›ca e¤itimin organizasyonu
ve yürütülmesi de Sa¤l›k Bakanl›¤›, dernekler ve yüksek
ö¤retim kurumlar› ortak sorumlulu¤unda olmal›d›r.
Uluslararas› Hemflireler Konseyi’nin bu y›lki temas›nda
vurgulad›¤› flekilde, biz hemflireler sa¤l›¤›n iyilefltirilmesinde,
kronik hastal›klar›n önlenmesinde ve kontrolünde daha
fazla sorumluluk almaya ve de¤iflim yapmaya haz›r›z. E¤er,
ülkemizde hemflireli¤in ilerlemesi ve ülkemiz insan›n›n
daha iyi bir bak›m almas› isteniyorsa, hemflireli¤in yasal
durumunun netlefltirildi¤i flu günlerde Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
biz hemflirelerin sesine kulak vermesi önemlidir.
Umutla kal›n….

Sevgi ve Sayg›lar›mla,
Yard. Doç. Dr. Emine Türkmen

