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Ebelik ve hemþirelik son sýnýf öðrencilerinin okul-hastane iþbirliði
ile ilgili görüþlerinin deðerlendirilmesi
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Özet
Amaç: Bu çalýþma, Klinik Sahada Entegre Uygulamalar (KSEU) dersi alan Ebelik ve Hemþirelik son sýnýf
öðrencilerin (intörn) Okul-Hastane Ýþbirliði (OHÝ) ile ilgili görüþlerini deðerlendirmek amacýyla yapýlmýþtýr.
Gereç-Yöntem: Araþtýrma, tanýmlayýcý olarak planlanmýþtýr. Araþtýrmacý tarafýndan ilgili literatürler incelenerek
hazýrlanan 27 soruluk anket formu, SDÜ Isparta Saðlýk Yüksek Okulu 2003-2004 yýlý Ebelik ve Hemþirelik
Bölümü 4.sýnýfta okuyan, KSEU dersinin stajýný OHÝ kapsamýnda SDÜ Týp Fakültesi Araþtýrma ve Uygulama
Hastanelerinde yapmakta olan 84 öðrenciye uygulanmýþtýr. OHÝnin özgüvenlerini etkileme durumu,
mezun olduktan sonra hangi görev biriminde yer almak istedikleri ve bu görevi almaya hazýr olup olmadýklarý,
KSEU sürecinde uygulama alanlarýnýn yeterli olma durumu ve bu süreçten mezun olmanýn fark oluþturup
oluþturmayacaðý deðerlendirilmiþtir. Bulgular ve Sonuç: OHÝ uygulamasý öðrencilerin özgüvenini olumlu
yönde etkilemiþtir. Öðrencilerin %56sý mezuniyet sonrasý ebe/hemþire olarak çalýþmak istediklerini ifade
etmiþlerdir. KSEU sürecinde kendilerine olan özgüvenlerinin artmýþ olmasý, vaka çeþitliliði ve hastanenin
birçok servisinde staj yapmýþ olmalarý kendilerini görev almaya hazýr hissetmelerinde etkili olmuþtur. Ebelik
Bölümü için doðum stajýnýn yetersiz olduðunu sadece ebelik bölümü öðrencileri söylemiþlerdir. Yine
öðrencilerin tamamý KSEU sürecinden mezun bir ebe/hemþire ile bu süreçten geçmemiþ bir ebe/hemþire
arasýnda fark olacaðýný ifade etmiþlerdir. Bu sonuçlar, KSEU sürecinin öðrenci üzerinde olumlu kazançlar
saðladýðýný göstermekte olup OHÝnin önemini ve gerekliliðini ortaya koymaktadýr.
Anahtar kelimeler: Okul, hastane, iþbirlik.
Abstract
Evaluation of the opinions of the midwifery and nursing senior (intern) students about the School-Hospital
Cooperation
Aim: This study aims to evaluate the opinions of the midwifery and nursing senior (intern) students who
take Integrated Practice in Clinical Area (IPCA) course about the School-Hospital Cooperation (SHC).
Material and Method: The research was planned to be of a descriptive nature. A survey was conducted on
84 senior students who were studying in Suleyman Demirel University, School of Health, Department of
Midwifery and Nursing in the year 2003-2004 and who were performing their IPCA course internship within
the framework of SHC in Suleyman Demirel University Hospital, Faculty of Medecine.
The evaluation was made according to the criteria cited as follows. The effect of SHC on the self-confidence
of the students and their choice of department in which they wanted to work after the graduation, whether
they were ready for their duty in this department, whether practicing fields were sufficient during IPCA
period, and whether the graduation through this period would make a difference or not.
Results and Conclusion: CSH programme was effected possitively the self-reliance of the students. Students
self-confidence has to be increased by themselves in IPCA period, kinds of case and whose had a training
period in lots of hospital service, those are effectived to feel ready on duty. Only midwifery students has
said that obstetrics intership was not enough for midwifery department. All students have said that there
will be differences between who was completing/graduated of IPCA period or not and when midwife/nurse
passed this period its better then others for lonely work. These results explaned that importance of CSH,
and the period of IPCA showing advantages over these students.
Keywords: School, hospital, collaberation.
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Bu çalýþma, III. Uluslararasý 10. Ulusal Hemþirelik Kongresinde poster bildiri olarak sunuldu, Ýzmir, 7-10
Eylül 2005.

Giriþ
Uygulama alanlarýndaki hemþirelere, danýþmanlýk,
hasta bakýmý ve disiplinler arasý iþbirliði yönünden
rol modeli olarak fonksiyon gören eðitimcilerin baðlý
bulunduðu hemþirelik okullarýnýn, öðrenci öðrenimi
için gerçek yaþam deneyimi saðlamak, yeni bilgi ve
teknolojiyi denemek ve hemþirelik uygulamalarýný
geliþtirmede yollar bulmak için hemþirelik
hizmetlerine gereksinimi vardýr. Hemþirelik hizmetleri
de, yeni bilginin çabucak uygulamaya transferi, üstün
kalitenin saðlanmasý, günü-gününe hizmet, profesyonel
uygulama ve ileri teknoloji yönünden hemþirelik
okullarýna baðýmlýdýr (1). Hemþirelik hizmetlerinin
amacý, kapsamlý, etkili ve iyi planlanmýþ bir hemþirelik
bakýmý vermektir (2).
1990lý yýllarýn baþlangýcýnda, literatüre göre,
hemþirelik fakültelerinin (yüksekokullarýnýn)
uygulamasýnýn (pratiðinin) dört modelde yapýldýðý
anlaþýlmaktadýr: Entegrasyon Modeli (Integrated
Model), Giriþimci Model, Kollaboratif Model ve
Birleþik (Unification) Model.
Kollaboratif Model: Hemþirelik Fakültesi öðretim
elemanlarý ve klinisyen hemþireler arasýndaki
kollaborasyonu saðlar. Bir görevli ayný anda hem
okulda, hem klinikte görevlidir. Klinik alanda sorumlu
olsa da, baþlýca sorumluluðu ve kadrosu okuldadýr.
Bu modelde okulun yönetimi ve klinik alanýn yönetimi
birbirinden ayrý olsa da, bazý maliyetler paylaþýlabilir
(3).
Amerikan Hemþirelik Kolejleri (Yüksekokullarý)
Birliði (AHKB)nin yayýn organýnda, 2003 yýlýnda
yayýnlanan görev tanýmýnda (position statement)
þöyle denilmektedir: Uygulama, eðitim ve
araþtýrmada mükemmele, ancak eðitim ve uygulama
ortamlarýnýn, yapýcý alýþ-veriþle yeteneklerini
birleþtirmeleri halinde ulaþýlabilir (4).
Türkiyede Hemþirelik Eðitimi ve Uygulamasýnýn
Buluþturulmasý Giriþimleri: Hemþirelikte önemli bir
sorun, eðitim ile uygulama arasýndaki farklýlýklar,
çeliþkilerdir. Hemþirelikteki bu daðýnýklýðý ortadan
kaldýrabilmek için, üniversite bünyesinde hemþirelik
yükseköðretimini baþlatan Ege Üniversitesi
Hemþirelik Yüksekokulu(1955 yýlý) ve Hacettepe
Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulunun (1961 yýlý)
hemþirelik eðitimi ve uygulamasýnýn yönetiminde
ortaklýk saðlama giriþimleri olmuþtur. Florence
Nightingale Hemþirelik Yüksekokulu ise 1975de
Ýstanbul Üniversitesine baðlanýncaya kadar uygulamalý

öðretim için saðlýk hizmeti veren çeþitli kuruluþlarla
iþbirliði yapmýþ ancak bu iliþki eðitim dönemlerine
sýnýrlý kalmýþtýr. Cumhuriyet Üniversitesi, Dokuz
Eylül Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi,
Hemþirelik Yüksekokullarýnýn üniversite
hastanelerinin yönetimine ve hemþirelik hizmeti
sunumuna katýlmýþlardýr. Abant Ýzzet Baysal
Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi ile
Süleyman Demirel Üniversitesinde Üniversite
Uygulama, Eðitim, Araþtýrma Merkezlerinin
yönetimine dair yönetmelik ve yönergeler hazýrlayarak
Hemþirelik Müdürlüklerini kurmuþ, öðretim
elemanlarý ve son sýnýf öðrencileri ile hemþirelik
uygulamasýnýn ve eðitiminin iyileþtirilmesine hizmet
etmeye koyulmuþlardýr (5).
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Saðlýk
Yüksekokulunda 2002-2003 eðitim-öðretim yýlýndan
itibaren Okul- Hastane Ýþbirliði (OHÝ) programý
uygulanmakta olup, bu çalýþma, Klinik Sahada
Entegre Uygulama (KSEU) dersi alan Ebelik ve
Hemþirelik son sýnýf öðrencilerinin (intörn) OHÝ ile
ilgili görüþlerini deðerlendirmek amacýyla yapýlmýþtýr.
Materyal ve Metod
Araþtýrma, tanýmlayýcý olarak planlanmýþtýr.
Araþtýrmacý tarafýndan ilgili literatürler (6,7)
incelenerek hazýrlanan 27 soruluk anket formu, SDÜ
Isparta Saðlýk Yüksek Okulu 2003-2004 yýlý Ebelik
ve Hemþirelik Bölümü 4.sýnýfta okuyan, KSEU
dersinin uygulamasýný OHÝ kapsamýnda SDÜ Týp
Fakültesi Araþtýrma ve Uygulama Hastanelerinde
yapmakta olan 84 öðrenciye uygulanmýþtýr.
OHÝnin özgüvenlerini etkileme durumu, mezun
olduktan sonra hangi görev biriminde yer almak
istedikleri ve bu görevi almaya hazýr olup olmadýklarý,
KSEU sürecinde uygulama alanlarýnýn yeterli olma
durumu ve bu süreçten mezun olmanýn fark oluþturup
oluþturmayacaðý deðerlendirilmiþtir.
Araþtýrmadan elde edilen verilerin
deðerlendirilmesinde, SPSS 10.0 istatistik programý
kullanýlmýþtýr. Ýstatistiki analizde anlamlýlýk düzeyi
p<0.05 olarak alýndý. Elde edilen veriler yüzdelik
olarak deðerlendirildi ve bölümler arasý görüþler kikare önemlilik testi ile analiz edildi.
Bulgular
Çalýþmaya 47 Ebelik 37 Hemþirelik Bölümünden
olmak üzere son sýnýf öðrencilerin tamamý katýlmýþtýr
(84 öðrenci). Bu öðrencilerin yaþ ortalamasý 20-23
arasý olup %75i düz lise mezunudur (Tablo 1).
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Tablo-1: Araþtýrmaya katýlan öðrencilere iliþkin bazý tanýtýcý özelliklerin
daðýlýmý.
Tanýtýcý Özellikler

Sayý

Yüzde (%)

62
18
4

73.8
21.4
4.8

Yaþlar
20-23
24-26
27 ve üzeri
Mezun olduðu
ortaöðretim kurumu
SML
Düz lise
Diðer lise

8.3
75
16.7

Bölüm
Ebelik
Hemþirelik

47
37

55.9
44.1

Toplam

84

100.0

OHÝ uygulamasýnýn öðrencilerin özgüvenini %96.4
oranýnda olumlu, %3.6 oranýnda da olumsuz etkilediði
görülmüþtür(Tablo-2). Olumsuz etkilendiðini belirten
öðrenciler olumsuz etkilenme sebebi olarak, psikolojik
olarak yýprandýklarýný ve takdir edilmediklerini ifade
etmiþlerdir.
Tablo-2: Araþtýrmaya katýlan öðrencilerin okul-hastane iþbirliðinin
özgüvenlerini etkileme durumunun daðýlýmý.
Sayý

Yüzde (%)

Olumlu
Olumsuz

81
3

96.4
3.6

Toplam

84

100.0

Öðrencilerin mezun olduktan sonra hangi görev
biriminde yer almak istedikleri deðerlendirildiðinde
%8.3ü yönetici, %9.5i eðitici, %56sý ebe/hemþire,
%10.7si araþtýrma görevlisi, %15.5i ise eðitici
ebe/hemþire olarak çalýþmak istediklerini ifade
etmiþlerdir (Tablo-3). Mezun olduktan sonra
kendilerini bu göreve hazýr hissedip hissetmedikleri
incelendiðinde %89.3ü görev almaya hazýr olduðunu,
%10.7si ise kýsmen hazýr olduðunu belirtmiþtir.
Tablo-3: Araþtýrmaya katýlan öðrencilerin mezun olduktan sonra çalýþmak
istedikleri görev birimleri daðýlýmý.
Mezuniyet sonrasý
görev birimi

Öðrencilere KSEU sürecinde uygulama alanlarýnýn
yeterli olup olmadýðý sorulduðunda %67.8i yeterli
olduðunu, %32.2si ise yetersiz olduðunu belirtmiþtir.
Yetersiz olduðunu söyleyen öðrencilerin %40.8i
ebelik bölümü için doðum stajýnýn yetersiz olduðunu,
%59.2si her öðrencinin klinikteki her servise gitmesi
gerektiðini ifade etmiþtir (Tablo- 4).
Yetersizlik
nedeni

7
63
14

Sayý

Yüzde (%)

Yönetici
Eðitici
Ebe/hemþire
Araþtýrma görevlisi
Eðitici ebe/hemþire

7
8
47
9
13

8.3
9.5
56
10.7
15.5

Toplam

84

100.0
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Sayý / yüzde
(%)

Ebelik

Hemþirelik

Toplam

Doðum stajý
yetersiz

Sayý
%

11
57.9

0
0

11
40.8

Her öðrenci
her servise
gidebilmeli

Sayý
%

8
42.1

8
100.0

16
59.2

Toplam

Sayý
%

19
100.0

8
100.0

27
100.0

Öðrencilerin tamamý KSEU sürecinden mezun bir
ebe/hemþire ile bu süreçten geçmemiþ bir ebe/hemþire
arasýnda fark olacaðýný ifade etmiþlerdir. Nedeni
sorulduðunda, bu süreçten geçmiþ bir ebe/hemþirenin
baðýmsýz çalýþabilme yetisinin daha fazla olacaðýný
(%4.7), mesleki bilgi ve beceri açýsýndan daha iyi
olacaðýný (%38.1), iþ hayatýna baþlamada zorluk
çekmeyeceðini (%7.1), daha deneyimli ve kendine
güveninin daha fazla olacaðýný (%50.1) belirtmiþlerdir
(Tablo-5).
Tablo-5: KSEU sürecinden mezun bir ebe/hemþire ile bu süreçten
geçmemiþ bir ebe/hemþire arasýnda fark olma nedenlerinin daðýlýmý.
Farklar

Sayý

Yüzde (%)

Baðýmsýz çalýþabilme yetisi daha fazla
Mesleki bilgi ve beceri açýsýndan daha iyi
Ýþ hayatýna baþlamada zorluk çekmez
Daha deneyimli ve kendine güveni daha fazla

4
32
6
42

4.7
38.1
7.1
50.1

Toplam

84

100.0

Tartýþma ve Sonuç
OHÝ uygulamasý öðrencilerin özgüvenini olumlu
yönde etkilemiþtir. Roell (8) yapmýþ olduðu bir
çalýþmada, intörnlük programýna katýlan mezunlarýn
özgüven ve yeterlilik kazandýklarýný, klinik sahada
daha rahat ve hasta bakýmýnda daha kaliteli olduklarýný
rapor etmiþtir. Bizim çalýþma sonuçlarýmýzla, bu
çalýþma sonuçlarý paralellik göstermektedir.
Ulusoyun (6), hemþirelik yüksekokullarýnýn son sýnýf
öðrencilerinin mezuniyetten sonra almak istedikleri
görev birimleri üzerinde yapmýþ olduðu çalýþmada,
öðrencilerin %28.7si yönetici, %28.3ü eðitici,
%23.4ü hemþire, %11.3ü araþtýrma görevlisi,
%8.3ü diðer görev birimlerinde yer almak

S.D.Ü. Týp Fak. Derg. 2006:13(3)/ 21-24

24

Gümral, Ebe/hemþirelerin okul-hastane iþbirliði görüþleri

istediklerini belirtmiþlerdir. Þimdiki çalýþmamýzda
mezuniyet sonrasý hemþire/ebe olarak çalýþmak isteyen
öðrenci sayýsýnýn daha fazla olduðu, araþtýrma görevlisi
olarak çalýþmak isteyenlerin Ulusoyun yapmýþ olduðu
çalýþma ile yaklaþýk olarak eþit olduðu görülmektedir.
Çamýn (9) yapmýþ olduðu çalýþmada, hemþirelik
öðrencilerinin gelecekteki amaçlarýnýn baþýnda iyi,
bilgili ve nitelikli bir hemþire olmak gelmektedir.
Sezgin ve Yalýnkýlýçýn (10) mezun olma aþamasýnda
olan öðrenciler üzerinde yapmýþ olduðu çalýþmada,
öðrencilerin %56.14ü hemþire olarak çalýþmak
istediklerini belirtmiþlerdir. Atalayýn (11)
çalýþmasýnda, hemþire öðrencilerin %51.35i okulu
bitirdiðinde hemþirelik yapmayý düþündüðünü ifade
etmiþtir. Bu sonuçlar bizim çalýþmamýzda mezuniyet
sonrasý ebe/hemþire olarak çalýþmak isteyen öðrenci
sonuçlarýyla da uyumluluk göstermektedir. Alpar ve
arkadaþlarýnýn (12) yapmýþ olduðu çalýþmada,
öðrencilerin hemþirenin rollerine iliþkin ifadelerinde,
dördüncü sýnýf öðrencilerinin hemþirenin eðitici rolüne
yoðunlaþtýðý belirtilmektedir. Çalýþmamýzda ise
öðrencilerin eðitici ebe/hemþire olarak çalýþma isteði
düþük oranda bulunmuþtur.
Ebelik Bölümü son sýnýf öðrencilerinin %57.9u
doðum stajýnýn yetersiz olduðunu, %42.1i ise her
klinikte uygulama yapýlmasý gerektiðini ifade
etmiþlerdir. Isparta ilinde uygulama yapýlan kadýndoðum kliniklerinin bazýlarýnda, öðrenci ebelerin
gebe, lohusa ve yenidoðan takiplerini birebir
yapabilmelerine karþýlýk, doðumlarýn kadýn-doðum
uzmanlarý tarafýndan yaptýrýlýyor olmasýnýn uygulama
eksikliðine sebep olduðu düþünülmektedir.
Araþtýrmaya katýlan öðrencilerin tamamýnýn mezuniyet
sonrasý göreve baþlama ve yeni çalýþma ortamýna
uyumda KSEUnun yararlý olacaðýný, KSEU
sürecinden mezun bir ebe/hemþire ile bu süreçten
geçmemiþ bir ebe/hemþire arasýnda fark olacaðýný
ifade etmeleri Roellin (8) çalýþmasýyla da uyumludur.
Bu sonuçlar, KSEU sürecinin öðrenci üzerinde olumlu
kazançlar saðladýðýný göstermekte olup, OHÝnin
ebelik ve hemþirelik eðitiminde önemini ve
gerekliliðini açýkça ortaya koymaktadýr.
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