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Özet
Okul hastane iþbirliði; bilimsel geliþmelerle kabul edilen teorik bilgilerin klinik sahada uygulamaya
dönüþtürülmesi, öðretim elemanlarý ve öðrenci hemþirelerle servis hemþirelerinin yeterli iletiþim kurarak
meslek kalitesinin arttýrýlmasý esasýna dayanýr. Çalýþmamýz, Burdur Devlet Hastanesi nde çalýþan hemþirelerin,
öðrenci hemþirelerin klinik uygulamalarýna ve öðretim elemanlarýyla iþbirliði yapmaya bakýþ açýlarýný
incelemek amacýyla tanýmlayýcý olarak yapýlmýþtýr. Araþtýrmamýz 617 Kasým 2005 tarihleri arasýnda Burdur
Devlet Hastanesi inde çalýþan 71 hemþireyle gerçekleþtirilmiþtir. Veriler, literatür ve araþtýrmacýlarýn gözlemleri
doðrultusunda hazýrlanan soru formu ile toplanmýþtýr. Hemþireler, öðrencilerin uygulama yaptýðý Burdur
Devlet Hastanesi ni fiziki yapý, hasta kapasitesi ve vaka çeþitliliði bakýmýndan kýsmen uygun ve orta düzeyde
uygun olarak görmektedirler. Hemþirelerin %29,6sý öðrenci hemþirelerle çalýþmanýn en olumlu yanlarýnýn
gelecekteki meslektaþlarýnýn eðitimine katkýda bulunmanýn mesleki doyumlarýný arttýrmasý ve hemþirelik
bakým uygulamalarýný geliþtirmelerine katkýda bulunmasý olduðunu ifade etmiþlerdir. Hemþireler, öðrenci
hemþirelerle çalýþýrken, hatalý uygulama yapabilecekleri endiþesini taþýmaktadýrlar (%69). Hemþirelerin
%54,9u uygulamalarda hocalarýyla birlikte, %26,8i teorik ve uygulamalarýna, %12,7si teorik derslerine katký
verebileceklerini belirtmiþlerdir. Öðrenci hemþireler ile servis hemþireleri ayrý ayrý deðil birlikte çalýþmak
istemektedirler. Servis hemþirelerinin öðrenci hemþirelerin eðitimine katký vermeye istekli olmasý, geleceðe
umutla bakýlmasýný saðlamaktadýr. Servis hemþirelerine, öðrenci eðitimine yönelik planlý, yapýlandýrýlmýþ
ve kapsamlý eðitim verilmelidir. Klinik sahada öðrenci ile iþbirliði içerisinde olan hemþireler en az lisans
eðitimini tamamlamýþ ya da yüksek lisans mezunu olmalýdýr. Kurumlar iþbirliði yapmada inanç geliþtirmelidir.
Hemþirelerin öðrenci uygulamalarýnda sorumluluk almasý, teorik eðitime katký vermeleri ve öðretim
elemanlarýnýn hizmet içi eðitimler için hemþirelere danýþmanlýk vermesi gerekmektedir. Öðretim elemanlarý
ve hastanede çalýþan hemþirelerin, öðrenci eðitiminde yaþadýðý sorunlar, ancak her iki grubun güçlerini
birleþtirdiði bir çalýþma sisteminde çözülebilir.
Anahtar kelimeler: Okul-hastane iþbirliði, hemþire, öðrenci hemþire, klinik uygulama
Abstract
View of the nurses working at Burdur State Hospital about clinical practices of the student nurses and making
cooperation with teaching staffs
School-hospital cooperation is based on the fact that theorical knowledge which are accepted with scentific
development are transformed into practice in clinical area and that teaching staffs, student nurses and
service nurses make adequate cooperation and thus professional quality is increased. Our study was done
descriptively to examine (the points of) views of the nurses working in Burdur State Hospital into the clinical
practices of student nurses and into cooperation with teaching staffs. Our research was performed over 71
nurses working in Burdur State Hospital between 6th and 17 th of November, 2005. The nurses view Burdur
State Hospital, where our student nurses have been practicing as partly suitable or middle-level suitable
as regards with physical structure , patient capacity and case variety. 29,6% of the nurses stated that the
most positive sides of working together with student nurses were the facts that their contribution to the
education of their colleagues in future increased their professional satisfaction and develoment of their
nursing care practices. Nurses while working with student nurses, were concerned that student nurses might
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do defective practice (69%). 54,4% of the nurses stated that they might contribute into their practice together
with their teaching staffs, 26,8% of them to theorical and practical applications and 12,7% to theorical
lessons. Service nurses wanted to work together with student nurses but not separately. That service nurses
are willing to contribute to the education of student nurses provides looking at future hopefully. Service
nurses should be given planned, structured and comprehensive education towards student education. Nurses
who are in cooperation with student nurses in clinical area should at least have bachelors degree or graduate
degree. Instýtutions should grow faith in making cooperation. Service nurses should be given in-service
training by teaching staff for taking responsibility in student nurses practices and for contributing to theorical
education. The problems with teaching staffs and nurses working at hospital experience in student education
can only be solved in a working system in which both groups joins their stregth together.
Keywords: School-hospital cooperation, nurse, student nurse, clinical practice

Giriþ
Okul hastane iþbirliði; bilimsel geliþimler ile kabul
edilen teorik bilgilerin klinik sahada uygulamaya
dönüþtürülmesi, bu doðrultuda öðretim elemanlarý
ve öðrenci hemþireler ile servis hemþirelerinin yeterli
iletiþim kurarak meslek kalitesini arttýrmak ilkesine
dayanýr (1).
Öðretim elemanlarý ve öðrenci hemþireler
uygulamada, hemþirelerle daha çok hastane
ortamýnda birlikte oluyorlar. Buna baðlý olarak okul
hastaneyi, hastane de okulu etkiliyor. Okul-hastane
iþbirliði doðal olarak yaþanmakta ve bu iþbirliði de
her iki tarafýn da birbirini etkilemesi açýsýndan
sistematik deðildir. Bu iliþkilerin daðýnýk ve düzensiz
olmasý öðretim elemanlarý ve öðrenci hemþirelerin
yaný sýra klinik hemþireleri ve hastalarý da olumsuz
yönde etkilemektedir (1,2).
Eðitimin baþarýsý okula baðlý faktörlerin yaný sýra
okulda verilen teorik bilgi ve okulun hemþirelik
anlayýþýna göre uygun bakým verildiði, öðrenci
eðitimine katkýda bulunmaya istekli servis hemþire
ve saðlýk ekibinin olduðu klinik ortamlara baðlýdýr.
Fakat öðrenci hemþireler kliniklerde yeterince, hatta
bazen hiç kabul göremeyip örselenebiliyor. Bu nedenle
öðretim elemanlarý da öðrenci hemþirelere vermek
istediklerini gerçekleþtiremiyorlar. Yani eðiticiler ve
öðrenci hemþireler ile klinikte çalýþan hemþireler
arasýnda bilinçli-güçlü, anlayýþlý bir paylaþým
yaþanamýyor (3).
Okul- hastane iþbirliði öðrencinin; benlik saygýsýný
ve motivasyonunu arttýrarak, mesleðini benimsemesini
ve mesleðe iliþkin olumlu tutum geliþtirmesini
kolaylaþtýrýr. Ayrýca, ekip çalýþmasýný öðrenerek
mezuniyet sonrasý çalýþma ortamýnda uyum
saðlamasýna katkýda bulunur. Teorik bilgilerini
uygulayacaðý bir ortam saðlamasýna ek olarak hastayla
etkili iletiþim kurmasýný saðlar (4).
Klinik hemþiresi yönünden okul-hastane iþbirliði ise
iþ yükünü azaltarak kaliteli hasta bakýmý verilmesini

ve edindiði yeni teorik bilgilerle hem kendi hem de
öðrenci geliþimini hýzlandýrýr. Klinik hemþiresinin
öðrenci hemþirelerle birlikte çalýþmasý eðitici rolünün
farkýna varmasýna ve sorumluluk almasýna katkýda
bulunur (5).
Öðretim elemanlarýnýn açýsýndan bu iþbirliði öðretim
elemanýnýn klinik becerilerini geliþtirmesinin yaný
sýra bilimsel araþtýrmalarýnda da yardýmcý olmaktadýr.
Buna ek olarak hemþire-öðretim elemaný arasýndaki
iletiþim güçlenir ve uygulamalarda iþbirliði saðlanýr.
Klinik açýsýndan okul-hastane iþbirliðinin önemine
baktýðýmýzda, hastaya verilen bakýmýn kalitesi artar
ve ekibin sorumluluklarýnýn belirlenmesine yardýmcý
olur. Teorik bilgilerin pratiðe dönüþmesini
kolaylaþtýrarak iþ gücü ve zamandan kazanç saðlanýr
ve böylece verilen hizmetin maliyeti azalýr (6).
Öðrenci hemþirelerin eðitiminde klinik hemþirelerinin
öðretim elemanlarýyla iþbirliði önemli olup, hemþireler
öðrenci hemþirelere örnek olmaktadýr. Bu çalýþma,
Burdur Devlet Hastanesinde çalýþan hemþirelerin,
öðrenci hemþirelerin klinik uygulamalarýna ve öðretim
elemanlarýyla iþbirliði yapmaya bakýþ açýlarýný
incelemek amacýyla tanýmlayýcý olarak yapýlmýþtýr.
Yöntem
Araþtýrmamýz 617 Kasým 2005 tarihleri arasýnda
Burdur Devlet Hastanesinde çalýþan hemþirelerle
tanýmlayýcý olarak gerçekleþtirilmiþtir.
Evren Burdur Devlet Hastanesinde çalýþan tüm
hemþireler (n=160) araþtýrmanýn evrenini
oluþturmaktadýr. Örneklem Burdur Devlet
Hastanesinde çalýþan, araþtýrmaya katýlmayý kabul
eden, anketin uygulandýðý dönemde izinli ve raporlu
olmayan 71 hemþire araþtýrmanýn örneklemini
oluþturmuþtur. Ancak elde edilen bulgular tüm evreni
temsil etmemektedir.
Verilerin Toplanmasý Veriler, literatür ve
araþtýrmacýlarýn gözlemleri doðrultusunda hazýrlanan
soru formu ile toplanmýþtýr. Soru formu dört bölümden

S.D.Ü. Týp Fak. Derg. 2008:15(1)/1-5

Doðan Konak, Hemþirelerin klinik uygulamalara bakýþý

oluþmaktadýr: Birinci bölümde, hemþirelerin
demografik ve çalýþma koþullarýna iliþkin özellikleri,
ikinci bölümde, hemþirelerin kendi öðrencilik
yýllarýndaki deneyimlerine iliþkin özellikleri, üçüncü
bölümde, öðrenci uygulamalarýna iliþkin görüþleri
ve dördüncü bölümde ise hemþirelik okulu öðretim
elemanlarý ile hemþireler arasýndaki iþbirliðine iliþkin
sorular yer almaktadýr. Soru formlarý hemþirelere
topluca daðýtýlarak toplanmýþtýr. Formlar hemþireler
tarafýndan 2030 dakikada doldurulmuþtur.
Verilerin deðerlendirilmesi Veriler bilgisayar
ortamýnda SPSS 13.0 programýnda girilmiþtir.
Verilerin analizinde yüzdelik hesaplamasý
kullanýlmýþtýr.
Bulgular
Hastanemizde çalýþan toplam 160 hemþireden 71
(%44)üne ulaþýlmýþtýr.
Tablo 1:Hemþirelerin Tanýmlayýcý Özellikleri
Eðitim Durumu

n

%

Saðlýk Meslek Lisesi
Önlisans
Lisans
Doktora
Yaþ Gruplarý
1721 yaþ
2226 yaþ
2731 yaþ
3236 yaþ
36 ve üstü
Çalýþma Yýlý
05 yýl
610 yýl
1115 yýl
1620 yýl
20 yýl ve üstü

18
43
10
0

25,3
60,6
14,1
0

0
11
25
20
15

0
15,5
35,2
28,2
21,1

11
11
26
11
12

15,5
15,5
36,6
15,5
16,9

Toplam

71

100,0

Tablo 2: Hemþirelerin, Devlet Hastanesini Öðrenci Uygulamalarýna
Yönelik Uygunluðunu Çeþitli Açýdan Deðerlendirmeleri
Öðrenci Uygulamalarý Ýçin
Fizik Yapýnýn Uygunluðu

n

%

Tam olarak uygun
Kýsmen uygun
Orta düzeyde
Uygun deðil
Hiç uygun deðil
Öðrenci Uygulamalarý Ýçin
Hasta Kapasitesinin Uygunluðu
Tam olarak uygun
Kýsmen uygun
Orta düzeyde
Uygun deðil
Hiç uygun deðil
Öðrenci Uygulamalarý Ýçin
Vaka Çeþitliliðinin Uygunluðu
Tam olarak uygun
Kýsmen uygun
Orta düzeyde
Uygun deðil
Hiç uygun deðil

8
31
29
3
0

11,3
43,6
40,9
44,2
0

13
24
29
3
2

18,3
33,8
40,8
4,3
2,8

6
26
33
6
0

8,5
36,5
46,5
8,5
0

Toplam

71

100,0
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Tartýþma
Araþtýrmaya katýlan hemþirelerin tanýtýcý özelliklerine
göre daðýlýmý incelendiðinde %60,6sýnýn Önlisans,
%25,3ünün Saðlýk Meslek Lisesi (SML), %14,1inin
lisans mezunu olduðu görülmektedir. Pekçetinin
araþtýrmasýnda da önlisans mezunlarý çoðunluðu
(%53,9) oluþturmaktadýr. Her iki araþtýrmada da
katýlan hemþirelerin çoðunluðunu (%35,2) 2731 yaþ
grubu oluþturmaktadýr (6).
Hemþireler, öðrencilerin uygulama yaptýðý Burdur
Devlet Hastanesini fizik yapý, hasta kapasitesi ve
vaka çeþitliliði bakýmýndan kýsmen uygun ve orta
düzeyde uygun olarak görmektedirler. Bu durum
gerçektir. Hastane mekân olarak küçük olduðu için
hemþirelik ve saðlýk memurluðu öðrencilerinin
uygulamalarý için fizik yapý, hasta kapasitesi ve vaka
çeþitliliði bakýmýndan tam olarak uygun deðildir.
Pekçetin çalýþmasýný yaptýðý, Adnan Menderes
Üniversitesi Araþtýrma ve Uygulama Hastanesinin
öðrenci uygulamalarý için fizik yapý, hasta kapasitesi
ve vaka çeþitliliði bakýmýndan orta düzeyde uygun
görüldüðünü ortaya koymuþtur (6). Bulunan sonuç
araþtýrmamýzla uygunluk göstermektedir.
Demirkýranýn Türkiye çapýnda hemþirelik eðitimi
veren tüm Hemþirelik ve Saðlýk Yüksekokullarý
Müdürleri ve Üniversite Hastaneleri Hemþirelik
Müdürlüklerinde yaptýðý çalýþmasýnda bu þartlarýn
tamamen uygulama için uygun olduðu ifade edilmekte
bu da araþtýrmamýzla benzerlik göstermemektedir
(2).
Tablo 3de görüldüðü gibi hemþirelerin %29,6sý
öðrenci hemþirelerle çalýþmanýn en olumlu yanlarýnýn
gelecekteki meslektaþlarýnýn eðitimine katkýda
bulunmanýn mesleki doyumlarýný arttýrmasý ve
hemþirelik bakým uygulamalarýný geliþtirmelerine
katkýda bulunmasý, en olumsuz yönünün ise hatalý
uygulama yapabilecekleri endiþesini taþýmalarý (%69)
olduðunu ifade etmiþlerdir.
Hemþirelerin %54,9u uygulamalarda hocalarý ile
birlikte, %26,8i teorik ve uygulamalarýna katkýda
bulunarak, %12,7si teorik derslerine katký
verebileceklerini ifade etmiþlerdir. Bu sonuç
hemþirelerin kendilerine ve bilgilerine duyduklarý
özgüveni ve katký vermeye istekli olduklarýný ortaya
çýkarmýþtýr. Hemþirelerin öðrencilerin eðitimine ne
þekilde eðitim verdiklerine baktýðýmýzda %56,3ünün
pratiðe yönelik bilmedikleri konularda aydýnlattýðý,
%39,4ünün beceri uygulamalarý sýrasýnda yanlarýnda
olduklarý görülmektedir. Diðer çalýþmalardan çýkan
sonuçlar araþtýrmamýzla benzerlik göstermektedir
(3,4,5,6).
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Tablo 3:hemþirelerin öðrenci hemþirelerle çalýþmanýn olumlu ve olumsuz yönlerine iliþkin görüþlerinin daðýlýmý
Öðrencilerle Çalýþmanýn Olumlu Yönlerine Ýliþkin Görüþler

n

%

Gelecekteki meslektaþlarýmýn eðitime katkýda bulunmam mesleki doyumumu arttýrýyor
Bilgi birikimimi paylaþýyorum
Hemþirelik bakým uygulamalarýný geliþtirmelerine katkýda bulunuyorum
Ýþ yükünü azaltýyorlar
Uygulamalardaki yenilikler konusunda bilgi ediniyorum
Diðer
Öðrencilerle Çalýþmanýn Olumsuz Yönlerine Ýliþkin Görüþler
Hatalý uygulama yapabileceði endiþesi duyuyorum
Zaman kaybýna neden oluyorlar
Ýþ yükümü arttýrýyorlar
Ýhtiyaç duyduklarý malzemeleri temin edememeye baðlý stres yaþýyorum
Hastayý yanlýþ bilgilendirebileceði endiþesi duyuyorum
Týbbi malzemelere zarar verecekleri endiþesi duyuyorum
Diðer

21
17
21
17
6
3

29,6
23,9
29,6
23,9
8,5
4,2

49
4
3
5
0
1
15

69
5,6
4,2
7
0
1,4
21,1

Tablo 4:hemþirelerin öðrenci hemþirelerin eðitimine katký verme þekli ve verdikleri katký türlerine iliþkin görüþlerin daðýlýmý
Katký Verme Þekli

n

%

Uygulamalarda hocalarý ile birlikte yardýmcý olabilirim
Klinikte hizmet içi eðitimlerimizden yararlanabilirler
Teorik ve uygulamalarýna katký verebilirim
Uygulamalarýnda sorumluluk alabilirim
Teorik derslerine katký verebilirim
Verilen Katký Türlerine Ýliþkin Görüþler
Beceri uygulamalarý sýrasýnda yanlarýnda oluyorum
Pratiðe yönelik bilmedikleri konularda aydýnlatýyorum
Kliniði tanýtýyorum
Gereksinim duyduklarý malzemeleri temin ediyorum
Diðer ekip üyeleri ile iletiþim kurmalarýna destek oluyorum
Hasta ve yakýnlarý ile iletiþimde rol modeli oluyorum
Bakým planý hazýrlamalarýnda yardýmcý oluyorum
Uygun klinik çalýþma düzenini saðlýyorum
Uygulama notlarýný veriyorum
Sabah yoklamalarýný alýyorum
Diðer

39
4
19
9
0

54,9
5,6
26,8
12,7
0

28
40
10
14
5
4
2
7
0
1
1

39,4
56,3
14,1
19,7
7
5,6
2,8
9,8
0
1,4
1,4

Tablo 5:hemþirelerin öðrenci hemþirelerin klinik uygulamalarýn daha verimli olmasý için yapýlmasý gerekenlere iliþkin görüþlerinin daðýlýmý
Servis Hemþirelerine Düþen Sorumluluklar

S

%

Tedavi, bakým ve diðer uygulamalarý öðrenci ile birlikte yapmalý,
öðrenci hemþirenin deðerlendirmesine katýlmalý
Öðrenci hemþireler ile olumlu iletiþim kurulmalý, sorumluluk alanýnda desteklenmeli
Öðrenci hemþirelerle bilgilerine teorik ve pratik bilgilerine katkýda bulunmalý
Servisi, servis iþleyiþini ve yatan hasta grubunu tanýtmalý
Öðrenci hemþirelere olumlu rol model olunmalý
Bilgilerini sürekli yenilemeli
Öðrenci hemþireleri sýk denetlemeli
Uygulamanýn planlanmasýnda aþamasýnda katkýda bulunmalý
Gerektiðinde öðrenci hemþirelerin uygulamalarýnda sorumluluk olmalý
Öðretim elemanlarý ile iþbirliði içinde olmalý

44
42
23
21
14
14
12
9
10
13

62
59,2
32,4
29,6
19,7
19,7
16,9
12,7
14,1
18,3

* 3, 4 ve 5. tablolardaki sorulara birden fazla cevap verilmiþtir.

Hemþireler, öðrenci hemþirelerin klinik uygulamalarýn
daha verimli olmasý için hemþirelerin tedavi, bakým
ve diðer uygulamalarý öðrenci ile birlikte yapmalý,
öðrenci hemþirenin deðerlendirmesine katýlmalý (%62)
ve öðrenci hemþireler ile olumlu iletiþim kurulmalý,
sorumluluk alanýnda desteklenmeli (%59,2)
düþüncesine sahiptir.

Sonuç
Bu çalýþmada elde edilen bulgulara göre ;
Hemþireler, Burdur Devlet Hastanesinin
öðrenci uygulamalarý için fiziki yapý, hasta kapasitesi
ve vaka çeþitliliði bakýmýndan orta düzeyde uygun
olduðunu ifade etmiþlerdir.
Hemþirelerin, öðrencilerin hemþirelik bakým
uygulamalarýný geliþtirmelerine yardýmcý olarak
gelecekteki meslektaþlarýnýn eðitime katkýda
bulunmanýn verdiði mesleki doyumun, birlikte
çalýþmanýn en önemli yönü olduðunu ifade etmiþlerdir.
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Doðan Konak, Hemþirelerin klinik uygulamalara bakýþý

Fakat öðrencilerin yanlýþ uygulama yapmalarýndan
da endiþe duymaktadýrlar.
Servis hemþireleri öðrenci hemþirelere
uygulama alanýnda katký saðlamak istemekte ve bu
katkýyý öðretim elemanlarý ile birlikte vermek
istediklerini belirtmiþlerdir.
Servis hemþireleri öðrenci hemþirelerle ayrý
ayrý deðil birlikte çalýþmak istemektedirler. Servis
hemþirelerinin öðrenci hemþirelerin eðitimine katký
vermeye istekli olmasý, geleceðe umutla bakýlmasýný
saðlamaktadýr.
Öneriler
Bu çalýþmanýn sonuçlarýna göre;
Servis hemþirelerine öðrenci eðitimine yönelik
planlý, yapýlandýrýlmýþ ve kapsamlý eðitim verilmeli.
Kurumlar iþbirliði yapmada inanç
geliþtirmeli.
Hemþirelerin öðrenci uygulamasýnda
sorumluluk almasý, öðretim elemanlarýnýn hizmet içi
eðitimler için hemþirelere danýþmanlýk vermesi ve
hemþirelerin teorik eðitime katký vermeleri
gerekmektedir.
Öðretim elemanlarý ile hastanede çalýþan
hemþirelerin öðrenci eðitimine iliþkin yaþadýðý sorunlar
her iki grubun güçlerini birleþtirdiði bir çalýþma
sisteminde çözülebileceði önerilmektedir.
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