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De¤erli Meslektafllar›m,
Dünyada gerek geliflmifl gerekse geliflmekte olan
ülkelerde, son 30-40 y›ld›r önemli derecede hissedilen
hemflire iflgücü sorunu yaflanmaktad›r. Bu durum, bir
yandan sa¤l›k ç›kt›lar›n› ya da hasta sonuçlar›n›
olumsuz etkilerken di¤er yandan çal›flmakta olan
hemflirelerin ifl yükünü daha da art›rmakta, y›pranma
ve iflten ayr›lmalar›na yol açarak hemflire devir h›z›n›n
yükselmesine neden olmaktad›r.
Hemflire say›s› ile bak›m kalitesi aras›ndaki iliflkinin
araflt›r›ld›¤› çal›flmalarda, hemflire istihdam›n›n hasta
güvenli¤i ile hastal›k ve ölüm oranlar› üzerindeki etkisi
ortaya konmufl; hemflire bafl›na hasta say›s›n›n artmas›
ile ölüm oranlar›n›n ve üriner enfeksiyon, üst
gastrointestinal sistem kanamas›, hastane kaynakl›
pnömoni, flok, kardiyak arrest gibi di¤er istenmeyen
olaylar›n artt›¤› bildirilmifltir. Türk Tabipler
Birli¤i’nin(2005), ülkemizdeki yenido¤an yo¤un bak›m
ünitelerinde ortaya ç›kan toplu ölümlerle ilgili haz›rlad›¤›
raporda, bir hemflireye düflen hasta say›s›n›n ve hemflire
devir h›z›n›n çok yüksek oldu¤u belirtilmifltir. Çocuk
Acil T›p ve Yo¤un Bak›m Derne¤i’nin (2006) “Pediatrik
Yo¤un Bak›m Raporu”na göre; hemflirelerin özel bir
e¤itim almad›¤›, vardiyada bir hemflireye düflen hasta
say›s›n›n (1hemflire: 4.5 hasta) ulusal ve uluslar aras›
standartlar›n çok üzerinde oldu¤u, aspirasyon ve
hemodinamik izlem gibi temel hemflirelik ifllevlerinin
asistan hekimler taraf›ndan yürütüldü¤ü, sekreter ve
di¤er destek personelin eksik oldu¤u, bunun hemflire
ve hekimlerin ifl yükünü daha da art›rd›¤›, baz›
ünitelerde de refakatçilerin bulundu¤u bildirilmifltir.
Yine ayn› raporda, çocuk yo¤un bak›m ünitelerinde
mortalite oran›n›n geliflmifl ülkelere göre çok yüksek
oldu¤u (%16) belirtilmifl; mortalitedeki yüksekli¤in
ünitelerdeki donan›m yetersizli¤i, uzman hekim ve
hemflire eksikli¤i, yo¤un bak›m ünitelerinin organizasyon
ve iflleyifli ile ilgili sorunlardan kaynakland›¤› bildirilmifltir.
Yukar›daki verilerin aksine, hemflire devir h›z›n›n

düflük oldu¤u m›knat›s (magnet) hastanelerde yap›lm›fl
araflt›rmalarda, hastanede yat›fl sürelerinin k›sald›¤›,
ölüm oran› ve pnömoni, flok, yara infeksiyonu gibi
komplikasyonlar›n azald›¤› gösterilmifltir. Bu
hastanelerde çal›fl›lan ortam mercek alt›na al›nm›fl ve
çal›fl›lan ortam›n özelliklerinin çok önemli oldu¤u
görülmüfltür. M›knat›s hastanelerde, liderlik becerileri
geliflmifl yöneticilerin bulundu¤u, hemflirelerin en üst
düzeyde temsil edildi¤i, otonomi sahibi oldu¤u, sürekli
e¤itim ve profesyonel geliflmelerinin desteklendi¤i,
hekim-hemflire iliflkileri ve iflbirli¤inin iyi oldu¤u,
çal›flanlar›n say› ve nitelik olarak yeterli oldu¤u ve
hemflirelerin yöneticilerinden destek ald›¤› belirlenmifltir.
Ülkemizde, hemflirelik mevzuat›n›n yenilenmesine
yönelik 20 y›ld›r devam eden çal›flmalar sonuç vermifl
ve hemflirelik mesle¤i için y›llard›r sorun olarak
gündemde bulunan “görev-yetki-sorumluluk”
karmaflas›na çözüm getirilmifltir. Bu olumlu geliflmeler
ile birlikte, 2 Kas›m 2012’de yay›nlanan 663 No’lu
“Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Ba¤l› Kurulufllar›n›n Teflkilat ve
Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname”
ise biz hemflirelerde mesle¤imizin gelece¤i ile ilgili
kayg›lar yaratm›flt›r. Çünkü, bu düzenleme ile kamu
hastaneleri yeniden yap›land›r›lacak; bu ba¤lamda
hastanelerdeki mevcut baflhemflirelik kadrolar›
kald›r›lacak ve hemflirelik hizmetleri Bak›m Grup
Müdürlü¤ü’ne ba¤l› olarak yürütülecektir. Bak›m Grup
Müdürlü¤ü kadrosuna hemflire olmayan kiflilerin
yerlefltirilmesi durumunda, yönetimde hemflireler üst
düzeyde temsil edilemeyecektir. Bu durum, mesle¤imizin
gelece¤ini olumsuz etkileyebilecek önemli bir tehdittir;
bu konuda tüm meslektafllar›m›z›n ve üst düzey
yöneticilerin dikkatli davranmas› gerekmektedir.
Daha iyi sa¤l›k ç›kt›lar› ve hasta sonuçlar›na ulaflabilmek
için hemflirelere sa¤l›kl› çal›flma ortamlar› oluflturulmas›
dile¤iyle,

Emine TÜRKMEN

Yard.Doç.Dr.

Vehbi Koç Vakf› Hemflirelik Fonu taraf›ndan 2012 y›l›nda
en fazla 10 araflt›rma projesine destek sa¤lanacakt›r.
Vehbi Koç Vakf› Hemflirelik Fonu Proje Destekleme Program›’n›n Hedefi:

Türkiye’de hemflirelik mesle¤inin geliflme ve güçlenmesine katk›da bulunmakt›r.

Son baflvuru tarihi 15 Ocak 2012
Hangi Projeler Kabul Edilebilir?

Kimler Baflvurabilir?

Bir proje için ayr›lan bütçe ne kadard›r?

Hemflirelik mesle¤inin e¤itim, yönetim ve
bak›m sorunlar›na ›fl›k tutacak;

• Devlet Üniversiteleri’ne ba¤l› Hemflirelik
Yüksekokulu ve Sa¤l›k Yüksekokulu’nda görev
yapan hemflire ö¤retim üyesi ve görevlileri;

•

Hemflirelik bak›m›n›n etkisini ortaya
koyacak;

• Devlet Hastaneleri’nde görev yapan hemflire
ö¤retim üyesi ve görevlileri;

Proje destekleme süresi ne kadard›r?

E¤itim-uygulama alanlar›n›n ortak
çal›flmas›n› yans›tacak;

• Hemflirelik mesle¤inin sivil toplum kurulufllar›nda
görev yapan hemflire ö¤retim üyesi ve görevlileri
baflvurabilir.

•

Nas›l baflvurulabilir?

Tercihen Türkiye çap›nda yap›lacak;

• Proje yürütücüsü hemflire ö¤retim üyesi ya da
ö¤retim görevlisi olmal›d›r.

•

• Projede yer alacak di¤er araflt›rmac›lar hemflirelik
lisans program› mezunu olmal›d›r. (Araflt›rma ve
istatistik dersi alm›fl olmal›d›r).

Baflvuru formlar› SANERC'ten temin edilebilir.
Yaz›l› baflvurular kabul edilir.

•

Baflvuru formu doldurulduktan sonra afla¤›da
belirtilen adrese gönderilir.

Ekip ya da disiplinleraras› iflbirli¤ini
yans›tacak çal›flmalar kabul edilecektir.
• Tez çal›flmalar› kabul edilmeyecektir.

Bir proje için toplam y›ll›k destek en fazla 25.000
USD’dir.

Her proje bir y›l süreyle desteklenir.

Bilgi için; Tel: 0 212 311 26 40 Faks: 0 212 311 26 30
www.sanerc.ku.edu.tr e-posta: sanerc@ku.edu.tr
Vehbi Koç Vakf› Hemflirelik Fonu Proje Destekleme Komitesi
Koç Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu
Güzelbahçe Sok. No: 20, 34365 Niflantafl› / ‹stanbul

YAZARLARA B‹LG‹
• Bafll›k sayfas›: yaz›n›n bafll›¤›, yazar(lar)›n aç›k ad ve soyadlar›, ünvanlar›,
çal›flt›klar› kurum ve bölümler, adresleri yer almal›d›r.

Hemflirelikte E¤itim ve Araflt›rma Dergisi (HEAD), Koç Üniversitesi
Hemflirelik Yüksek Okulu, Semahat Arsel Hemflirelik E¤itim ve Araflt›rma
Merkezi’nin (SANERC) süreli yay›n organ›d›r. Hemflirelik ve sa¤l›k alan›nda
yeni bilgi ve geliflmeleri yans›tan araflt›rma, derleme makaleleri, olgu
sunumlar›, çeviri yaz›lar› (izinli), güncel bilimsel toplant› ve yay›n tan›t›mlar›n›
yay›nlayarak hemflirelerin mezuniyet sonras› sürekli geliflimini desteklemeyi
ve hemflirelerin bilimsel çal›flmalara yöneltilmesine katk› sa¤lamay› hedefler.

• Özet: ikisi de ayr› sayfalarda olmak üzere en fazla 250 kelimelik Türkçe
ve ingilizce özet bölümü olmal›d›r. Özetin sonunda Index Medicus’a
göre seçilmifl 3-6 tane anahtar sözcük seçilmelidir.
• Metin: Araflt›rma makalelerinde girifl, gereç ve yöntem, bulgular ve
tart›flma bölümlerinden oluflur.

Dergi her alt› (6) ayda bir yay›nlan›r. Yaz› dili Türkçe ve ‹ngilizce’dir.
Yay›nlanmak üzere gönderilen makaleler, yay›n kurulu ve en az iki dan›flman
taraf›ndan incelendikten ve yazarlarca gerekli düzeltmeler yap›l›p tüm
yazarlar›n yaz›l› onay› al›nd›ktan sonra yay›nlanabilir. Yaz›lar›n daha önce
baflka bir yerde yay›nlanmam›fl olmas› veya yay›nlanmak üzere kabul
edilmemifl olmas› gerekir. Gönderilen yaz› daha önce herhangi bir kongre
ya da sempozyumda sunulmufl ise bu durum ilk sayfada dipnot olarak
belirtilmelidir. Dergide yay›nlanan yaz›lar için yazarlara ücret ödenmez
veya yazarlardan ücret al›nmaz. Yaz›lar›n bilimsel sorumlulu¤u yazar(lar)a
aittir. Dergi yay›n kurulu sorumlu tutulamaz.

Kullan›lan bütün birimler “Systeme Internationale” (SI) birimleri olmal›d›r.
‹laçlar›n jenerik adlar› kullan›lmal›d›r. Ticari isim ancak, yaz›yla do¤rudan
ilgili oldu¤u takdirde kullan›labilir.
Bafll›kta veya özette k›saltma kullan›lmamal›d›r; metinde kullan›lan
k›saltma say›s› ise mümkün oldu¤unca az olmal›d›r.
• Tablolar: Her biri ayr› sayfada, çift aral›k kullanarak haz›rlanmal›d›r.
Bütün tablolar›n, metinde kullan›fl s›ralar›na göre numaralanmas› ve
bafll›klar›n yaz›lmas› gerekir.

Dergide yay›nlanm›fl veya yay›nlanacak olan tüm yaz›lar›n yay›n hakk›
SANERC’e aittir; Yay›n Kurulunun izni olmadan yaz›lar›n tümü veya
herhangi bir bölümü, tablolar›, resim/flekilleri yay›nlanamaz.

• fiekiller: Dijital formatl› flekiller, jpeg kay›tl› ve 300 dpi çözünürlü¤ünde
olmal›, metinde kullan›l›fl s›ras›na göre numaraland›r›lmal›d›r.
• Kaynaklar: Kaynaklar›n do¤rulu¤undan yazarlar sorumludur. Metin
sonunda kaynaklar ayr› bir sayfada çift aral›kl› olarak yaz›lmal› ve
metinde yer ald›¤› s›raya göre numaraland›r›lmal›d›r. Dergi adlar› Index
Medicus'a göre k›salt›lmal›d›r. Bir kaynakta yazarlar›n say›s› üçten fazla
oldu¤u durumlarda üçüncü yazardan sonra “et al.” ya da “ve ark.” ibaresi
eklenmelidir. Kaynak yaz›m› afla¤›da belirtildi¤i flekilde yap›lmal›d›r:

Araflt›rma makaleleri: Bilimsel yöntem ve kurallara uygun flekilde yap›lm›fl
araflt›rma makaleleri bu bölümde yer alacakt›r.
Derleme makaleler: Hemflirelik uygulamas›, e¤itimi ve yönetimi ile ilgili
en yeni bilgileri gözden geçiren yaz›lar bu bölümde yer alacakt›r.
Özgün yaz›lar: Hemflirelik ile ilgili önemli sorunlara ve uygulamalara
iliflkin görüfller içeren yaz›lar bu bölümde yay›nlanacakt›r.

Kitap: Yazar›n soyad›, ad›n›n baflharf(ler)i, kitab›n ad›, birden fazla
bas›m› var ise kaç›nc› bas›m oldu¤u, bas›ld›¤› flehir, bas›mevi, bas›ld›¤›
y›l ve sayfa numaralar› belirtilmelidir.
Jarvis C. Physical examination and health assessment. 3rd. ed. Philadelphia:
W.B. Saunders Company; 2000. p. 687-750.

Olgu sunumu: Klinik olgu sunumlar› bu bölümde yer alacakt›r.
Kiflisel klinik deneyimler: Hemflirelerin ya da hasta yak›nlar›n›n yaflad›¤›
kiflisel deneyimlere yer verilecektir.

Kitaptan bölüm: Bölüm yazar›n›n soyad›, ad›n›n baflharf(ler)i, bölümün
ad›, editörün soyad›, ad›n›n baflharf(ler)i, kitab›n ad›, birden fazla bas›m›
var ise kaç›nc› bas›m oldu¤u, bas›ld›¤› flehir, bas›mevi, bas›ld›¤› y›l ve
sayfa numaralar› belirtilmelidir.
Melanie SM, Hickey JV. Neuroscience critical ca re. In: Hickey JV. editor.
The clinical practice of neurological and neurosurgical nursing. 5th. ed.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2003. p. 359-67.

Yay›n tan›t›m›: Yeni yay›nlanm›fl ya da yay›nlanmak üzere olan kitaplar›n
tan›t›m› yer alacakt›r.
Haberler: Kurs, kongre, sempozyum duyurular› ve yorumlar› yer alacakt›r.

Yaz›lar›n gönderilmesi:

HEAD yaln›zca e-posta ile gönderilen yaz›lar› kabul etmekte, posta yoluyla
yollanan yaz›lar› de¤erlendirmeye almamaktad›r. Yaz›lar›n de¤erlendirilmesi
ve kabul edilmesi sürecinde, yazarlarla her türlü iletiflim e-posta ile yap›l›r.

Çeviri kitap: Yazar›n soyad›, ad›n›n baflharf(ler)i, kitab›n ad›, birden
fazla bas›m› var ise kaç›nc› bas›m oldu¤u, çeviren kiflinin baflharf(ler)i
ve soyad›, bas›ld›¤› flehir, bas›mevi, bas›ld›¤› y›l ve sayfa numaralar›
belirtilmelidir.
Ferry DR. On günde temel elektrokardiyografi. Çeviri, M. Kahraman. ‹stanbul:
Ekbil A.fi.; 20 01. s. 10-29.

De¤erlendirmeye gönderilecek yaz›lar için e-posta adresi:
head@kareyay incilik.com.tr
Yaz›lar›n yay›na haz›rlanmas› s›ras›nda dikkat edilecek noktalar:
Dergiye gönderilen yaz›lar, ilk olarak dergi yaz›m kurallar› aç›s›ndan
incelenir. Derginin istedi¤i kurallara uymayan yaz›lar, daha ileri bir
incelemeye gerek görülmeksizin yazara iade edilir. Bu nedenle, zaman ve
emek israf›na yol açmamak için, dergi kurallar›na özenle uyulmal›d›r.
Metin dosyas› için herhangi bir yaz› editörü kullan›labilir (örn. Word,..).

Dergi: Makale yazar›n›n soyad›, ad›n›n baflharf(ler)i, makalenin ad›,
yay›nland›¤› derginin ad› (Index Medicus’taki k›saltma ad›), y›l, cilt no
ve sayfa numaralar› belirtilmelidir.
Pokorny ME, Koldjeski D, Swanson M. Skin care intervention for patients
having cardiac surgery. Am J C rit Care 2003;12:535-44.

Tüm yaz›l› metinler 12 punto büyüklükte “Times New Roman” yaz›
karakterinde iki sat›r aral›kl› olarak yaz›lmal›d›r. Sayfada her iki tarafta
uygun miktarda boflluk b›rak›lmal› ve ana metindeki sayfalar
numaraland›r›lmal›d›r.
Yazar adlar› sadece bafll›k sayfas›nda olmal›, akademik ünvanlar›, çal›flt›klar›
kurumlar ve bölümler, iletiflim adresleri (telefon, faks, e-posta) belirtilmelidir.

Dergi eki (Supplement): Makale yazar›n›n soyad›, ad›n›n baflharf(ler)i,
makalenin ad›, yay›nland›¤› derginin ad› (Index Medicus’taki k›saltma
ad›), y›l, cilt no, parantez içinde Supplement no ve sayfa numaralar›
belirtilmelidir.
Ahrens T. Severe sepsis management: Are we d oing enough?. Crit Care
Nurse 2003;23(Suppl. 5):2-15.

Yaz›lar her biri ayr› sayfadan bafllamak üzere, bafll›k, özet, metin, kaynaklar,
tablolar ve flekiller bölümünden oluflur.

‹nternet: http://www. ile bafllayan adres sat›r› eksiksiz bildirilmelidir.
Eriflim tarihi (gün, ay, y›l) bilgisi de yaz›lmal›d›r.
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