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Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik
THD Genel Başkanı

Değerli Meslektaşlarım,
Türk Hemşireler Derneği Bülteni’nin 2021 yılının ilk sayısında
da (2021 yılı Sayı 4) Covid-19 salgınına ve bu salgında
hemşirelik eğitimine yer verilmiştir. Salgının birinci yılında
dünya ülkeleri dahil ülkemizde sağlık kurumlarının ve sağlık
çalışanlarının yükü artmış ve bir çok sorunlar yaşanmış
olup, bu sorunların bir kısmı çözümlenmiş, bir kısmı ise
daha da derinleşmiştir. Bu bir yıllık süreçte milyonlarca
vatandaşımız, binlerce sağlık çalışanı Covid-19 ile enfekte
olmuş; binlerce vatandaşımız ve yüzlerce sağlık çalışanı
ise bu nedenle hayatlarını kaybetmiştir. Ayrıca bu salgın
nedeniyle ekonomi, istihdam, eğitim gibi bir çok alanlarda
zorluklar ve sorunlar yaşanmıştır.
2020 yılında Covid-19 mücadelesinde yedi gün 24 saat,
ön safta, hastalarla yakın temasta çalışan hemşireler,
Covid-19 salgının görülebileceği her birimde ve her yaş
grubuna hemşirelik hizmeti sunmuştur. Ülkemiz dahil
tüm dünyada hemşirelik mesleğinin ne kadar vazgeçilmez
olduğu, iyi eğitim almış, nitelikli ve deneyimli hemşirelere
ihtiyaç duyulduğu; hemşireler olmadan, ülkelerin salgınlara
karşı savaşı kazanamayacağı ve Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerine ulaşamayacağı; ülkelerin sağlık sistemlerinin
çevik, uyarlanabilir ve esnek yapıda olmasının ne kadar
önemli olduğu ve dünyanın sağlığına kavuşmasında kilit
sağlık çalışanı olarak hemşirelerin vazgeçilmez olduğu
ortaya çıkmıştır.
Uluslararası Hemşireler Yılı ilan edilen 2020 yılında Dünya
Sağlık Örgütü ve paydaşları, hemşire iş gücü yaratılması
ve ön görülen eksikliklerin giderilmesi; hemşirenin karar
alma süreçlerinde etkili rol alması; liderlik pozisyonlarına
daha fazla hemşireye yer verilmesi; adil maaş, iş sağlığı ve
güvenliği haklarını içeren çalışma koşullarının iyileştirilmesi;
hemşirelik eğitiminin iyileştirilmesine ve lisans düzeyinde
olmasına yönelik yatırımlar yapılması konularında tüm
hükümetlere çağrıda bulunmuştur.
Bu bağlamda derneğimiz bu süreçte toplumun ve
hemşireler dahil tüm sağlık çalışanların sesi olmak, nitelikli

ve güvenli hemşirelik hizmeti sunulmasını sağlamak için
meslektaşlarımızla iletişim ve iş birliğini geliştirmeye;
Covid-19 pandemi sürecinde yayınlanan mevzuata;
hemşirelik mesleğinin icrasına; çalışma koşulları ve
ortama; meslektaşlarımızı ve toplumu bilgilendirmeye;
ulusal ve uluslararası sağlık meslek örgütleri ile işbirliğine;
meslektaşlarımız dahil tüm sağlık çalışanlarına yönelik
şiddetin önlenmesine; sağlık çalışanları arasında
adaletsizliğe ve çalışma barışını bozan döner sermaye,
performansa dayalı vb. ek ödemelerin tamamen kaldırılarak
maaşların insanca yaşamaya yetecek düzeye çıkarılmasına;
3600 ek göstergenin en kısa sürede kabul edilerek maaşlara
yansıtılmasına; filli hizmetin, geçmiş yıllara yansıtılacak
şekilde düzenleme yapılmasına; hemşirelerin ve sağlık
çalışanlarının sesinin duyurulmasında medyaya yönelik
faaliyetler ve girişimlerde bulunmaya devam etmiştir.
Ayrıca derneğimiz, hemşirelik eğitimine yönelik olarak
öğrencilerin hak ettiği kaliteli eğitimi almalarına ve
nitelikli sağlık hizmeti sunmalarına katkı sağlamak üzere
teorik derslerin uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle
gerçekleştirilmesini, uygulama eğitimlerinin uzaktan eğitim
ile verilmemesini içeren önerilerde bulunmuştur. Hemşirelik
akademik kadrosuna, hemşirelik mesleğinin temel eğitimini
almamış ve bu alanda uzmanlaşmamış akademisyenlerin
istihdam edilmesinin önlenmesine yönelik girişimlerde de
bulunmuştur. Türk Hemşireler Derneği e- Bülten olarak
yayınlanan bu dördüncü sayıda, derneğimizin Covid-19
salgınına yönelik faaliyetleri, sorunların çözümüne yönelik
yaptığı girişimler ve faaliyetleri yer almaktadır.
Endişe, üzüntü, korku, bilinmezliklerle geçen bir yılı geride
bırakıp Covid-19 aşısı ümidi ile ikinci yıla girmiş bulunuyoruz.
Standartlara uygun aşılama programı, adil ve etkili dağıtma
ve koruyucu önlemler ile bu savaşın kazanıldığı bir yıl
olmasını diliyor, bu savaşta büyük özveri ile çalışan tüm
meslektaşlarımızı kutluyorum.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Sevilay Şenol ÇELİK
Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı
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Prof. Dr. Hülya Bulut
THD Bülteni Editörü

Değerli meslektaşlarım,
Öncelikle hepinizin yeni yılını kutlamak isterim. 2021 yılının tüm meslektaşlarımıza sağlık, huzur ve birliktelik getirmesini
diliyorum.
Türk Hemşireler Derneği Bülteni’nin 2021 yılının ilk sayısında hemşirelik eğitimi ve THD faaliyeteleri, Covid- 19
pandemisinde sizden gelenler, deprem ve hemşire ve THD faaliyetlerinin bir kısmı yer almaktadır.
Ülkemizde ve Dünyada Mart 2020’den beri gündemde yer alan ve hala önemi gün geçtikçe artan bu pandemi süreci
birçok tartışma, öğreti ve çözüm önerilerini de beraberinde getirmiştir. Bu öğretilerden en önemlisi; tüm insanlık
olarak içinde yaşadığımız dünyayı korumanın ne kadar önemli ve elzem olduğunu ve insanlığın ancak bir arada olarak
zorlukları aşabileceğidir.
Bilindiği üzere, 2020 yılı Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Hemşireler Yılı” olarak belirlenmiştir. Özellikle Covid-19
salgınının da bu yıla denk gelmesi hemşirelik mesleğinin tüm dünyada tekrar görünür olmasına neden olmuştur.
Ülkemizde de hem pandemi hem de depremler hemşirelik mesleğinin toplum sağlığı için önemini bir kez daha
ortaya çıkardı. Hemşirelik mesleğinin var olma nedeni insana kaliteli, nitelikli sağlık bakımı sunmaktır. Tabii ki, bu
bakımı sunarken hala birçok sorunumuz var, ama bunları çözmeye yönelik önerilerimiz de var. THD olarak sadece
sorunlarımızı değil, çözüm önerilerimizi de başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlara bildirmekteyiz.
2021 yılının tüm dünyaya sağlık, huzur, barış getirmesini; mesleğimizin özelinde nitelikli eğitimin önündeki engellerin
kalktığı, sağlıklı çalışma ortamları ve hakkaniyetli, insanca yaşamayı sağlayacak bir ücretlendirmenin olduğu bir yıl
diliyorum. Tüm meslektaşlarımı bu özverili çalışmalarından dolayı tekrar kutluyor ve her zaman, her koşulda yanlarında
olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum.
Sevgi ve Saygılarımla
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Türkiye Genelinde Meslektaşlarımız ile Bilgi Akışının
Sağlanması ve Covid-19 Mevcut Durum Analizi

Pandemi sürecinin başlamasından itibaren THD Genel Merkezi tarafından
şubeler ve il temsilcilikleri ile kesintisiz iletişim sağlanarak Türkiye genelinde
meslektaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik bilgi akışı sağlanmaktadır.
Covid-19 ile mücadelede meslektaşlarımızdan gelen geri bildirimler doğrultusunda
hazırlanmış olan Durum Raporu, Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlere iletilmiştir.
Ayrıca Türk Hemşireler Derneği
1 OCAK 2020 - 31 ARALIK 2020
Faaliyet Raporu’da derneğin web sitesinde yayınlanmıştır. Türk Hemşireler
Derneği 1 OCAK 2020 - 31 ARALIK 2020 Faaliyet Raporu’ na ulaşmak için
aşağıdaki bağlantıyı kullanınız.

https://www.thder.org.tr/uploads/files/thd-2020-2021-faaliyet.pdf
3

Prof. Dr. Ayişe Karadağ,

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı
akaradag@ku.edu.tr
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2014 yılında oldukça yüksek oranda olmak üzere, devlet
üniversitelerinde öğrenci kontenjanlarındaki artış,
kontenjan sınırlaması getirilen bazı vakıf okullarının
ise Türkçe programa ek olarak İngilizce eğitim
programlarına yönelmeleri, öğrenci kalitesi, alt yapı ve
öğretim elemanına ilişkin nitelik ve nicelik sorunlarını
daha da artırmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu’nun yakın
zamanda hemşirelik programlarında eğitim-öğretimin
başlatılmasına ve sürdürülmesine ilişkin asgari kriterleri
belirlemesi sevindirici olmakla birlikte bu kriterler nitelikli
bir hemşirelik eğitimi için yeterli değildir.

Prof. Dr. AYİŞE KARADAĞ
Sağlık Meslek lisesinden başlayarak hemşirelik eğitiminin
her kademesinde okumuş, hemşireliğin klinikten
akademiye her alanında çalışmış bir eğitimci, yönetici
olarak bu yazıyı kaleme almanın zorluğunu belirterek
başlamak isterim. Bu zorluk temelde, modern hemşireliğin
başlatıldığı tarihten günümüze kadar, lisans ve lisansüstü
düzey ile Sağlık Meslek Lisesi düzeyi arasındaki gel- gitler
ve bunların pratikte yol açtığı sorunlardan kaynaklanır.
Bu sorunlardan soyutlanarak geleceğin hemşiresinin nasıl
yetiştirileceğinin iki sayfada özetlenmesi elbette kolay
olmayacaktır.
Yine de hemşireliğin statüsünün en iyi olduğu ülkelerde
bile yaşanan bu sorunlara rağmen, toplumun değişen sağlık
gereksinimlerine cevap verebilecek yeterlikte hemşire
yetiştirmenin nasıl mümkün olabileceği cevaplamam
gereken realitedir. Bu bağlamda yazımı bilimsel bir
formattan ziyade, kişisel ve mesleki deneyimime, toplum,
sağlık, eğitim, politika alanlarındaki ulusal ve uluslararası
gelişmelere ve eğilimlere dayandırarak yazdığımı ve
yazının sadece lisans düzeyi hemşirelik eğitimine yönelik
olduğunu ilave etmek isterim.
Hemşirelik eğitimi ile öğrencilere, duyuşsal, bilişsel
ve psikomotor alanlara yönelik, önceden belirlenmiş
yeterliklerin kazandırılması hedeflenir. Bu eğitim; eğitimin
verildiği kurumun misyonu ve vizyonu, kaynakları, eğitim
programının içeriği ve yürütülüş biçimi, eğitimcilerin/
öğrencilerin nicelik ve nitelikleri ile bir ülkenin sağlığa ve
eğitim-öğretime ilişkin politikalarından etkilenir.
Hemşirelik eğitimi için yasalarla güvence altına alınmış
uluslararası ve ulusal standartlar vardır. Bu standartlar;
programa kabul koşullarından başlayıp, müfredat
(içerik, öğretim yöntem ve teknikleri, program sonu
çıktılar, değerlendirme yöntemleri vb.), eğitimin süresi,
uygulamada izlem, değerlendirme ve denetlemeye kadar
uzanan geniş yelpazedeki kriterleri kapsar. Standartların
merkezinde toplumun güvenliği yer alır. Ancak
programların standartlara uygun yürütülmemesi önemli
bir sorundur.

Hemşirelik öğrencileri eğitim yaşantıları boyunca toplumla
yakın temas içinde olduklarından, eğitimleri süresince
etkili ve güvenli bakım verme yollarını öğrenmelidir. Bu
bağlamda eğitim kurumlarının sorumlulukları, belirlenen
standartlara uygun bir eğitim ortamı sağlayarak
hemşire olmak için belirlenen yeterlikleri kazandıracak
programı gerçekleştirmektir. Eğitim kurumlarının bunu
yapabilmeleri için çok temel bir gereklilik, hemşirelerin
yetkinliklerinin belirlenmiş olmasıdır.
İngiltere Ebeler ve Hemşireler Konseyi başta olmak
üzere bazı ülkeler, küresel değişimleri de dikkate alacak
şekilde, bu yetkinlikleri oldukça açık ve ölçülebilir şekilde
tanımlamışlardır. Türkiye için Sağlık Bakanlığı Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan
“hemşirelikte yetkinlik kriterleri” çalışması Ağustos
2019 tarihinde davet edilen uzmanlar komitesinin
değerlendirmesine sunulmuştur, ancak bu kriterler
henüz yürürlüğe girmemiştir. Gerekli olan bu çalışmanın,
yetkinliklerin nasıl kazandırılacağını ve değerlendirileceğini
de kapsayacak şekilde, tamamlanması önemlidir ve
önceliklidir.
İçinde bulunduğumuz çağda teknoloji ile destekli ve
simülasyon temelli öğrenme ön plana çıksa da eğitim
kurumları için belirlenen standartlar, sadece sınıfları ve
laboratuvarları değil, kurumun kendisine ait ve/veya
işbirliği yaptığı uygulama alanlarını da kapsamalıdır.
Uygulama alanı, öğrencilere önceden belirlenmiş olan
hemşirelik yeterliklerinin kazandırılabileceği, vaka çeşidi
açısından zengin, genel bakımdan sorumlu hemşirenin
tüm yaş gruplarına bütüncül, güvenli ve etkili bakım
sunabilmesini sağlayacak olanaklara sahip olmalıdır.
Uygulama alanı ayrıca öğrencinin iletişim ve etkileşim
yönetimi, ekip içinde çalışabilme becerilerini
geliştirebilmelidir.
Uygulama
süresi
belirlendiği

Ülkemizde görece potansiyel istihdam alanı olarak
görülmesi nedeni ile lisans eğitimi veren hemşirelik
programlarının sayısı her geçen gün artmaktadır. İlaveten,
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şekilde tamamlatılmalı, öğrenci iş yükünü hafifleten
çalışan olarak değil, öğrenen olarak kabul edilmelidir.
Uygulama alanında gözlem önemli öğrenme yollarından
biridir. Ancak öğrencinin sadece gözlem yaparak
öğrenemeyeceği gerçeği göz önünde bulundurulmalı
ve sınıfı ilerledikçe, bilgisi ve psikomotor becerileri
geliştikçe öğrencilerin bakıma anlamlı değer katacak
şekilde uygulama yapmaları sağlanmalıdır. Öğrencilerin
beklenen yeterlikleri kazanmaları, klinik öğrenme
ortamında olumlu geri bildirim, nitelikli eğitimci ve rehber
hemşire desteğini gerektirir. Sürekli gözlem ve objektif
değerlendirme, uygulamanın amacına ulaşmasının diğer
önemli unsurlarıdır.
Eğitimin diğer bir bileşenini öğrenciler oluşturur.
Uluslararası standartlara göre geleceğin hemşiresi;
özerk, sorumluluk sahibi, hastalığı önleyen ve sağlığı
geliştiren, farklı disiplinlerle ve kurumlarla çalışabilen,
kritik düşünen, yaşam boyu öğrenen, teknolojiyi iyi
kullanabilen, ihtiyaç değerlendirmesi yaparak bakımı
planlayan, koordine eden ve bakım kalitesini artıran
hemşiredir. Hemşirelik programının çıktılarını karşılayarak
bunları yapabilecek yetkinlikte hemşire olabilmek için
programa başlayan öğrencilerin; sözlü ve yazılı ifade,
aritmetik ve teknolojiyi kullanma becerilerinin iyi olması,
hemşire olmaya istekli olmaları ve değerlerinin hemşirelik
etik kodları ile örtüşebilmesi gerekli asgari niteliklerdir.
Ancak mevcut durumda, meslek tercihini etkileyen
birçok sosyal ve ekonomik faktörün yanı sıra ülkemizde
olduğu gibi merkezi yerleştirme sınavı ile bu niteliklere
sahip olmayan birçok öğrencinin hemşirelik programına
başlaması söz konusudur.
Öğrencilerin kişisel nitelikleri, değerleri ve tercihleri
ile mesleğin doğası ve değerleri arasındaki uyuşmazlık
programın başarısını etkilemektedir. Bu bağlamda aileden
başlamak üzere çocukları ilgi ve yeteneklerine uygun

programlara yönlendirmenin yanı sıra, yükseköğretim
kurumları gençleri kendileri için uygun mesleği
seçmeye teşvik edecek eğitim ve tanıtım programlarını
sorumlulukları kapsamına almalıdır. Bu tanıtımlarda
birçok kurumun yaptığının aksine, bazı akreditasyon
kuruluşlarının yaptığı gibi, hemşirelik mesleğinin olumlu
yönleri kadar hemşirelik eğitiminin güçlüğü, hangi
nitelikleri gerektirdiği ve kendi kurumlarının altyapılarına
ilişkin bilgileri açıkça ve dürüstlükle paylaşmalılar.
Eğitim kurumları, öğrenme kültürünün etik, açık ve dürüst
olduğu, eşitlik ve çeşitlilik ilkelerine saygı duyulan, güvenli
ve etkili öğrenmeye elverişli, inovasyon, meslekler arası
öğrenme ve ekip çalışmasının olduğu bir öğrenme ortamı
sağlamalıdır.
Yürütülen müfredat, hemşirelik öğrencilerini tıp ve
diğer disiplinlerin öğrencileri ile birlikte eğitmeye uygun
tasarlanmalıdır. Öğrencilere meslekler arası ve kurumlar
arası ekiplerde çalışabilme becerilerini kazandıracak
esnek, özenli, başkalarının fikirlerine saygılı, yansıtıcı
ve yaşam boyu öğrenen olma niteliklerini kazanacakları
deneyimler yaşatılmalıdır. Öğrenciler kendi eğitimlerine
aktif olarak katılmalı, çeşitli alanlardan ve kişilerden
öğrenmelidir. Değerlendirme kanıta dayalı ve objektif
olarak zamanında yapılmalı ve öğrencinin yeterliliğine
dayandırılmalıdır.
Akademik misyonda, küreselleşme, farklı kültürel
geçmişlere sahip öğrencilerin ve öğretim üyelerinin
bir arada uyum içinde çalışması / üretmesi ve ulusal /
uluslararası eğitim kurumları ile işbirliği yer almalıdır.
Hemşirelik programını yürüten eğitim kurumlarının
misyon, vizyon ve program sonu çıktıları, alt yapıları
(hastane, laboratuvar, derslik, eğitimci sayısı ve niteliği
vb.) ile orantılı olmalıdır.İçinde bulunduğumuz çağda
hemşirelerin çalıştıkları ortamlar sadece hastaneler
değildir. Hastane dışındaki bakım ve sağlık hizmetleri
gittikçe daha fazla komplike olduğundan, hemşireleri kritik
kararları verebilecek, farklı disiplinler ve farklı kurumlarla
işbirliği içinde çalışacak donanımda yetiştirmek daha
fazla önem kazanmıştır. Bu nedenlerle hemşirelik
programlarında küresel sağlık sorunları, kültürel konular,
örselenebilir gruplar, mülteciler gibi sağlığı etkileyen
kompleks sosyal, ekonomik ve politik konularında yer
alması gerekir.
Öte yandan yaşamın her alanında olduğu sağlık alanına
ilişkin bilgi ve teknoloji hızla gelişmektedir. Bu gelişmeler
yeni konulara hakim öğretim üyesi ihtiyacını gündeme
getirmektedir. Bugün tüm dünyada hemşirelik alanında
nitelikli öğretim elemanı alabilme sorunu vardır.
Öğretim üyesi açısından hemşirelik programları
öğrencilerle birebir çalışmayı gerektiren ve iş yoğunluğu
fazla olan programlardır. İlaveten öğretim üyelerinin
nitelikli hasta bakımına yönelik kanıtları oluşturacak
bilimsel bilgi üretmeleri de elzemdir. Bu iki rol, kaliteli
eğitim ve araştırma, birlikte düşünüldüğünde hemşirelik
programlarında öğrenci sayıları ile orantılı öğretim
elemanı istihdam etmek toplumun sağlığının güvencesi
olarak görülmelidir.
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Burada vurgulanması gereken unsur istihdam edilen öğretim elemanlarının niteliğidir. Dünya Sağlık Örgütü önerileri
ve Avrupa Birliği düzenlemeleri başta olmak üzere uluslararası öncü örgütlerin vurguladıkları temel bir prensip,
hemşirelik programlarının eğitimcilerinin ve yöneticilerinin hemşirelik uzmanlık alanlarında olmalarıdır.
Hemşirelik programlarındaki temel tıp bilimleri, bilim, sanat ve diğer konulara ilişkin dersler için hemşirelik kadrolarında
öğretim üyesi istihdam edilmesi, hem istihdam edilen öğretim üyesinin akademik üretimi hem de hemşirelik eğitimi
açısından uygun değildir. Dahası 1970’li yıllardan beri bu konuda teşvik edilecek husus, öğrencilerin bu dersleri diğer
disiplinlerin öğrencileri ile aynı sınıflarda almalarının sağlayacağı katkılardır.
Son olarak hemşirelik eğitimi; öğrenci merkezli, yetkinlik bazlı ve tam öğrenme temelli olmalıdır. Farklı disiplinlerin
öğrencileri ile alınan çekirdek programlar, ortak araştırma ve proje dersleri, yan dal, çift anadal programları da
hemşirelik eğitimindeki yeni eğilimleri oluşturur. Yetkin ve yeterli hemşirelik mezunları için hemşirelik programlarının
ulusal ve uluslararası akreditasyonu çok önemli olup kaliteyi belgelemenin ve sürdürmenin yollarından biridir.
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THD tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümlerine
açılmış olan Hemşirelik Anabilim Dallarına “Hemşirelik Dışı” Öğretim Üyesi Alım İlanı Hakkında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na ve ilgili üniversitenin Rektörlüğü’ne yazı gönderildi.
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THD’nin müdahil olduğu davada “Hemşirelik Akademik Kadrosuna, Meslek Dışı Atamaya
Yargı Dur! Dedi” konusuna yönelik kamuoyu açıklaması yapıldı ve basında yer aldı.
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Danıştay 8. Dairesi’nin Hemşirelik Yönetmeliğindeki “Uzman Hemşire”liğe dair Kararına
Yönelik Bilgilendirme yapıldı.
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Covid-19 Günlerinde Hemşire Olmak

2020 Mart ayında ilk kez pandemi süreciyle karşılaşmış olmanın verdiği şaşkınlıkla koronavirüs
vakalarını kabul etmeye başladık. Artık hasta kabullerimiz normalden farklıydı.
Yoğun bakım ünitesindeki hastaları eski sistemle yakından takip etmek çok zordu. Hastaların
kesintisiz izlenebilmesi için ünite dışına merkezi monitör odası kuruldu. Bu monitör odasından
hastaların tedavi ve bakım süreçleri ekip arkadaşlarımız tarafından kayıt altına alındı. Hemşirelik
mesleğinin önemli bir parçası olan kayıt işlemleri bile şu aşamada oldukça çaba gerektiriyordu.
Yoğun bakımın sürece organize olması, yeni başlayan hemşirelerin oryantasyon süreci ve bizlerinde
psikolojik açıdan adaptasyonu zaman aldı. Koronavirüs vakaları bir, iki, üç derken on bir yataklı
yoğun bakım kapasitemiz doldu.
Öncelikle bakım yönetimini daha önceden hiç yaşamadığımız bir salgını yönetmek zorunda kaldık.
Damlacık saçılımının olduğu bakım girişimlerinde, yüksek oranda bulaş riskine maruz kaldık.
Gün geçtikçe rehberler ışığında okuyarak ve deneyimleyerek sürece oryante olduk ve bakım
algoritmalarını oluşturduk. Kişisel koruyucu ekipmanla çalışmanın zorlukları, hastalarımızın çok
kısa sürede kötüleşen yoğun bakım süreçlerine şahit olmak motivasyonumuzu düşürmeye başlasa
da iyileşerek servise taburcu ettiğimiz hastalarımız bizlere umut oldu. Başlangıçta hissettiğimiz
korku ve endişe yerini zamanla bir hastaya fayda sağlamanın verdiği mutluluğa ve mesleki doyuma
bıraktı. Pandeminin ilerleyen süreçlerine doğru azalan ölüm oranları ve vaka sayıları bizleri
umutlandırmıştı. Fakat tedbirsizlik bu umutları da yok etmeye başladı.
Mental olarak hastaneden asla ayrılamıyoruz. Yaşadığımız kaygılar nöbet teslimiyle tekrar başlıyor,
‘ acaba bugün kişisel koruyucu ekipman sebebiyle nefessiz mi kalacağım yoksa ter ile oluşan su
kaybı sebebiyle hipotansif mi olacağım? içeride beni neler bekliyor ?’ sorularıyla boğuşurken ünite
içerisine girme sırası geliyor. Hastaların bize olan ihtiyacının farkındalığı ile içeri giriyoruz. Alarm
veren monitörler, mekanik ventilatörler, beslenme pompaları, zaman zaman ‘nefes alamıyorum
yardım edin’ diyen hastalar… Eğer bir yoğun bakım hemşiresi iseniz bu seslerin hiç birine kayıtsız
kalamazsınız. Hastaların tedavi ve bakımını bitirip eğer hala nefes alabilecek durumdaysak hastaların yanına gidip onlarla sohbet edip herşeyin yoluna gireceğini söylemeden edemiyoruz. Geriye
kalan son nefes ve gücümüzü üzerimizdeki uzun eldiven, siperlik, gözlük, tulum ve maskeyi çıkarmaya harcıyoruz.
Sonrasında duşumuzu alıp hastaları gözlemlediğimiz kesintisiz ana monitör odasına geliyor ve
kayıt işlemlerine devam ediyoruz. Bütün bunlara rağmen hep birlikte içimizdeki dünyayı bir tuluma
sığdırıyor ve maskelerimizin altından gülümsemeye devam ediyoruz. Biz biliyoruz ki; hemşireler
dünya çapında sağlığı tehdit eden salgınlara karşı tarihsel olarak, bugün de mücadelenin en ön
saflarında yer alıyor. Bu mücadeleye bilgi, donanım ve cesaretimizle devam edeceğiz.
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SAAT 20:00
Covid nöbetimin başlangıcı. Haftasonu olduğu için ilk gelen otobüslere binebilme fırsatı
yakaladım. Bu defa acaba hangi ulaşımı tercih edersem hastaneye daha kolay varırım düşüncesine
kapılmama ve yollarda 1 buçuk saat harcamama gerek kalmadan ilk gelen otobüse binebildim
ve neyse ki aktarma yapacağım otobüste erken geldi. Umarım bu geceki bütün şansımı burada
kullanmamışımdır diye içimden geçirmeden edemedim. Biz hemşireler bilime inanır onun
buyruklarına göre hareket ederek hayat kurtarırız, ama elimizde değil kötü şansımızı kırmak adına da
bazı küçük şeyler taşıyabiliriz mesela telefonumun arkasındaki nazar boncuğu. Erken geldiğimden
hastalarımın labaratuvar bulgularını ve akciğer filmlerini inceleme fırsatı buldum arkadaşım gelene
kadar koruyucu ekipmanların sayısına bakarak bu gece kaç adet kullanabileceğimizi hesapladım.
Hastanemiz her zaman temkinli yaklaşıyor bu konuya. Bu durum bana hep şöyle hissettiriyor:
Biraz virüs alacağız, biraz korunacağız. Aksi takdirde bizden sonra gelecek arkadaşlarımız sadece
virüse maruz kalabilir… Bakanlığın ve yöneticilerimizin yaptığı açıklamalar ters düşse de bir yerden
sonra herşeyi bırakıp gününüzü maksimum verimle geçirmeye çalışıyorsunuz. Bir tane kendime bir
tane arkadaşıma olacak şekilde tulum ve maske alabildim, siperlik ve gözlükler tekrar kullanılabilir
olduğu için onlarda kısıtlama yoktu bir kaç tane aldım. Teslim başladı.
Bir down sendromlu (DS) 26 yaşında bir hastamız. Genel durumu iyi ancak down sendromu covidle
mücadeleye yeterli olur mu bilemiyorum. Bir hastamın ise genel durumu gerçekten çok kötü
ağzındaki tüpü takmamak için çok mücadele vermiştik ama tüp orada işte. Hastaların akciğerlerini
temizlemek çoğu zaman etik ikilem. Temizlemezsem balgamdan boğulacak; temizlersem virüs
bana bulaşacak. Bunu engellediğine inandığımız ekipmanlar mevcut ama her zaman elimizde
bulunmayabiliyor. Tıpkı bu hastada olduğu gibi. Etik önemli konu ama insan canı hep önce gelir ben
bunun için yemin ettim. Elbette akciğerlerini temizleyeceğim. Şanslıysam kapalı temizle cihazını
kurabilirim en azından diğer arkadaşlarımı kurtarmış olurum. Neyseki diğer 2 hastamın durumu iyi
ama bu virüs en iyi gözükeni bile bir anda elimizden alabiliyor daha önce defalarca yaşadığım gibi
bu gecede bunu tecrübe etmem olası.
Hasta teslimi bitti. Arkadaşım yarın için dosya hazırlarken ben uzun bir gece olacağını bildiğim
için sıcak su koymaya gittim. Su kaynarken meslektaşımla hem hastalarımızı değerlendiriyor
hem de yarın için hazırlık yapıyorduk. Bu sırada hekimimize arkadaşlarımızdan aldığımız bilgileri
ilettik: DS’li hastamız tüm işlemlere direniyor ancak ona sakinleştirici yapmamız çok riskli çünkü
down sendromu var ve biliyoruz ki sakinleştiriciler yorulmuş vücutlar için iyi olmayabilir. Tüm
bunlara rağmen hastamızı beslememiz lazım bir şekilde bunu yapmalıyız yemek ya da su, hiç birini
almadığı için ilaçlarını da vermekte zorlanıyoruz ve her defasında boğazına kaçacağı için tedirgin
oluyoruz. İdrar sondası olmadığı için çıkardığı sıvıları iyi takip edemiyoruz. Herhangi bir kısıtlama
uygulamak da istemiyoruz, zaten güç bela yerinde tuttuğumuz psikolojisini bozmak istemiyoruz
şu an en azında bize güveniyor… Down sendromluların kalpleri temiz hayal dünyaları geniştir.
Bunları duyan hekimimiz bir de kendi şansını denemek istedi ve hem idrar sonrası hemde karnını
doyurmamızı sağlayacak bir sonda takmak istedi. Meslektaşım ve hekim hazırlanırken ben hastaları
değerlendirmeye ve gecenin planlamasını yapmaya devam ettim. İşlemden çıktıklarında ikiside
üzgündü. Ne idrar sondasını ne de beslenme sondasını takamamışlardı. Hekimimiz büyük bir
çekingeyle anestezi uzmanına danışma kararı aldı. Bunları yapmalıydık aksi takdirde belki covidden
değil ama açlıktan ve susuzluktan kaybedecektik hastamızı. Anestezinin bir öneride bulunabilmesi
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hepimizi rahatlatmıştı, bir sonraki işlem saatinde hastayı besleyebilecek olmak bizi sevindirmişti.
Hastanemizde kurulu kamera sisteminden hastaları izlerken meslektaşımla klinik rutinlerimizi
yapmaya geri döndük ki meslektaşım Downlu hastanın monitörünün düz çizmeye başladığını
söyledi. İnanamadım hastaların yanından çıkalı daha 10 dakika olmamıştı hepsi iyiydi. Büyük bir
kuvvetle sandalyeden kalkıp hastanın yanına koştum. O sırda FFP3 maskesini nasıl taktım ve
üstüme önlüğü nasıl geçirdim hatırlamıyorum. Hızlıca kalp masajı yapmaya başladım. Hadi dön daha
yolun başındayız… Meslektaşım hemen doktora haber vermiş ve ekipmanlarını giyip içeri girmişti.
Hastayı ona devredip ilk doz adrenalini yaptıktan sonra çıkıp ekipmanlarımı giyip müdahaleye geri
döndüm. Geldiğimde hekim de içeride müdahaleye katılmış diğer hastaların perdeleri çekilmiş
ve müdahaleyi izlemeleri engellenmişti. Masajı arkadaşımdan devraldım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve…
Hekim: Klinik doktoruna haber verin aileyi bilgilendirsin. 2. Doz adrenalini hazırlayın.
Meslektaşım: Tamamdır. Atropin hazırlayalım mı?
Hekim: Ritim dönerse hazırlarız. Defiyi de açın.
Meslektaşım: 3 dakika doldu. Adrenalin yapıyorum.
Hekim: Yapın. Masajı ben devralayım.
(Telefon çalıyor. Arayan klinik hekimleri)
Ben: Covid yoğunbakım buyrun.
Klinik Hekim: Aileye haber verildi. Kameradan sizi izliyoruz bir şey gerekirse el sallayın.
Ben: Tamamdır. Teşekkürler. (telefon kapanır) Aileye haber verilmiş.
Hekim: Tamam. Hasta kalbe bağlı mı arrest oldu solunuma bağlı mı?
Ben: Arrest olduğunda saturasyon 82’ydi. Kangazı çalışalım mı.
Hekim: Çalışalım.
Ben: Ben masaja geçeyim. “Siz kanı alın” dedim ve mırıldandım 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve…
Meslektaşım: Adrenalin yapıyorum. Bu 3 oldu.
Hekim: Şu kangazını çalışın.
Meslektaşım: Hasta asidozda Sodyum Bikarbonat yapalım mı?
Hekim: Bir bakayım… 50 ml ile başlayın.
Meslektaşım: Tamamdır.
Bu müdahale 45 dakika sürdü, maalesef hastamızı kurtaramadık. Müdahaleyi sonlandırma kararı
aldığımızda hastanın gözlerini kapattım. Bir pamuk ıslatıp bedenini ve yüzünü sildim. Hepimiz
yorgun ve üzgündük. Meslektaşım bana hastayı kendisinin hazırlamak istediğini söyledi bana
da diğer hastalar için ilaç hazırlamamı önerdi. Kabul edip dışarı çıktım. Tulumumu çıkardıktan
sonra düzgünce astım. Sonrasında tekrar aynı tulumu kullanacağım FFP3 maskemi çıkartıp iç
kısmı temiz kalacak şekilde bana ayrılan bölüme koydum ve bütün formalarımı değiştirdim. Yalnız
formayla kalp masajı yapıyorsanız beyninizi, sırt, omuz, kol kaslarınızı ve ruhunuzu kullanırsınız.
Eğer tulumda giymişseniz her saniye bedeninizin her yerinde terin oluştuğunu hissedersiniz. 15
dakikalık sürede yorgun bir beden, beyin ve ruhunuz olur. En kolay ruhunuz onarılır, hastanız
geri dönerse eskisinden daha iyi bile olursunuz ama hastanızı kaybettiyseniz en güzeli hastanızla
vedalaşmak ve onu hazırlamaktır yani meslektaşım şanslıydı.
Ben diğer hastaların ilaçlarını ve ara öğünlerini hazırladığım sırada kliniğin kapısında bir adam
belirmiş ve kapıyı açamayınca bağırarak cam kapıya omuz atmış. Yoğun bakım ünitesindeki
arkadaşım patırtıya çıktı bende koştum. Bir hasta yakını, kaybettiğimiz hastanın abisi. Aşağıdaki
güvenliklerden kaçmış ve bir şekilde kliniğe çıkmış. Bağırarak ve bize tehditler savurarak
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arkadaşımın üstüne yürüdü ardından yoğun bakım ünitesinin kapısını zorlayarak açtı ve kardeşinin
yanına gitti. Onu gördüğümüz anda uyarmaya başladık çok tehlikeli olduğunu giremeyeceğini
söyledik ama bizi dinlemedi. Herşey bir anda oldu. Hızlıca telefona gidip güvenlik çağırdım.
Daha telefonu kapatmadan 3 tane güvenlik geldi. Zaten hasta yakınını kovalıyorlardı. Arkadaşım
koruyucu ekipmanlı olduğu için hasta yakınının yanına gitti ve onu ikna etmeye çalıştı. Bende
hasta yakınına vermesi için bir n95 uzattım, takmasını rica ettim. İşin komik tarafı bu hareketinden
sonra büyük ihtimalle Covid olacak ve bizlerden hizmet alacak ama bizi tehdit etmeye devam
ediyor. Güvenlik arkadaşlar gerçekten tatlı diyebileceğim bir dille uyarılarda bulundular ancak
yetkilerinin çok kısıtlı olduğunu bildiğim arkadaşlar zor kullanmak istemediler. Yaklaşık 40 dakika
hasta yakınıyla pazarlık ettiğimiz halde ikna edip dışarı çıkaramadık. Kardeşini çok sevdiği belli biz
buna inanıyorduk. Bu şekilde ona da eziyet ettiğini, diğer hastaları mağdur ettiğini, suç işlediğini,
devlet malına zarar verdiğini, kendine zarar verdiğini bunların hiç birini kabul etmedi ya da
umursamadı. Polis çağırmak zorunda kaldık. Ancak o şekilde dışarı çıkarabildik.
Artık diğer hastalarımızla ilgilenebiliriz. Ben hastaların yemeklerini ve ilaçlarını arkadaşıma verdikten sonra ifade vermek üzere polisin yanına gittim. Gittiğim sırada aynı ailenin ambulans şoförüne
saldırdığını ambulansa zarar verdiğini ve güvenliklerle çatışmaya devam ettiklerini gördüm.
Gerçekten binanın girişinde bir trajikomedi filmi oynuyordu. Hastane içerisinde hasta yakınlarını
kovalamak zorunda kalan güvenlik görevlileri ve polisler vardı. Bu sahneler bittikten sonra polise
ifade verebildim ve hastalarımın yanına döndüm. Öncesinde ricamı kırmayıp yardıma gelen klinik arkadaşıma teşekkür ettim. Süpervizörümüze durumu ilettim. Başhemşiremizin telefonlarını
cevapladım ve başhekimimizin ziyaretini kabul ettim. Hekimimizi arayıp hasta yakınlarının uzaklaştırıldığını söyledim. Nöbet daha yeni başlıyor. Bu gece daha yönetmemiz gereken kirizler var.
Bunların yanında alamadığımız maaşlar, asla yenebilir olmayan yemekler, kullanmamıza izin verilmeyen yıllık izinler ve maalesef farklı atamaya tabi olduğumuz için bir sonraki seneye devretmeyecekler, yetersiz ekipman ile bizden sonrakileri düşünerek hasta bakımı, hasta olursak maaş kesintileri, uzmanlıklarımızın elimizden alınması, hala daha bizi şiddetten koruyan yasaların olmaması
cabası. En kötüsü ne biliyor musunuz. Belki bilim hastaları kurtarmamıza yetmiyor ama elimizdeki
en güçlü koz o ve biz bilimin her zerresini sonuna kadar kullanıyoruz. İnsanların uzun ve mutlu
yaşamaları için. Daha fazla yapacak birşeyimiz yok. Ama bu saydığım sorunlar bir düzenleme ile
çözülecek sorunlar. Sahi biz hemşireler kimiz ve toplum için neyi ifade ediyoruz?
Sanırım o geceki bütün şansımı otobüslerde kullandım.
Bunları size ailemden uzak, yalnız olduğum evde, karantinadan yazıyorum.
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Pandemide 24 Saatim

06:00

07:40

08:00
08:05-09:00

09:-00-09:30

09:30-10:00

10:10-10:45

Bu hafta erken kalkmalıyım çünkü kızım üniversiteye hazırlanıyor, iyi bir devlet
okulunda olsa da maalesef uzaktan eğitim sistemi yürümüyor. Çocuklarımız
çok yalnız bırakıldı okulları ilgisiz. Güç bela bir dershaneye yazdırdık son anda.
Ancak, kızımın dershaneye 2 vesait yapması lazım. Otobüsler tıklım tıklım.
Kızımı dershaneye bırakıp geri dönüp işe gidebilmek için erken kalkıyorum.
Kızımı bıraktım işe dönüyorum. Biraz trafik olduğu için olur da geç kalırsam
diye nöbetten çıkan arkadaşlarımı arayıp bilgi verdim. Nöbet çıkışı o birkaç
dakikanın bile ne kadar önemli olduğunu gayet iyi bildiğim için vaktinde
yetişmem şart.
Hemşire ve diğer çalışanlara otopark imkanları sınırlı ne yazık ki, birçok alan
hocalara ayrılmış. Neyse ki bir yer bulup aracımı bıraktım ve tam vaktinde
kartımı basıp yoğun bakım ünitesine yetiştim.
Yoğun bakım ünitesindeki tüm hastaları tek tek teslim alıyoruz ekip olarak.
Hasta başında daha önce az kullandığımız ilaçların birbiri ile etkileşimi olup
olmadığını tartıştık, bugün vizit biraz uzun sürdü. 9 yaşındaki kanser hastamızın
tüm tedavi ve girişimlere rağmen bütün vücuduna yayılmış hastalığı, çok
üzüldük hepimiz. Onun başında teslim esnasında uzun bir sessizlik yaşadık.
Keşke yapabilecek daha fazla şeyimiz olsaydı.
Hastamı teslim aldım. Başka bir hastaneden sevk gelen hastamız covid testi
geldiği hastanede negatif çıkmış ama akciğer tomografisi covid 19 ile uyumlu
olduğu için bizim hastanedeki sonucu çıkana kadar izole odada izliyoruz.
Henüz 6 yaşında ve sürekli annesini istiyor. “Abla korkuyorum” diyor. Onunla
biraz konuşarak rahatlatmaya çalıştım. Hastamın fiziksel muayenesi yaptım.
Bu oda çok sıcak 28 derece. Maske ile nefes almak güç olabiliyor. Kulaklarımı
acıttığını hissediyorum. Odadan çıkarken bu önlükle 30 dakika içinde ne
kadar terlediğimi fark ettim.
İzolasyon odasından çıkıp diğer hastamın fiziksel muayenesi yaptım ve
pozisyon değişimini, ağız bakımını, göz bakımı gibi rutin bakımlarını yaptım.
Arkadaşlarım hayati bulgu takiplerini almışlar ben de sıvı izlemlerini yaptım.
Kalp ameliyatı sonrası izlediğimiz bebek hasta.. Bugün soluk borusundaki
tüpünü çıkarmayı deneyeceğiz. Hekimler kendisi soluyabiliyor mu diye teste
aldılar şimdi. İnşallah testten geçer. Hemen 10 tedavilerini hazırladım ve
uyguladım çünkü diğer hastam izole odadan sesleniyor ve yanına çağırıyor.
Covid düşünülen kız hastamın yanına girdim tekrar. Önlük maske var ama
eldiven yok. Personelimiz diğer servisten buldu geldi sağ olsun. İçeri girdim
benimle birlikte hekim arkadaşım da girdi. Tekrar test alınacakmış hastadan.
Ablacım elimi tut dedi küçük kız. Sıkı sıkı tutuştuk el ele. Güçlü bir çocuk hiç
kıpırdamadı ama gözlerimin içine “bakışı ne olur bitsin” der gibiydi. Yanımda
yoğun bakıma ait tableti de izole odaya getirdim. Belki bir şeyler dinler ya
da izlerse korkusu azalabilir. Sevdiği çizgi filmi açtık birlikte.. Şimdilik sakin..
Tedavilerini yaptım, sıvı izlemini yaptım. Hastalarımın sıvılarının ve setlerinin
değişim saati odadan çıkmam lazım.. Hastama, odanın karşında olacağımı ve
onu sürekli gördüğümü söyledim. Çıkınca el salladım. Beni gördüğü sürece
korkusunun daha az oluğunu biliyorum.
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11:00-11:30

11:30-12:30

12:30-12:45

12:45-13:20

13:20-13:45

13:50-14:20

Kalp ameliyatı geçiren hastamın çok sayıda infüzyon tedavisi var hepsini
hazırladım. Değiştirdim. Çocuklarda bu infüzyonları hazırlamak büyük dikkat
istiyor. Keşke yurt dışında olduğu gibi bu riskli infüzyon tedavileri eczanede
hazırlansa diye düşündüm. Bu küçücük tedavi alanında 4 hemşire çalışırken
dikkatimizi dağıtan bunca şeyle de mücadele etmek zorundayız. Arkadaşlarımla
yemek planını yaptık. Ben ikinci gideceğim dedim. Hastama yemek yedirmem
lazım. Hastamın sıvılarını değiştirirken takibini, sıvı izlemlerini yaptım. Tekrar
pozisyonunu değiştirdim, bezini aldım. Soluma testini geçti gibi görünüyor.
Öğleden sonra soluk borusundaki tüpünü çıkaracağız.
İzole odaya girdim tekrar. Oda hala 28 derece. Oksijen alan hastama oksijen
maskesi üzerine maske taktırmaya çalışıyorum ama istemiyor. Tedavilerini
yapmadan önce kontrol ettim ama damar yolu çıkmış. Hekim arkadaşımla
birlikte yaklaşık 30 dakika damar yolu aradık. Sonunda ayağının üzerinden
açabildik. Kateter takılması hazırlık yapıyor doktorlarımız çünkü tekrar çıkarsa
erişim zor olabilir. Yemek yemesini sınırladı doktorlarımız. Soluması gittikçe
güçleşti küçük kızın sadece bir yudum su içmesine yardım ettim. Her an
yapay solunum cihazına bağlayabiliriz. Ona neden yemek veremeyeceğimizi
anlatmak çok güç.. Yüksek akımlı oksijen tedavisine başladık. Umarım fayda
görür. Sevdiği çizgi filmi açıp odadan çıktım. Çok yoruldu sanırım uyuyacak.
Arkadaşlarım diğer hastamın 12:00 tedavilerini yapmışlar takibini almışlar,
yemeğe geç dediler.
Hızlıca yemeğimi yedim. Bugün tavuk ve bulgur pilavı göndermişler yemek
için. Ama soğumuş. Canım yemek istemedi. Yoğurt vardı sadece onu yedim.
Hızlıca bir kahve içtim. Diğer hastamın soluk borusundaki tüpü çıkaracağız
dedi hekimlerimiz , hazırlıklarımı yapıp onun yanına gitmem lazım.
Hastamızın soluk borusundaki tüpü çektik, destekleyici ilaçlar verdik. Göğüs
fizyoterapisi yaptım. Öksürmeye teşvik ettim. Sekresyonlarını aspire ettim.
Ağız bakımını yapıp bezini aldım ve tekrar pozisyonunu değiştirdim. Arada
izole odadaki hastamın 13:00 takibini ve sıvı izlemini yapıp çıktım. Hastalarımın
yeni başlanan ilaçlarını bilgisayar girişi ile eczaden istedim. Kateterizasyon
işlemi için malzeme taleplerini bilgisayardan yaptım. Personelimi gönderdim.
Tüpü çıkarılan hastamın solunumunu değerlendirdim, ben 14:00 tedavilerimi
hazırlamaya geçtim.
Tedavilerimi hazırladım. Damardan yapılması gereken çok sayıda ilaç denk
gelmiş bu saate hepsini zamanında verebilmek için planlı olmam lazım.
Önce izole odaya girmem gerekiyor. Hekimlerimiz kateter hazırlıklarını
tamamladılar. Tekrar önlük n95 maskemi giydim. Odaya girdim. Birazdan
hastamıza bir miktar sakinleştirici verip kateter takacaklar. Hastama ne
yapılacağını anlatmaya çalıştım. Tedavilerini yaptım, sıvı izlemini yapıp takibini
aldım. Hekimler hastanın tüm vücudunu yeşil örtü ile örtmeye başladılar.
Kateterizasyon işlemi esnasında odada olup onları asiste etmem gerekiyor.
Diğer hastamın tedavilerini yapıp geleceğimi söyledim, odadan çıktım.
Diğer hastamın tedavilerini yaptım, sıvı izlemini yapıp takibini aldım. Kan
gazı örneği aldım. Tekrar entübe olmaması için yüksek akımlı oksijen tedavisi
başladık hekim arkadaşımla birlikte. Diğer hastama izole odada kateter
takılıyor. Ben yetişemediğim için diğer hemşire arkadaşlarım yardım ediyorlar.
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14.20-15:00

15:05-15:30

15:30-16:05

16:05-17:00

17:00-18:00

Koruyucu ekipmanlarımı giyerek izole odaya girdim. Hekimlerimiz kateterizasyon işlemini bitirmişler. Kateter pansumanını yaptım. Akciğer grafisi geldi.
Radyoloji teknisyenini kişisel koruyucu ekipmanları ile odaya aldık. Hastanın
sırtına kaseti birlikte yerleştirdik. Bir miktar sakinleştirici aldığı için uyuyor.
Grafi çekimi sonrası odadan çıkan cihazın çok güzel silinmesi için temizlik
personeline talimat verdim. Hastamın bakımlarını yaptım. Takibini aldım. Yeni
başlanan infüzyon tedavisini hemşire arkadaşlarım hazırlamış, yoksa odadan
çıkıp tekrar girmem gerekecekti. Tedavimi yeni açılan kateterden başladım.
Kateterizasyon sonrası cerrahi setleri topladım. Personelle sterilizasyon ünitesine gönderdim. Hastamın sıvı izlemini yapıp takibini aldım. Tüm kişisel
koruyucu ekipmanlarımı çıkararak odadan çıktım. Bir bardak su içip diğer
hastamın yanına geçmem lazım.
Su içip ihtiyaçlarımı karşıladım. Yorulmaya başladığımı hissediyorum ama
az kaldı. Soluk borusundaki tüp çıkarılan hastamın takibini aldım, solunum
fizyoterapisi uyguladım. Yeni başlanan ilaçları oldu tekrar. Onları hazırlamadan
önce ilk kez uyguladığım için uygulama esnasında nelere dikkat etmem
gerektiğini araştırdım. İlaç prospektüsünü de okudum. Bilimsel kaynakların
belirttiği konsantrasyonda prospektüse uygun biçimde hazırlayıp uyguladım.
Tekrar kan gazı örneği alıp personelle laboratuvarı gönderdim. Sabah sisteme
girdiğim uyuşturucu ilaçları, hastamın tüpü çıktığı için kullanmadığımızdan
eczaneye iade tutanaklarını yazdım. Eczaneye gönderdim.
Kişisel koruyucu ekipmanlarımı giyip izole odaya girdim. Bakımlarını yaptım.
Saçlarını taradım ve ailesinin bıraktığı tokayla saçlarını topladım. O esnada
gözünü açtı. Annesini sordu. Ne zaman geleceğini sordu ve annemi istiyorum
diyerek ağlamaya başladı. Ona benim de kızım olduğunu, annesinin onu kapıda
beklediğini ve çok sevdiğini söylememizi istediğini belirttim. En kısa zamanda
iyileşip servise çıkması için birlikte uyum içinde çalışmamızın önemini anlattım.
“Odaya çıkınca annem yanımda olacak mı” diye sordu, “elbette” dedim. Uzun
bir sessizlik oldu. Ben bu esnada onun bezini değiştirdim. İshali olduğu için
çarşaflar da kirlenmiş. Personeli çağırdım birlikte çarşaflarını da değiştirdik.
Hastamın takibini alıp sıvı izlemini yaparak odadan çıktım.
Diğer hastamın takiplerini aldım. Kan gazı sonucu iyi gelmediği ve hastamın
solunumu yüksek akımlı oksijen tedavisine rağmen güçleştiği için tekrar
solunum makinasına bağlamaya karar verildi. Hekim arkadaşlarımla birlikte
gerekli malzemeleri hazırlayıp hastanın yanına girdik ve hasta tekrar solunum
makinasına bağlandı. Daha önce kestiğimiz uyutucu ilaçlar tekrar başlandı,
infüzyonlarını hazırlayıp uyguladım. Eczaneden kullandığım ilaçları istedim.
Hastamın tüm bakımlarını tekrar yaptım. Pozisyon değişimini yapıp takibini
aldıktan sonra diğer hastamın yanına geçtim.
Ekipmanlarımı giyip izole odaya girdim. Hastam ishali arttı tekrar altını
temizledim, çarşafı kirlendiği için tekrar personeli çağırdım ve birlikte bütün
çarşaflarını değiştirdik. Ateşi olduğu için ek tedaviler başladılar. Ekipmanlarımı
çıkarıp odadan çıktım istenen tedavileri hazırlayıp tekrar odaya girdim.
Tedavileri uyguladım. Nöbeti teslim alacak arkadaşım geldi bu esnada izole
odadan başlayarak hastalarımın izlemlerini yaptım ve nöbetçi hemşire
arkadaşıma detaylı teslim verdim.
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18:00-18:30

18:45-19:30
20:30

21:30

22:30

01:00

Nöbetim bitti ve kendi kişisel ihtiyaçlarımı karşıladım, üzerimi değiştirdim.
Personellerimiz çay yapmışlar, çıkmadan önce birlikte çay içtik. Dinlenme
odamız küçük ve sosyal mesafeyi korumak güç olduğu için, nöbetleşe
kullanıyoruz. Personellerimiz biz oturalım diye odadan çıktılar. Nöbetten
çıkan hemşire arkadaşlarımızla kısa sohbet ettik. Tüm gün birlikte çalışıp hiç
konuşamadığımızı düşündük.
Markete uğrayarak eve gittim. Temizliğimi yaptım ve hemen mutfağa girdim.
Yemeği hazırladım ve ailemle birlikte yedim. Gün içinde yaşadıklarımızı
birbirimize anlattık. Üniversiteye hazırlanan çocuğum gelecekten kaygılarını
dile getirdi, hala ne olmak istediğine karar verebilmiş değil, iş imkanı olan
mesleklere odaklanması gerektiğini düşünüyor ve bu sene üniversite sınavını
kazanamamaktan dolayı çok endişeli. Bu düşüncelerle ders çalışmaya çekildi.
Mutfağı toparladım. Çamaşırları yıkamaya attım. Çok yorgun hissediyorum
ama ders çalışmam da lazım. Her ne kadar uzman hemşire kadrosu olmasa
da kendimi geliştirmek ve gelecekte belki uzman hemşire olmanın farkını
yaşamak için tezimi bitirmem lazım. Çay demleyip ders çalışmak için salona
geçmeyi planladım.
Çayımı alıp çalışmaya başladım. Bu esnada Kanser olan babam aradı. Onu
korumak için sık görüşemiyoruz yüz yüze. Bize düzenli test yapılmadığı için
taşıyıcı olmaktan korkuyorum ama telefonda sık görüşüyoruz. Haberlerde
vakaların arttığını duymuş, “Aman kızım dikkat et, kendini koru, aklımız sizde”
dedi. Ona dikkat ettiğimi merak etmemesini söyledim.
Kızım ders çalışırken uyumuş onu yatağına yatırıp çamaşırları astım.
Yorgunluktan okuduğumu anlayamadığımı fark ettim ben de uyumaya karar
verdim. Sabah 06:00 için alarmlarımı kurarak uyudum.
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Corona Savaşçıları

Covid yoğun bakımı ünitesinde görev yapan bir hemşireyim. Nöbet günlerimden biri.. Sabah saat
06:00’da alarm ile uyandım. Yataktan kalkıp fırladım çünkü biraz daha yatarsam kalkamayacağımı
biliyorum. Elimi yüzümü yıkayıp sabah motivasyon konuşmasını yaptım. Aynada kendime
bakıp “haydi bakalım, bugün süper olsun!” Kahvaltı evde yapıldı çünkü bunun için fırsatımız
olmuyor ve tabi hastanenin verdiği ince dilim peynir, salça olmuş domatesle de kahvaltı yapmak
istemediğimden.. Valizimi hazırladım: evet doğru okudunuz valiz. Çünkü işe 3 takım üniforma,
polar, iki takım iç çamaşırı ile gidiyorum. Yurtlardan çıkarıldığımız için ailemizin yanına geliyoruz,
otobüsler çok dolu oluyor, virüsü evimize getirmeyelim diye 4.300 TL maaşımızla ekmeğimizden
kısıp aldığım 1999 model arabama “bugün bir yerinde sorun çıkmasın Allah’ım” diye dua ederek
biniyor ve hastanenin yolunu tutuyorum.
Saat 08:00’de nöbeti devralmak için hazır bulunuyorum. Hekim devrini beklerken bir kahve
içme fırsatı bulabiliyorum daha çok uyanmak için. Sonrasında ilaçların hazırlanması, eksiklerin
toplanması ve tabi ki ekipmanlar için kendimizi motive etmek var. Önce bir kat eldiven giyiyorum.
Sonra o asla nefes almayan beyaz tulumu giyiyorum. Tulumun kolları açılmasın diye kolunun ucunu
delip baş parmağımı oradan geçiriyorum. Üzerine 3-4 kat daha eldiven; ekipmanları çıkarırken
virüsün bulaşma riskini azaltmak için böyle yapıyorum. N95 maske üzerine cerrahi maske. Ve tabi
üzerine de iki nefesle buğulanmaya başlayan gözlükler... Buğulanmasın diye ne kadar içine sabun
sürsek de maalesef engel olamıyoruz ve içerde bazen ne yaptığımızı göremiyoruz bile... Ve en son
parça siperliğimiz. Galiba bunları yazarken bile yoruldum. İçeri giriyoruz, saat 9:50. Ekipmanları
giydiğimiz anda terlemeye başlıyoruz. Öncelikli yapmamız gerekenleri belirleyip tedavilerimizi
yapmaya başlıyoruz. Aralarda da bilinçli hastaların şikayetlerini dinliyor, bir nebze olsun onlarla
konuşarak iyileşme sürecine onları da katmaya çalışıyoruz. Sürekli gözümüz monitörlerde oluyor
ya, bir hastanın değerinin düştüğünü görüyorum. Hemen hekime haber veriyorum. Entübasyon
kararı alıyoruz. Hemen hazırlıklara başlıyoruz, çok hızlı olmalıyız çünkü zamanla yarışıyoruz. Lakin
tulumun içinde bunu yapmak biraz güç...
Saat 11:00. Hastanın durumu nedeniyle entübasyon başarısız... Mavi kod veriyoruz. Yapalım
mı yapmayalım mı derken vicdanımız elvermiyor, ekipmanımız tam deyip hastayı ambulamaya
başlıyoruz. Nefesim daralmaya başladı.. Şu an maske değiştirecek zaman yok... Ekip geliyor
yeniden entübasyon denemesi başarılı, kalp masajına başlıyoruz. Önce hekim, sonra ben.. Ellerim
kayıyor ama yapmaya devam ediyorum. Hasta dönmüyor...
Saat 11:40. N95 ıslandığı için etkisini kaybediyor. Hastaya müdahale bittikten sonra nefes
alamadığımı fark ediyorum. Arkadaşıma, sadece ben çıkmak zorundayım, diyebiliyorum. Kapıdan
çıkıyorum ancak ekipmanların çıkarılma sırası aklıma gelmiyor. Tek düşündüğüm maskeyi
çıkarabilmek çokça oksijen alabilmek! Yapamıyorum, dayanamıyor maskeyi tutup çekiyorum
direkt, rahat bir nefes alacağımı düşünürken havadaki oksijen bana yetmiyor. Ağzımdan nefes
almaktan diyaframımın ağrısını yeni fark etmeye başladım. Sorumlu hemşirem ve bakım personeli
abi yardım ediyor, öyle çıkarıyoruz ekipmanlarımı. 5 dakikalık mola sonrası yeni ekipmanlarımı
giyip arkadaşıma yardıma gidiyorum. Hastayı topluyoruz... Her şeyi halledip çıkıyoruz. Ekipmanları
çıkarıp dinlenmek istiyoruz. Sırılsıklam olmuşuz. Ayaklarımızdan ter yürümüş, yürürken ses çıkıyor.
15 dakika öğle yemeği yeme fırsatı buluyoruz. Diyorlar ki şu hasta servise çıkacak. Onun dosya
ve ilaçlarını topluyoruz. Bu bizi biraz olsun güldürüyor. İki hastaya katater planlaması yapıldığını
söylüyor hekim. Bu demek oluyor ki yeniden içeri gireceğiz. Bol su içiyoruz yemeğin üzerine...
Sonra yeniden ekipmanları giyiyoruz. Planladığımız tedavilerimizi ve hazırlıklarımızı yapıyoruz.
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Saat 14:00. Hekimlerle birlikte kataterleri açıyoruz. Sonra klinikten hastamızı alıyoruz. Oksijen
değerleri bir türlü yükselmiyor. Hekimi arıyoruz, geliyor cihazı ayarlıyor ama yok... Hekim
biraz izleyelim diyor ve çıkıyor dışarı. Biz ekipmanlarla gözümüz oksijen değerinde bir yandan
hastaya “nefes alın, burnunuzdan çiçek koklar gibi nefes alın” diyoruz. Bir yarım saat sırf böyle
geçiyor. O sıra başka bir hastaya diyaliz başlanıyor. Diyaliz hemşiresinin söylediklerini kafama
not alıyorum. Saat 16:00. O sıra ölen hastanın yerine hasta alıyoruz. Hasta yabancı: ne Türkçe
ne İngilizce ne Fransızca biliyor. Oldukça zorlanıyoruz iletişim kurmakta. Sonra kalan görevleri
tamamlıyorum. saat 17:30. Çıkıyorum bir yarım saat yemek molası veriyoruz. Kayıt işlerimizi
yapıyoruz, tedavilerimizi hazırlıyoruz ve yeniden ekipmanları giyip içeri giriyoruz... Tedavileri
yapıyor hastaları teslime hazırlayıp her şeyi toparlıyoruz.
Saat 19:30. Biz de bittik lakin hala yapmamiz gereken şeyler var. Dışarı çıkıp 3.kez kıyafetlerimizi
ve çamaşırlarımızı değiştiriyor sonra da kayıtlarımızı tutuyoruz. Yeni ekip geliyor, nöbeti
devrediyoruz. Hemen eve gitmek istiyorum lakin ailemle yaşadığım için duş alıp öyle gidiyorum.
Üzerimdeki her şeyi değiştiriyor telefonuma kimliğime kadar dezenfekte ediyorum. Eve kendimi
zor atıyorum... Hemen banyoya gidiyor, üzerimdeki her şeyi çıkarıyor tekrar duşa giriyor,
hastaneden getirdiğim her şeyi çamaşır makinesine atıyorum. Koltuğa kendimi atıyorum ve
oracıkta sabaha kadar uyuyakalıyorum. Teşekkürler sistem, teşekkürler yönetim...
Biz bunları tabi ki yaparız, bu savaşın askerleri de bizleriz, görevimiz bunlar. Lakin hiçe sayılmamız,
yıllardır süregelen sorunların görülmemesi, vaat edilen sözlerin yerine getirilmemesi, haklarımızın
gasp edilmesi ve sistemin tüm bu yükleri ile yalnız bırakılmayı hak etmiyoruz.
Bir Hemşire.
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