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Hemşireler için uluslararası etik kodlar ilk olarak 1953 yılında Uluslararası Hemşireler
Konseyi (International Council of Nurses - ICN) tarafından kabul edilmiştir. Daha sonra
çeşitli zamanlarda revize edilmiş ve yeniden onaylanmış, en son 2021'de bu gözden
geçirme ve yenilenme ile tamamlanmıştır.
KODUN AMACI
ICN Hemşireler için Etik Kodları, hemşirelerin üstlendiği farklı roller kapsamında; etik
açıdan uygun olan hemşirelik uygulamalarını tanımlayan ve yönlendiren, hemşirelerin
ve hemşirelik öğrencilerinin etik değerlerinin, sorumluluklarının ve mesleki
1
yükümlülüklerinin bir ifadesidir. Bu bir davranış kuralı değildir, ancak kurumlar
tarafından belirlenen profesyonel standartları karşılamak amacıyla hemşirelik
uygulamaları ve karar verme süreçlerinde etik bir çerçeve oluşturabilir.
ICN Hemşireler için Etik Kodları, hemşirelerin rolleri, görevleri, sorumlulukları,
davranışları, mesleki yargıları ve hastalarla, hemşirelik bakımı veya hizmeti alan
diğer kişilerle, iş arkadaşlarıyla ve diğer sağlık profesyonelleriyle olan ilişkilerine etik
rehberlik sağlar. Kodlar temeldir ve hemşirelik uygulamalarını yürüten ülkelerin
yasaları, yönetmelikleri ve mesleki standartları ile birlikte oluşturulmalıdır. Bu
Kodlarda ifade edilen değerler ve yükümlülükler; tüm ortamlarda, rollerde ve
uygulama alanlarındaki hemşireler için geçerlidir.
ÖNSÖZ
Hemşirelik bakımı 1800'lerin ortalarında profesyonel hemşireliğin doğuşuyla birlikte
tanımlanmıştır. Eşitlik, kapsayıcılık ve çeşitliliğin değer kazanmasında gelenek ve
uygulamalarına derinden bağlı olan hemşireler; sağlığı geliştirmek, hastalıkları
önlemek, sağlığı iyileştirmek ve acıyı hafifletip onurlu bir ölümü desteklemek üzere
dört temel hemşirelik sorumluluğunu benimsemişlerdir. Hemşireliğe olan ihtiyaç
evrenseldir.

1 Hemşirelik öğrencisinin uygulamasının ICN Etik Kodları ile uyumlu olması gerekir. Eğitim düzeyine

bağlı olarak, öğrenci hemşirenin davranış sorumluluğu öğrenci ve danışmanı arasında paylaşılır.
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Hemşireliğin özünde; kültürel haklar, yaşam ve seçim hakkı, saygı çerçevesinde
tedavi alma hakkı ve insan onuru dâhil olmak üzere insan haklarına saygı vardır.
Hemşirelik bakımı; yaş, renk, kültür, etnik köken, engellilik veya hastalık, cinsiyet,
cinsel yönelim, uyruk, siyaset, dil, ırk, dini veya manevi inançlar, yasal, ekonomik
veya sosyal statü gibi hususlara saygıyı gerektirir ve sınırlandırılamaz.
Hemşirelere birey, aile, topluluk ve toplumların sağlığının yerel, ulusal ve küresel
olarak iyileştirilmesine katkılarından dolayı saygı duyulur ve hemşireler değerlidir.
Hemşireler, hemşirelik hizmetlerini diğer sağlık profesyonelleri ve ilgili gruplarla
işbirliği içinde koordine ederler. Hemşireler, saygı, adalet, empati, duyarlılık, özen,
şefkat, güvenilirlik ve dürüstlük gibi mesleki değerlere sahiptirler.
ICN KODLARI
ICN’in Hemşireler için Etik Kodları, etik davranış için bir çerçeve sağlayan dört temel
unsura sahiptir: Hemşireler ve hastalar ya da bakım veya hizmete ihtiyaç duyan diğer
kişiler, hemşireler ve uygulama, hemşireler ve meslek ve hemşireler ve küresel
sağlık.
KOD ÖGELERİNİN UYGULANMASI
Kodların her bir ögesinin açıklamasını takip eden tablolar, hemşirelerin standart
uygulamaları eyleme geçirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu tablolarda,
Kodların ögelerinde yer alan temel ilkelerle ilgili örneklere yer verildiğini ve kavramlar
listesinin tam veya kapsamlı olmasını amaçlamadığına dikkat edin. Hemşireliğin etik
görev ve değerleri, tüm hemşirelik hizmetleri ve hemşirelik rolleri için geçerlidir:
Klinisyenler, eğitimciler, öğrenciler, araştırmacılar, yöneticiler, politika yapıcılar ve
diğerleri. Mesleki dernekler de bu görev ve değerleri rehber alırlar. Değerlerin ve
görevlerin hemşirelik mesleğiyle olan ilişkisi sayfa 20’deki diagramda
gösterilmektedir.
ICN HEMŞİRELER İÇİN ETİK KODLARININ KULLANIM ÖNERİLERİ
ICN Hemşireler için Etik Kodları, sosyal değerlere ve ihtiyaçlara dayalı eylemler için
bir rehberdir. Bu rehber ancak hemşirelik bakımının verildiği tüm ortamlarda,
hemşirelik ve sağlık bakımının gerçeklerine uygulandığında geçerli bir belge olarak
anlam kazanacaktır.
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Kodların amacına ulaşması için anlaşılması, içselleştirilmesi ve hemşireler tarafından
tüm çalışma alanlarında kullanılması gerekir. Kodlar öğrenciler ve hemşireler için
eğitim ve çalışma hayatları boyunca erişilebilir olmalıdır.
Bu nedenle hemşireler olarak:
Kodların her bir ögesi altındaki standartları inceleyin.
Her standardın ne anlama geldiğini bireysel olarak düşünün. Bireysel olarak
hemşireliğin uygulama, eğitim, araştırma, yönetim, liderlik veya politika
geliştirme alanlarında etik davranmanın yollarını düşünün.
İş arkadaşlarınızla ve diğerleriyle Kodları tartışın.
Kodlarda belirtildiği gibi etik ikilemleri ve davranış standartlarını belirlemek için
deneyimlerden yararlanın. İkilemlerin çözümünde kodları rehber alın.
Etik karar vermeyi netleştirmek ve etik davranış standartları üzerinde fikir
birliğine varmak için gruplar halinde çalışın.
Hemşirelik uygulamalarında, eğitimde, yönetimde, araştırma ve politikada etik
standartların sürekli uygulanması için, Ulusal Hemşireler Konseyi, iş
arkadaşlarınız ve diğer meslek grupları ile iş birliği yapın.
ICN HEMŞİRELER İÇİN ETİK KODLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI
ICN Hemşireler için Etik Kodları'nın etkili olması için, hemşireler tarafından bilinmesi
gerekir. Kodların, hemşirelik okullarına, kurumlarda çalışan hemşirelere, hemşirelik
yayın organlarına ve diğer kitle iletişim araçlarına yayılmasını teşvik ediyoruz. Kodlar
ayrıca diğer sağlık mesleklerine, tüm halka, tüketici ve politika yapıcı gruplara, insan
hakları örgütlerine ve hemşire işverenlerine de yayılmalıdır. Ulusal Hemşire Birlikleri,
bu Kodları yerel dillerine çevirerek ya da kendi hemşirelik etik kodlarını oluşturma
konusunda bir çerçeve olarak kullanmak konusunda desteklenmektedir.
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KODUN ÖGELERİ

1. HEMŞİRELER VE HASTALAR YA DA BAKIM VEYA HİZMETE İHTİYAÇ DUYAN DİĞER KİŞİLER
1.1. Hemşirelerin birincil mesleki sorumluluğu, bireyler, aileler, topluluklar veya
toplum (bundan böyle 'hastalar' veya 'bakıma ihtiyaç duyan kişiler' olarak anılacaktır)
olsun, şimdi veya gelecekte hemşirelik bakımına ve hizmetlerine ihtiyaç duyan
kişilere yöneliktir.
1.2. Hemşireler, birey, aile ve toplulukların insan haklarının, değerlerinin,
geleneklerinin, dini ve manevi inançlarının herkes tarafından kabul edildiği ve saygı
duyulduğu bir ortamı düzenler. Hemşirelerin hakları, insan hakları kapsamındadır, bu
nedenle desteklenmeli ve korunmalıdır.
1.3. Hemşireler, hastanın ve ailesinin; kültürüne, sözel, bilişsel ve fiziksel
gereksinimlerine ve bakım ve ilgili tedavi için onamın dayandırılacağı psikolojik
durumuna uygun bir şekilde anlaşılır, doğru, yeterli ve zamanında bilgi almasını
sağlar.
1.4. Hemşireler, kişisel bilgileri güvende tutar ve kişisel bilgilerin yasal olarak
toplanması, kullanılması, erişilmesi, iletilmesi, saklanması ve açıklanmasında
hastaların mahremiyetine, gizliliğine ve menfaatlerine saygı gösterir.
1.5. Hemşireler, meslektaşlarının ve bakıma muhtaç kişilerin mahremiyetine ve
gizliliğine saygı duyar ve hemşirelik mesleğinin bütünlüğünü bizzat ve sosyal medya
dâhil tüm mecralarda korur.
1.6. Hemşireler, tüm insanların sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için başlatma
ve destekleme hareketinin sorumluluğunu toplumla paylaşır.
1.7. Hemşireler, kaynakların dağılımında, sağlık hizmetlerine ve diğer sosyal ve
ekonomik hizmetlere erişimde eşitlik ve sosyal adaleti savunur.
1.8. Hemşireler, saygı, adalet, cevap verebilirlik, bakım, şefkat, empati, güvenilir
olma ve bütünlük gibi profesyonel değerlere sahiptir. Hastalar, meslektaşlar ve
aileler de dâhil olmak üzere tüm insanların onurunu ve evrensel haklarını destekler ve
saygı duyar.

2 'Hasta' ve 'bakım veya hemşirelik hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiler' terimleri birbirinin yerine

kullanılmaktadır. İki terim hasta, aile, topluluk ve hemşirelik bakımı ve hizmetlerine ihtiyaç duyan
toplumu ifade eder. Uygulama alanları; hastane, evde ve toplum bakımı, birinci basamak, halk sağlığı,
toplum sağlığı, uzun süreli bakım, cezaevi bakımı, akademik kurumlar ve devleti kapsar ve sektörlerle
sınırlı değildir.
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1.9. Hemşireler, sağlık uygulamaları, hizmetleri ve ortamlarında bakımın güvenli 2
olarak sunulmasına ve insanlara yönelik tehditleri belirleyerek ve ele alarak sağlık
bakım ortamlarında güvenlik kültürünün oluşmasına olanak sağlar.
1.10. Hemşireler, yaşam boyu sağlığın yükseltilmesi ve temel sağlık bakım ilkelerini
ve mesleki değerleri tanımlayarak ve kullanarak kanıta dayalı, birey merkezli bakım
verir.
1.11. Hemşireler, teknoloji kullanımının ve bilimsel gelişmelerin insanların güvenliği,
onuru ve hakları ile uyumlu olmasını sağlar. Bakım robotları veya dron gibi yapay zekâ
veya cihazlar söz konusu olduğunda, hemşireler bakımın birey merkezli
sürdürülmesini ve bu tür cihazların insan ilişkilerini desteklemesini, ancak bu
ilişkilerin yerini almamasını sağlar.

Kodun Ögelerinin Uygulanması #1:
HEMŞİRELER VE HASTALAR YA DA BAKIM VEYA HİZMETE İHTİYAÇ DUYAN DİĞER KİŞİLER
Hemşireler, Hemşire Liderler
ve Yönetici Hemşireler
Önyargı veya haksız ayrımcılık
olmaksızın insan odaklı, kültüre
uygun, insan haklarına saygılı
ve insanların değerlerine,
geleneklerine ve inançlarına
duyarlı bakım sağlayın.
Etik konular, etik muhakeme ve
etik davranış konularında
sürekli eğitimlere katılın. Tüm
paydaşlar arasındaki açık
iletişimi özendirin.

Eğitimciler ve Araştırmacılar

Ulusal Hemşire Birlikleri

Müfredatta, sağlık hizmetlerine
erişimin temeli olarak kültürel
normlar, güvenlik ve yeterlik,
etik, insan hakları, eşitlik, insan
onuru, adalet, eşitsizlikler ve
dayanışma konularına yer verin.
İnsan hakları konularını
araştırmak için çalışmalar
tasarlayın.

İnsan haklarını ve etik
standartları destekleyen durum
raporları, uygulama standartları
ve kılavuzlar geliştirin.
Etik eğitimi için standartlar
oluşturun ve hemşireler için
sürekli etik eğitimi sağlayın.

Müfredatı, hemşirelik etiğine
ilişkin mevcut incelemeden
geçmiş yayınlardaki
yaklaşımları kapsayacak şekilde
tasarlayın. Etik konular, etik
ilkeler, akıl yürütme ve etik karar
verme için öğretme ve öğrenme
fırsatları sağlayın. Bunlar
özerkliğe saygı, zarar vermeme,
yarar sağlama ve adaleti içerir.
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Etik eğitimi için standartlar
oluşturun ve hemşireler için
sürekli etik eğitimi sağlayın.

Kodun Ögelerinin Uygulanması #1:
HEMŞİRELER VE HASTALAR YA DA BAKIM VEYA HİZMETE İHTİYAÇ DUYAN DİĞER KİŞİLER
Hemşireler, Hemşire Liderler
ve Yönetici Hemşireler

Eğitimciler ve Araştırmacılar

Ulusal Hemşire Birlikleri

Hemşirelik bakımı ve/veya tıbbi
tedavi için bilgilendirilmiş onam
alınmasını sağlayın. Buna
tedavileri seçme veya reddetme
hakkı da dâhildir.

Özerkliğe saygı, bilgilendirilmiş
onam, mahremiyet ve gizlilik
hakkında eğitin. Araştırma
katılımcılarının çalışmalara
katılmayı reddetme veya
çalışmalardan çekilme
haklarına önyargısız saygı
gösterin.

Hemşirelik bakımı ve tıbbi
tedavi için bilgilendirilmiş onam
ile ilgili araştırma, durum
raporları, ilgili belgeler ve sürekli
eğitimde insan katılımcılar için
kılavuzlar sağlayın.

Hasta tercihleri ve toplum
güvenliği ile uyumlu ve ilgili
yasalara uygun olarak insan
haklarının, gizliliğin ve
mahremiyetin korunmasını
sağlamak için, elektronik tabanlı
ya da basılı, bilgi, sağlık kayıtları
ve raporlama sistemlerinin
kullanımında profesyonel etik
kararlar alın.

Müfredatta medya, raporlama
ve kayıt sistemleri, görseller,
kayıtlar veya yorumlar
konusunda özen, gizlilik ve
mahremiyete yer verin. Çok acil
durumlarda kullanılacak
raporlama sürecine aşina olun.

Salgınlar veya çok acil durumlar
için insan haklarının, gizliliğin
ve mahremiyetin zorunlu
raporlama mekanizmalarının
korunmasını sağlayan bilgi ve
raporlama sistemlerinin uygun
kullanımına ilişkin kılavuzlar ve
uygulama standartları
hazırlayın.

İnsanların güvenliğini tehdit
eden tüm riskleri, uygun
olmayan davranışları veya
teknolojilerin yanlış kullanımını
uygun denetçilere ve/veya
yetkililere bildirin ve bu
bildirimleri destekleyen kanıtları
sağlayın. Hemşirelerin teknoloji
geliştirme süreçlerine dâhil
olması, teknoloji ve bilimsel
gelişmelerle birlikte riskleri
gözlemlemesi ve raporlaması
gerekmektedir.

Onur ve haklara saygı duyan ve
yeni teknolojiyi dikkate alan
güvenli bakım bileşenlerini
oluşturan unsurları müfredata
dâhil edin ve bu konuda
araştırma yapın.

Hasta kullanımı için teknolojinin
araştırılması ve geliştirilmesi
sürecine hemşirelerin dâhil
olması konusunda hükümetler,
sağlık kuruluşları, tıbbi cihaz ve
ilaç şirketleri ile görüşmeler
yapın.
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Kodun Ögelerinin Uygulanması #1:
HEMŞİRELER VE HASTALAR YA DA BAKIM VEYA HİZMETE İHTİYAÇ DUYAN DİĞER KİŞİLER
Hemşireler, Hemşire Liderler
ve Yönetici Hemşireler

Eğitimciler ve Araştırmacılar

Ulusal Hemşire Birlikleri

Hemşirelerin etik
yükümlülüklerini ve
sorumluluklarını karşılayın ve
mesleğin değerlerini ve
ideallerini aktif olarak beyan
edin.

Müfredatta profesyonel
değerler ve idealler, etik
sorumluluklar ve yükümlülükler
ve dünya çapında etik
çerçeveler yer almalıdır. Etik
araştırma kılavuzlarına katkıda
bulunun ve yaygınlaştırın. İnsan
hakları konularını araştırmak
için çalışmalar tasarlayın.

Hemşireliğin değerlerini ve
ideallerini mesleğin temel
belgelerinde ifade edin ve
bunları hemşireler için ulusal
etik kodlara dâhil edin.

İşyerinde güvenliği geliştirin ve
izleyin.

Sağlık bakım ortamındaki
herkes için sağlıklı, güvenli ve
sürdürülebilir uygulama
ortamları sağlamak için
nitelikler, risk faktörleri ve
becerileri öğrenmeye olanak
sağlayın.

Hemşireler ve diğer sağlık
çalışanları için sağlıklı ve
güvenli işyerlerini teşvik etmek
için işverenleri destekleyin.
Güvenli bir çevrenin ve sağlıklı
toplulukların oluşumunu
sağlayan kılavuzlar oluşturun.
Sağlık ve güvenliği korumak için
açık, erişilebilir, şeffaf ve etkili
raporlama prosedürlerini
savunun.
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2. HEMŞİRELER VE UYGULAMA

2

2.1. Hemşireler, sürekli mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenmeyi taahhüt ederek
yetkilerini sürdürme ve hemşirelik etik uygulamaları konusunda kişisel sorumluluk ve
yükümlülük taşırlar.
2.2. Hemşireler, kaliteli ve güvenli bakım verme becerilerinden ödün vermemek için
yetkin olmalıdır.
2.3. Hemşireler, bireysel yeterlikleri ve düzenlenmiş/yetkilendirilmiş uygulama
alanları dâhilinde uygulama yaparlar, sorumluluk alırken ve görevlendirme yaparken
profesyonel muhakeme becerilerini kullanırlar.
2.4. Hemşireler kendi onurlarına, esenliklerine ve sağlıklarına değer verirler. Bunu
başarmak için profesyonel tanınırlık, eğitim, derinlemesine düşünme, destek
birimleri, yeterli kaynak kullanımı, güvenilir yönetim uygulamaları ve iş sağlığı ve
güvenliği ile karakterize çalışma alanları olması gerekir.
2.5. Hemşireler her zaman kişisel davranış standartlarını korurlar. Mesleği iyi
yansıtırlar ve mesleğin imajını ve halkın mesleğe olan güvenini artırırlar. Hemşireler
mesleki rollerinde kişisel ilişki sınırlarını bilir ve sürdürürler.
2.6. Hemşireler, bilgi ve uzmanlıklarını paylaşır ve öğrenci hemşirelerin, yeni mezun
hemşirelerin, meslektaşlarının ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarının mesleki
gelişimlerine rehberlik ederek ve destekleyerek geri bildirim verirler.
2.7. Hemşireler hasta savunucularıdır, etik davranışı ve açık diyaloğu teşvik eden bir
uygulama kültürünü sürdürürler.
2.8. Hemşireler, belirli prosedürlere veya hemşirelik ya da sağlıkla ilgili araştırmalara
katılmayı vicdani olarak reddedebilir, ancak bireylerin kişisel ihtiyaçlarına uygun
bakımı zamanında ve saygın bir şekilde almalarını sağlamalıdır.
2.9. Hemşireler, bireyin kişisel, sağlık ve genetik bilgilerine erişmek için onay verme
ve geri çekme hakkını saklı tutar. Genetik bilgi ve insan genom teknolojilerinin
kullanımını konusunda mahremiyeti ve gizliliği korurlar.
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2.10. Hemşireler, meslektaşları, diğer kişiler, politikalar, uygulamalar veya 2
teknolojinin yanlış kullanımı nedeniyle tehlikeye girdiğinde bireyleri, aileleri,
toplulukları ve toplumu korumak için uygun önlemleri alır.
2.11 Hemşireler, hasta güvenliğinin sağlanması konusunda aktif katılımcıdır. Hatalar
veya ramak kala hatalar meydana geldiğinde etik davranışa yönlendirir, hasta
güvenliği tehdit edildiğinde görüşür, şeffaflığı savunur ve hata potansiyelini azaltmak
için diğer üyelerle birlikte çalışır.
2.12 Hemşireler, bakımın etik standartlarını sağlamak ve desteklemek için veri
bütünlüğünden sorumludur.
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Kodun Ögelerinin Uygulanması #2:
HEMŞİRELER VE UYGULAMA
Hemşireler, Hemşire Liderler
ve Yönetici Hemşireler

Eğitimciler ve Araştırmacılar

2

Ulusal Hemşire Birlikleri

Okuma ve çalışma yoluyla
mesleki gelişimi takip edin. Bilgi
ve becerileri geliştirmek için
sürekli eğitim talep edin ve
katılın.

Yaşam boyu öğrenmenin ve
uygulama için yetkinliğin
değerini ve gerekliliğini öğretin
ve buna olanak sağlayın. Teori
ve uygulama için güncel
kavramları ve yenilikçi öğretim
yöntemlerini keşfedin.

Hemşirelik teorisi ve
pratiğindeki ilerlemeleri
yansıtan dergiler, medya,
konferanslar ve uzaktan eğitim
yoluyla bir dizi sürekli öğrenme
fırsatı geliştirin.

Sürekli eğitim için önder olun ve
işyeri yönetimine, profesyonel
performans sistemlerine,
değerlendirmeye ve uygulama
lisansının sistematik olarak
yenilenmesine katılın.
Hemşirelerin yetkinliğini izleyin,
teşvik edin ve değerlendirin.

Sürekli öğrenme ile uygulama
yeterliliği arasındaki bağlantıları
araştıran araştırmalar yürütün
ve yaygınlaştırın.

Yüksek kalitede hemşirelik
eğitimi ve uygulamaya yönelik
sürekli yetkilendirme için eğitim
ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik
ulusal politikaları teşvik edin.

Bir iş-yaşam dengesini ve
sürekli kişisel gelişimi
amaçlayın, sağlıklı bir yaşam
tarzı sürdürün.

Hastalara karşı yükümlülüklerin
yanı sıra kendilerine karşı
yükümlülükleri, yetkinliğin
önemini ve kanıta dayalı bakımı
kullanmayı öğretin. Müfredata,
işyerinde esnekliği/ dayanıklılığı
geliştirecek konuları dâhil edin.

Hemşireler için sağlıklı yaşam
standartlarını destekleyen
çalışma ortamları için
görüşmeler yapın.
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Hemşirelerin güvenli ve insana
yakışır çalışma koşullarına
sahip olmalarına ilişkin
kılavuzlar geliştirin.

Kodun Ögelerinin Uygulanması #2:
HEMŞİRELER VE UYGULAMA
Hemşireler, Hemşire Liderler
ve Yönetici Hemşireler

2

Eğitimciler ve Araştırmacılar

Ulusal Hemşire Birlikleri

Diğer sağlık bakım
disiplinlerinin rolleri ve
değerlerinin yanı sıra durum
değerlendirmesi ve çatışma
yönetimini sağlayan yöntemleri
ve becerileri öğretin.

Hemşirelerin rolleri ve
hemşirelik mesleğinin değerleri
hakkında diğer disiplinleri ve
halkı bilgilendirin. Hemşireliğin
olumlu imajına katkıda bulunun.
Suistimal, taciz ve şiddetten
uzak çalışma ortamlarını ve
koşulları sağlayın.

Hastalar ve meslektaşlarla
uygun profesyonel ilişkiler
geliştirin; mesleki yargıda
bulunun ve hediyeleri veya
rüşveti reddedin ve çıkar
çatışmalarından kaçının.

Profesyonel sınırları ve
becerileri korumak için, bunları
öğretin ve koruyun. Çıkar
çatışmalarından kaçınmanın
tanımlanmasını ve yöntemlerini
öğretin.

Profesyonel sınırlar için
standartlar belirleyin ve
hastaların memnuniyetlerini
ifade etmeleri için süreçler
oluşturun.

Bir eylemin hemşireye zarar
verebileceği veya ahlaki açıdan
sakıncalı olduğu durumlarda,
vicdani ret uygularken hasta
için bakımın sürekliliğini
sağlayın.

Özdüşünüme teşvik edin,
vicdani ret çerçevelerini ve
süreçlerini öğretin.

Belirli tıbbi prosedürlere
katılımın reddedilmesi için
standartlar ve kılavuzlar
geliştirin. Ulusal etik kodlara
vicdani ret ile ilgili rehberleri
dâhil edin.

Çatışma ve gerilimleri yönetmek
için profesyoneller arası iş
birliğini teşvik edin. Etik
değerlerin paylaşıldığı bir
ortamı teşvik edin.
Bakım ve güvenliğin kalitesini
artırmak için cezalandırılma
korkusu ortadan kaldırılmalıdır.
Bu, herkes için sağlığı geliştirme
konusunda kritik konuşmaların
daha açık ve şeffaf olmasının
benimsendiği bir kültür
yaratacaktır.
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3. HEMŞİRELER VE MESLEK

2

3.1. Hemşireler kanıta dayalı, kabul edilebilir hemşirelik uygulamaları, yönetim,
araştırma ve eğitim standartlarını belirleme ve uygulamada başlıca liderlik rolünü
üstlenirler.
3.2. Hemşireler ve hemşirelik akademisyenleri, kanıta dayalı uygulamaları
destekleyen, araştırmaya dayalı güncel mesleki bilgileri yaygınlaştırmada aktif rol
alırlar.
3.3. Hemşireler profesyonel değerlerin temelini geliştirme ve sürdürmede aktif rol
üstlenirler.
3.4. Hemşireler mesleki örgütler aracılığıyla bakım, eğitim, araştırma, yönetim ve
liderliği kapsayan olumlu ve yapıcı bir uygulama ortamı yaratmada rol alırlar. Bu rol,
hemşirelerin sosyal ve ekonomik olarak eşit olduğu kadar çalışma ortamlarında
güvenli, etkili ve zamanında sağlık bakımı sunmasını ve uygulama becerisini
kolaylaştıran ortamların geliştirilmesini içerir.
3.5. Hemşireler olumlu ve etik örgütsel ortamlara katkıda bulunur ve etik olmayan
uygulama ve ortamları sorgularlar. Hemşireler hasta bakımı, hemşirelik ve sağlıkla
ilgili olarak meslektaşları tarafından incelenmiş ve etik açıdan uygun araştırma ve
uygulamaların geliştirilmesi, yürütülmesi ve yayınlanmasında meslektaşları, diğer
sağlık disiplinleri ve topluluklarla iş birliği yapar.
3.6. Hemşireler bireylerin, ailelerin ve toplulukların bakım çıktılarını iyileştiren
araştırmaların oluşturulması, uygulaması ve yayılmasını taahhüt ederler.
3.7. Hemşireler acil durumlara, afetlere, çatışmalara, salgın hastalıklara,
pandemilere, sosyal krizlere ve kıt kaynak koşullarına hazırdırlar ve bu durumlara
müdahale ederler. Bakım alanlarının ve kliniklerin güvenliğini sağlamak hemşirelerin,
sağlık bakım sistemleri ve mesleki örgütlerin yöneticilerinin sorumluluğundadır. Bu
sorumluluk, riskleri değerlendirmeyi, bunları azaltmak için planlar geliştirmeyi, bu
planları uygulamayı ve kaynak sağlamayı içermektedir.
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Kodun Ögelerinin Uygulanması #3:
HEMŞİRELER VE MESLEK
Hemşireler, Hemşire Liderler
ve Yönetici Hemşireler

Eğitimciler ve Araştırmacılar

2

Ulusal Hemşire Birlikleri

Hasta bakımı, hemşirelik ve
sağlıkla ilgili araştırmaların
yürütülmesi, yayılması ve
kullanılmasını desteklemek için
meslektaşlarla iş birliği yapın.

Araştırma metodolojisi, etik ve
değerlendirmeyi öğretin.
Hemşirelik alanındaki bilimsel
bilgiye katkı sağlamak ve
geliştirmek için araştırma yapın,
araştırma sonuçlarını yayın,
sonuçları kullanın ve
değerlendirin.

Hemşirelik alanındaki bilimsel
araştırmalara temelli durum
raporları, yönergeler, politikalar
ve standartlar geliştirin.

Hemşireler için uygun sosyoekonomik ve çalışma koşullarını
sağlamak için dayanışma ve iş
birliği oluşturmak adına ulusal
hemşire birliklerine katılımı
teşvik edin.

Profesyonel hemşirelik
dernekleri ve uluslararası
hemşirelik iş birliğinin doğasını,
işlevini ve önemini vurgulayın.

Profesyonel hemşirelik
kuruluşlarına üyeliğin önemini
anlatın ve ulusal hemşire
birliklerine katılımı teşvik edin.

Pandemi veya çatışmalar gibi
acil krizler sırasında etik
sıkıntılarla baş etmek için etik
davranışları uygulayın ve
stratejiler geliştirin.

Öğrencileri daha geniş bir
dayanışma ve ortak yarar
vizyonu ile küresel sorunlara
yerel çözüm bulmak için
hazırlayın. Müfredata özellikle
bebekler, kırılgan yaşlılar,
mahkumlar, ekonomik açıdan
dezavantajlı gruplar, insan
ticareti mağdurları, yerinden
edilmiş kişiler ve mülteciler için
sağlık eşitsizliklerini dahil edin.

Mevcut ve ortaya çıkan sosyal
adalet sorunlarını ele almak için
küresel kuruluşlarla iş birliği
yapın.

Zorbalık, şiddet, cinsel taciz,
yorgunluk, güvenlik ve yerel olay
yönetimi gibi işyeri sorunları için
yönergeler geliştirin. Her
ortamda etik ve ahlaki çalışma
ortamları ile ilgili çalışmalara
katılın.

Dayanıklı ve sağlıklı meslek
üyesi yetiştirmek için sağlıksız
çalışma ortamlarının ve mesleki
becerilerin tanımlanmasını
öğretin. Meslek genelinde
ahlaki çalışma ortamları ile ilgili
sorunlar hakkında araştırma
yapın.

Adil ve insana yakışır çalışma
koşulları için öncü ve ısrarcı
olun ve tartışın. İş yeri
sorunlarını ele almak için durum
raporları ve yönergeler geliştirin.
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Kodun Ögelerinin Uygulanması #3:
HEMŞİRELER VE MESLEK

2

Hemşireler, Hemşire Liderler
ve Yönetici Hemşireler

Eğitimciler ve Araştırmacılar

Acil durumlara, afetlere,
çatışmalara, salgın hastalıklara,
pandemilere ve kıt kaynakların
bulunduğu koşullara hazırlanın
ve bunlara müdahale edin.

Müfredatın yüksek riskli, zorlu
ortamlardaki bireylere ve
topluma özen göstermenin
temel unsurlarını içermesini
sağlayın.

Sağlıkla ilgili acil durumlara
müdahale sırasında sağlık
çalışanlarının sağlığına,
güvenliğine ve esenliğine
öncelik vermek ve korumak için
hükümetleri ve sağlık
kuruluşlarını destekleyin ve
görüşmeler yapın.

Uyruk, ırk, etnik köken veya dil
ne olursa olsun, diğer
kültürlerden ve ülkelerden olan
meslektaşlarınıza ayrımcılık
yapmayın.

Hemşirelerin liyakata dayalı
istihdamlarını desteklemek için
Dünya Sağlık Örgütü Sağlık
Personelinin Uluslararası
İstihdamına İlişkin Uygulama
Kurallarının ilkelerini öğretin.

Hemşirelerin liyakata dayalı
istihdamlarını sağlayın ve
göçmen hemşirelerin
istihdamının önündeki engelleri
azaltmak için hükümet ve
denklik veren birimlerle birlikte
çalışın.

16

Ulusal Hemşire Birlikleri

4. HEMŞİRELER VE KÜRESEL SAĞLIK

2

3.1. Hemşireler sağlık hizmetine bir insan hakkı olarak değer verir ve herkesin sağlık
hizmetlerine evrensel erişim hakkını kullanmalarına yardım eder.
3.2. Hemşireler, tüm insanların onurunu, özgürlüğünü ve değerini korur ve insan
ticareti ve çocuk işçiliği gibi her türlü sömürüye karşı çıkar.
3.3. Hemşireler güçlü sağlık politikaları geliştirmeye öncülük eder veya katkıda
bulunur.
3.4. Hemşireler toplum sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunur ve Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılması için çalışır.
3.5. Hemşireler sağlığın sosyal belirleyicilerinin öneminin farkındadır. Onlara hitap
eden politikalara ve programlara katkıda bulunur ve bunları savunurlar.
3.6. Hemşireler doğal çevreyi sürdürmek ve korumak için iş birliği ve uygulamalar
yapar ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunların sağlık üzerindeki sonuçlarını fark
eder. Sağlığı ve esenliği teşvik etmek için çevreye zararlı uygulamaları azaltan
girişimleri savunur.
3.7. Hemşireler insan hakları, eşitlik ve adalet konularında sorumluluğu, kamu
yararını ve küresel sağlık alanında uygulamaları teşvik ederek adalet ilkelerini
desteklemek için diğer sağlık ve sosyal bakım meslekleri ve toplumla iş birliği yapar.
3.8. Hemşireler küresel sağlığı geliştirmek ve sürdürmek için politika ve ilkeleri
sağlamak amacıyla ülkeler arasında iş birliği yapar.
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Kodun Ögelerinin Uygulanması #4:
HEMŞİRELER VE KÜRESEL SAĞLIK
Hemşireler, Hemşire Liderler
ve Yönetici Hemşireler

Eğitimciler ve Araştırmacılar

2

Ulusal Hemşire Birlikleri

Kaçakçılığı önleme ve tespit
etme, incinebilir gruplara yardım
etme, evrensel eğitim sağlama
ve yoksulluğu azaltma gibi
insan hakları eylemlerine
katılın.

Müfredatın insan hakları,
Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri, bakıma evrensel
erişim, kültüre özgü bakım,
kamu sorumluluğu, eşitlik,
sosyal ve çevresel adaleti
içermesini sağlayın.

İnsan haklarını, çevresel adaleti
ve uluslararası barışı
destekleyen durum raporları ve
rehberler geliştirmek için
hemşirelik uygulamalarını
düzenleyici kurumlar, gönüllü
kuruluşlar ve küresel
temsilciliklerle iş birliği yapın.

Mevcut ve gelişmekte olan
teknolojiler de dahil olmak
üzere, kendinizi ve
meslektaşlarınızı küresel sağlık
konusunda eğitin. Güvenlik,
saygınlık, mahremiyet, gizlilik
ve insan hakları ile uyumlu
bilimsel ve teknolojik
gelişmelerin ahlaki olarak
kullanımını savunun.

Yenilikçi ekipman, robotik,
genetik ve genomik kök hücre
teknolojileri ve organ nakli dahil
olmak üzere çeşitli teknolojilerin
ve ortaya çıkan uygulamaların
kullanımının kısa ve uzun vadeli
ahlaki sonuçlarını
değerlendirmek için fırsatlar
araştırın.

Ülkenin sağlık ve sosyal
normlarına ve bağlamına
uyarlanmış teknolojik ve
bilimsel gelişmelerin ahlaki
kullanımına ilişkin yasa ve
politikalara katkıda bulunun.

İklim değişikliğinin insan sağlığı
ve dünya üzerindeki olumsuz
etkileri hakkında bilgi edinin ve
bu bilgileri yaygınlaştırın.

İklim değişikliğinin sağlık
üzerindeki gerçekleri ve
sonuçları ile iklim sağlığını
kurumsal ve politik düzeyde
desteklemek için fırsatlar
hakkında bilgi verin.

Hastanelerin ve sağlık bakım
endüstrisinin çevre üzerindeki
etkisini azaltan ve toplum
sağlığını olumsuz etkileyen
iklim değişikliklerini ele alan
yasaların geliştirilme sürecine
katılın.
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Kodun Ögelerinin Uygulanması #4:
HEMŞİRELER VE KÜRESEL SAĞLIK
Hemşireler, Hemşire Liderler
ve Yönetici Hemşireler

2

Eğitimciler ve Araştırmacılar

Ulusal Hemşire Birlikleri

Hemşirelik mesleğinin değerleri
ile uyumlu olarak toplum
sağlığını iyileştirmek için sosyal
medya ve teknolojilerin uygun
ve ahlaki olarak kullanımını
destekleyin.

Önleme girişimleri, halk sağlığı
eğitimi, toplumun sağlığı ve
esenliği için sosyal medya
kullanımı dahil olmak üzere yeni
ortaya çıkan teknolojilerin
geliştirilmesi, uygulanması ve
değerlendirilmesi sürecine
katılın. Bununla ilgili müfredat
hazırlayın ve Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerini desteklemek için
araştırmalara katılın.

Toplum sağlığı için Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri hakkındaki
bilgileri güncelleyin ve bu
konudaki farkındalığı artırın. Bu
hedeflere ulaşmada
hemşirelerin sürece aktif olarak
katılımını strateji haline getirin.

Yoksulluk, gıda güvenliği,
barınma, göçmenlik, cinsiyet,
sınıf, etnik köken, ırk, çevre
sağlığı, onurlu çalışma ve eğitim
gibi sağlığı etkileyen yerel ve
küresel konularda harekete
geçin.

Cinsiyet, etnik köken, ırk, kültür,
eşitsizlik ve ayrımcılık dahil
olmak üzere sağlığı etkileyen
sosyo-politik ve ekonomik
konular hakkında eğitim verin.
Birey ve toplum sağlığına ve
hastalığına katkıda bulunan
sosyo-politik faktörleri araştırın.

Sağlığın sosyo-ekonomik
belirleyicilerini ele alan yasa ve
politikaları yeniden düzenlemek
için diğer ulusal ve uluslararası
hemşirelik kuruluşları ile iş
birliği yapın.

Barış, barış diplomasisi, barış
inşası kavramını günlük
uygulamalara yerleştirin.

Topluluklarda ve küresel
ölçekte barış diplomasisi ve
barış inşası için eğitim verin ve
araştırma yapın.

Küresel barış ve adaletin
amaçlarını gerçekleştirmek,
hastalık nedenlerini iyileştirmek
için hükümetler ve hemşirelik
kurumlarıyla küresel, ulusal ve
bölgesel düzeyde iş birliği
yapın.
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Uluslararası Hemşireler Konseyi Hemşireler İçin Etik Kodlar
Mesleki Değerler

20

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Aile

Kan, akrabalık, duygusal veya yasal ilişkiler yoluyla birbirine bağlı üyelerden
oluşan sosyal bir birimdir.

Birey merkezli bakım

Hastanın kültürel ve dini inançları gibi özelliklerine ve tercihlerine saygı
gösterme ve değer vermek; bunları hemşirelik bakımı, hizmetleri ve program
tasarımının planlanması ve uygulanmasına dahil etmek.

Çevresel adalet

Çevresel adalet, yararlı (örneğin temiz su, yeşil alanlar, temiz hava), ya da
zararlı olanların (örneğin zehirli atıkların yok edilmesi, gürültü, fabrika hava
kirliliği) güvenli ve adil bir biçimde dağıtılması için çabalar. Sürdürülebilirliği,
temsili katılımı ve çevresel ayrımcılıktan kaçınmayı içerir.

Değerler

Hemşirelikte değerler, hem meslek hem de hemşire-hasta ilişkilerinde
aranan amaçlardır. Örneğin bunlara sağlık, haysiyet, saygı, şefkat, eşitlik,
kapsayıcılık dahildir. Bazı değerlerin (amaçların) aynı zamanda
yükümlülükler (eylemler) ve karakterin nitelikleri (erdemler) olduğuna dikkat
edin.

Eşitlik

Eşitlik, sosyal adaletin bir boyutudur. Toplumun belli kesimleri için sağlık
eşitsizlikleri ile sonuçlanan sistemik dezavantajların yokluğunu ifade eder.
Eşitlik, insan haklarının tam olarak tanınması için esastır.

Etik

Felsefenin bir dalı. Uygulamalı normatif etik, en yaygın olarak sağlık
hizmetlerinde ve mesleki etikte kullanılmaktadır. Sosyal, topluluk veya
bireysel düzeyde “olması gerekeni” belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca insan
hakları, küresel iş birliği, iklim değişikliği, küresel salgın hastalıklar, sosyalyapısal eşitsizlikler gibi geniş sosyal sorunları da ele alır.

Genetik bilimi

Organizmalardaki tek gen, genetik çeşitlilik ve kalıtımın incelenmesi.

Genom bilimi

Sağlığı, ilaç yanıtını, genler arasındaki veya çevre ile etkileşimleri etkileyen
varyasyonları bulmak için bir kişinin genlerinin, genomunun tamamının
incelenmesi.

Gizlilik

Gizlilik, hemşirenin hasta bilgilerini hastanın bakımı ile ilgisi olmayan üçüncü
kişilerle paylaşmaktan kaçınma görevidir. Gizlilik, sınırlı bir görevdir, bazen
yasa veya yönetmelikler tarafından geçersiz kılınabilir, örneğin bildirimi
zorunlu hastalıklar gibi.
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Hemşire yönetici
(Sorumlu hemşire)

Hemşire yönetici (Sorumlu hemşire): Sorumlu hemşire, bir hemşirelik
biriminin günlük işlemlerinden ve belirli bir birimdeki veya bölümdeki
hemşireleri denetlemekten sorumludur.

Hemşire

Hemşire, temel, genelleştirilmiş hemşirelik programını tamamlamış ve uygun
düzenleyici otorite tarafından ülkesinde hemşirelik yapmak üzere
yetkilendirilmiş bir kişidir. Temel hemşirelik eğitimi, genel hemşirelik
uygulamaları, liderlik rolü ve uzmanlık veya ileri hemşirelik uygulamaları için
temel eğitim sonrası için davranışsal, yaşam ve hemşirelik bilimlerinde geniş
ve sağlam bir temel sağlayan ve resmi olarak tanınan bir çalışma
programıdır. Hemşire 1) sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, tüm
sağlık bakım ve toplum sağlığı ortamlarında fiziksel ve mental hastalığı olan
hastalara ve her yaştan engelli bireylere bakım vermek; 2) sağlık eğitimi
vermek; 3) sağlık ekibinin bir üyesi olarak çalışmak; 4) hemşireleri ve
yardımcı sağlık personellerini denetlemek ve eğitmek; 5) araştırmaya dahil
olmak için hazır ve yetkilidir (ICN 1987).

İlgili gruplar

Diğer hemşireler, sağlık çalışanları veya bir bireye, aileye veya topluluğa
hizmet veren ve istenen hedeflere yönelik çalışan diğer profesyoneller.

İnsan hakları

İnsan hakları milliyet, cinsiyet, ulusal veya etnik köken, renk, dil, din veya
diğer herhangi bir statüye bakılmaksızın tüm kişilerin doğasında vardır.
Bunlar en temel haklardan -yaşam hakkı- gıda, eğitim, çalışma, sağlık,
sağlıklı yaşam koşulları ve özgürlük haklarına kadar uzanır. (İnsan Hakları
Yüksek Komiserliği Ofisi’nden uyarlanmıştır.

İş arkadaşları

Hemşireler ve diğer sağlık ve sağlıkla ilgili olmayan çalışanlar ve
profesyoneller.

Kanıta dayalı
uygulama

Kanıta dayalı uygulama (KDU) bilgiye dayalı klinik karar vermek için bir
süreçtir. Araştırma kanıtları klinik deneyim, hasta değerleri, tercihleri ve
koşullarla bütünleştirilir (Woodbury & Kuhnke, 2014).

Kişisel bilgi

Profesyonel iletişim sırasında elde edilen, bir bireye veya aileye özel olan ve
ifşa edildiğinde mahremiyet hakkını ihlal edebilecek, rahatsızlık ve utanmaya
neden olabilecek ya da bireye veya aileye zarar verebilecek bilgiler.

Mahremiyet

Mahremiyet, kişinin kişisel konularına, bilgilerine veya fiziksel bedenine
izinsiz müdahale etmeme hakkıdır.
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Özdüşünüm

Etik rehberler ve ahlaki sorumluluklar ile ilgili olarak kişinin kendi
düşüncelerini, planlarını ve eylemlerini değerlendirme yeteneği.

Özerklik

Kişinin özerk kararına saygı gösterilmesi hakkı. Özerklik mutlak değildir.
Bilişsel veya duygusal yetersizlik, reşit olma yaşı, kendine veya başkalarına
zarar verme potansiyeli veya başkalarının özgürlüğünün ihlali ile sınırlıdır.

Profesyonel ilişki

Profesyonel bir ilişki, geçerli etik standartlar kapsamında uygun görülen bir
dizi yerleşik sınır veya kısıtlamalara uyan, iki kişi arasında devam eden
iletişimdir.

Sağlığın sosyal
belirleyicileri

İnsanların doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, çalıştığı ve yaşlandığı koşullar. Bu
koşullar küresel, ulusal ve yöresel düzeylerde para, güç ve kaynakların
dağılımı ile şekillenmektedir. Sağlığın sosyal belirleyicileri, çoğunlukla
sağlıkta eşitsizliklerden, örneğin ülke içinde ve ülkeler arasında görülen
sağlık durumundaki haksız ve önlenebilir farklılıklardan sorumludur. (DSÖ,
2020)

Savunucu

Doğru ve iyi bir amacı aktif olarak desteklemek; insanların kendi adına
konuşmalarını veya kendi adına konuşamayan başka insanlar adına
konuşmalarını desteklemektir. Savunuculuk nihayetinde kişinin kendi rızası
ile gerçekleşir.

Sosyal adalet

Toplum ve meslek için hakkaniyet ve eşitliğin sağlanması (ICN 2019-2023
Stratejik Planı). Sosyal adalet, sosyal yarar ve çıkarların, sosyal yüklerin eşit
derecede tarafsız bir şekilde dağıtılmasını gerektiren ve evrensel insan
haklarını onaylayan bir hakkaniyet biçimidir. Sosyal eşitsizlik, yalnızca
toplumda en az avantajlı durumda olanlara yarar sağlamak için var olabilir.
Sosyal adalet, vatandaş veya vatandaş olmayan herkes için geçerlidir.

Sosyal medya

Sosyal medya, çoğu çevrim içi olan teknoloji tabanlı araçlar aracılığı ile
sosyal etkileşimi tanımlamak için kullanılan bir şemsiye terimdir. Buna
internet forumları, bloglar, Facebook, Twitter, İnstagram ve LinkedIn gibi ağ
siteleri dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir. (İş Etiği Enstitüsü 2019)

Sürüdürülebilir
Kalkınma Hedefleri

Sürüdürülebilir Kalkınma Hedefleri, tüm insanlar için daha iyi ve daha
sürdürülebeilir bir gelecek elde etme planıdır. Yoksulluk, eşitsizlik, iklim
değişikliği, çevresel tahribat, barış ve adaletle ilgili olanlar da dahil olmak
üzere karşılaştığımız küresel zorlukları ele alır. Belirlenen 17 hedefin tümü
birbiri ile bağlantılıdır ve kimseyi geride bırakmamak için 2030 yılına kadar
hepsini gerçekleştirmemiz önemlidir. (Birleşmiş Milletler)
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Temel sağlık bakımı

Temel sağlık bakımı, bireylerin, ailelerin ve toplulukların ihtiyaç ve
tercihlerine odaklanan, toplumun bütünü için geçerli sağlık ve iyilik
yaklaşımıdır. Sağlığın belirleyicilerini daha geniş ele alır; fiziksel, zihinsel ve
sosyal sağlık ve iyilik halinin kapsamlı ve birbiri ile ilişki yönlerine odaklanır.
(DSÖ, 2019)

Ulusal Hemşire
Birlikleri

Hemşirelerin ve hemşireliğin sürekli gelişimini açıklığa kavuşturan,
araştıran, eğiten ve teşvik eden herhangi bir profesyonel ulusal hemşirelik
grubu.

Vicdani ret

Gerekli bir eyleme katılmayı reddetmek veya bir kişinin ahlaki bütünlük
duygusunu tehdit eden müdahalelere (örneğin küretaj, cinsiyet değiştirme
ameliyatı, organ nakli) katılmak istememektir. Ayrıca bir hasta için uygun
olmadığı düşünülen bir eyleme veya müdahaleye katılmayı reddetmeyi ya da
hastanın isteklerini göz ardı etmeyi içerir.

Yeterlik

Bir hemşirenin belirlenmiş bir rol ve ortamda güvenli ve etik bir şekilde
uygulama yapması için gereken ve birbiri ile bütünleşmiş bilgi, beceri,
muhakeme ve niteliktir.

Yetkin olmak

İşini güvenli ve etkili şekilde yapacak bilgi, beceri, sağlık ve karaktere uygun
olmak. (UK, NMC 2021)
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