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Hemşire İstihdamı 

2000-2013 yılları arasında 1.000 kişi başına düşen hemşire sayılarına bakıldığında 
OECD ortalamasının yaklaşık 8 hemşireden, 9 hemşireye yükselmiş olduğu 
görülmektedir. İsviçre, Norveç, Danimarka, İzlanda, Finlandiya gibi ülkelerde bu oranın 
14’ün üzerinde olduğu Türkiye, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Endonezya ve 
Kolombiya da ise 1.000 kişi başına 2’den az hemşire düştüğü görülmektedir.  

Hemşire istihdam yetersizliğinin artarak devam edeceği öngörülebilir. Türkiye’de 
sağlıkta dönüşüm programı sonrasında koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının terk 
edilmesi, sağlık hizmetinin hastalıkların tedavi edilmesi anlayışına indirgenmesi ve 
hastane odaklı hale getirilmesi, kışkırtılan sağlık talebi nedeniyle hastanelerin hasta 
yükü artmaktadır.  2006-2011 yılları arasında Türkiye’de 100.000 kişi başına düşen 
taburcu sayısı belirtilen yıllar arasında % 46’lık bir artış göstererek 15.409 kişiye 
ulaşmıştır. Letonya ve Portekiz’den sonra bu alanda en fazla artış gösteren ülke 
olmuştur. Hemşire istihdamının yetersizliğinin hasta yükünün artışı ile paralel olarak 
artacağı bilinmektedir. OECD ülkeleri arasında 2013 yılında 100.000 kişi başına 
yaklaşık 50 yeni mezun hemşire düşmektedir. Güney Kore ve Danimarka nüfusuna 
göre en yüksek yeni mezun hemşire veren ülkelerdir. Meksika, Lüksemburg ve Çek 
Cumhuriyeti en düşük orana sahip ülkelerdir. Türkiye’ de ise 2013 yılında 100.000 kişi 
başına 20 yeni mezun hemşire düşmektedir. 

Türkiye’de hemşire sayısının sağlıkta dönüşüm programını kapsayan yıllar arasında 
sürekli bir azalışta olduğu ve istihdamın özel sektöre doğru artış gösterdiği bilinmektedir. 
Türkiye sağlık istatistiklerini incelediğimizde bu durumu net bir şekilde görebilmekteyiz. 
Bu sayı ve rakamlarla kaliteli bir hizmet vererek olumlu çıktılar elde edilmesi pek 
mümkün gözükmemektedir  
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Hemşirelerin Sağlığı ve Güvenliği 
Hemşire istihdam yetersizliğinin sonuçları olan fazla mesai, uzun vardiya çalışmaları, 
gece, hafta sonu ve tatillerde 24 saate varan çalışma süreleri, onların birçok sağlık 
problemi yaşamasına neden olmaktadır. Yetersiz sayıda hemşire ile verilmesi gereken hasta 
bakımı ve bu bakımın sıklığı bazı sağlık problemlerini ön plana çıkarmaktadır. 
Hemşirelerin sağlık durumlarını inceleyen bir çalışmada %83’ünde bacak ağrısı, 
%63’ünde bel ağrısı, %56’sında yorgunluk ve halsizlik, %39’unda sinirlilik yakınmalarının 
olduğu belirlenmiştir. Tanı konan hastalıklar arasında %41’lik oranla varis birinci sırada 
gelmektedir (Tezel, 2005). Solak ve arkadaşları tarafından yapılan çalışma; sağlık 
çalışanlarının %61,3’ünün tamamen ayakta çalıştığını, %23,5’inin hasta taşımak, ağır yük 
kaldırmak vb. işler yapmak zorunda kaldığını, %68,5’inin bel ağrısı yakınması olduğunu 
ve %4,2’sinin bel fıtığı tanısı aldığını ortaya koymaktadır (Solak ve Abamor, 1999). Aynı 
çalışmada sağlık çalışanlarında bel ağrısı sıklığının yüksek olmasının nedeni, sağlık 
çalışanlarının çalışırken fiziksel zorlanmaya açık bir ortamda çalışmaları ve bilgi 
eksiklikleri nedeniyle kendilerini koruyamadıkları ile açıklanmıştır. 

Tüm bu bulgular ve verilerden sonra “hemşire istihdam yetersizliğinin hemşirelerin yaşam 
kalitesini, iş kalitesini düşürerek hemşirelerin sağlığını ve güvenliğin olumsuz yönde 
etkilediğini söylemek yanlış bir çıkarsama olmayacaktır. Bu olumsuz etki yalnızca 
hemşireleri ilgilendirmemekte onların bakım verdikleri hastaların sağlığını ve güvenliğini 
de etkilemektedir. Politika yapıcılar ve yöneticilerin hemşire insan gücü planlama 
çalışmaları sırasında uzun erimli düşünerek ve araştırmalardan elde edilen kanıta dayalı 
bilgileri dikkate alarak karar vermeleri, beraberinde hemşirelik çalışma ortamını 
iyileştirmeye ve hemşireleri işte tutmaya yönelik stratejiler geliştirmeleri hem hizmet 
alanlar, hem çalışanlar, hem de sağlık kurumları adına yararlı olacak sonuçları 
getirecektir. 

Bu çalışma hemşirelik mesleğinin Dünya’da ve Türkiye’de her geçen gün daha da 
ağırlaşan çalışma koşullarına dikkat çekmek için hazırlanan açıklayıcı bir 
derlemedir. Hemşirelerin çalışma koşullarına etki eden en önemli faktörlerden birisi 
hemşire istihdam yetersizliği ve buna bağlı olarak artan çalışma süreleridir. Yetersiz 
istihdamla hemşirelerin çalışma süreleri aşamalı olarak artmakta, bu artışa paralel 
olarak sağlık ve güvenlikleri de azalmaktadır. Bu çalışmada, çalışma sürelerinin 
artışına neden olan temel faktörlerden biri olan hemşire istihdam yetersizliğine 
odaklanılarak bu durumun yol açtığı sağlık ve güvenlik sorunları irdelenmiştir. 
Yöntem: Bu derlemede hemşirelik mesleği ve sağlık çalışanlarının sağlığı ile ilgili 3 
ay süren bir alan yazın taraması yapılmış, elde edilen bulgularla öngörülerde 
bulunulmuştur 
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