
COVİD-19 VE HEMŞİRELİK 

Ayşegül CANKÜL*      Hilal BİLGİÇ* 

 

*İstanbul Medeniyet Üniversitesi  

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 2. Sınıf öğrencisi 

                                                                                  Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Berna DİNCER 

Dünya Sağlık Örgütü’nün “pandemi” olarak kabul ettiği COVİD-19 salgını, insanlığın karşı 

karşıya kaldığı ciddi bir sağlık sorunu olmuştur. Bu süreçte ülkemiz dahil, Dünya ülkeleri 

salgınla mücadelesini sürdürürken tüm sağlık çalışanları ve bakım vermede en ön saflarda yer 

alan hemşireler, bu zorlu mücadelede çıkar gözetmeksizin görev almışlardır. Çünkü biliyoruz 

ki Covid-19 ile mücadelede hemşireler kilit role sahiptirler. Bu süreçte hemşireler genellikle 

zor koşullar altında, şüpheli veya doğrulanmış COVID-19 hastaları için gerekli bakımı 

sağladılar ve sağlamaya devam etmektedirler. Daha büyük kitleleri korumak için virüs ile bulaş 

riskini bile göze almaktadırlar. Bu aşamada birçok zorlukla karşılaşmakta ve bundan asla 

yılmamaktadırlar. Çünkü bu hemşirelik misyonu, çok eskilere dayanmaktadır. Hemşirelik 

tarihine baktığımızda çeşitli hastalıklarda, salgınlarda ve savaşlarda bakımın öncüsü olarak 

hemşireler yer almıştır. Münire İsmail, Kerime Salahor, Safiye Hüseyin Elbi gibi birçok  Türk 

kahraman hemşirelerimizin ön safhalarda yer aldığını görmekteyiz. Modern hemşireliğin 

kurucusu olan Florence Nightingale ise, hemşirelik mesleğinin öncüsüdür. Bilgisiyle, 

şefkatiyle, merhametiyle, becerisiyle, hasta savunucusu ve hemşirelik öncüsü olan Florence 

Nightingale, hastalık ve salgının olduğu her safhada zorlu koşular altında görev yapmıştır. 

Savaş sırasında sahra hastanelerinde vermiş olduğu hizmet sırasında gönüllülük ilkesiyle 

hastalara bakım verip, hasta eğitimleri yapan, enfeksiyondan korunmaya yönelik girişimlerde 

bulunan, sanitasyonun önemini özellikle vurgulayan Florence Nightingale’in çabaları 

neticesinde hemşirelik toplum gözünde insan onuruna ve bilimsel bilgiye dayalı bir mesleğe 

dönüşmüştür. Hemşirelik mesleğinin öncülerinden olan Nightingale ‘in doğumunun 200. yılı 

olması nedeniyle ICN (International Council of Nurses) 2020 temasını “Hemşireler Dünya 

Sağlığında Öncü Bir Ses” olarak belirlemesiyle, hemşirelerin çok çeşitli sağlık sorunlarına karşı 

savaşırken merkezde olduğunu göstermektedir.  

Birçok salgında olduğu gibi Covid-19’da da, uygun bakımı verme, doğru müdahalelerde 

bulunma, gerekli psikososyal desteği sağlama, hasta/hasta yakınlarına eğitim verme, hasta 

haklarını savunma ve doğru sağlık davranışlarının kazandırmada hemşireler, 120 yıl önce 



olduğu gibi bu zorlu mücadelede de olmazsa olmazdır. Ancak şunu unutmamak gerekir ki  

hemşirelik uygulamalarına  zenginlik katan şey görevleri değil, topluma ve kişiye merhamet ve 

şevkat ile bakım sunup, yardım eli uzatmasıdır.   

Hemşirelik, hastadan gözünü bir an olsun ayırmadan her davranışını çok iyi değerlendirmek, 

yaptığı işe duygusunu, bilgisini, fiziksel gücünü son noktasına kadar katarak, ümit kesmeksizin 

bakım vermeye devam etmek ve hastadan aldığı en ufak bir geri dönüşle mesleki tatmine 

ulaşmaktır. Dünyada 20 milyondan fazla hemşire vardır ve her birinin de bir hikâyesi vardır. 

Umudun, cesaretin, sevincin, umutsuzluğun, acı ve ıstırabın, yaşam ve ölümün farkındadırlar. 

İyilik için her daim mevcut bir güç olan hemşireler, yeni doğanların ilk çığlıklarını duyar ve 

ölenlerin son nefeslerine, hayatın en değerli ve en trajik anlarına tanıklık ederler. Bireylerin, 

toplulukların ve ulusların sağlığını ve refahını korumak için büyük bir fedakarlık ile çalışırlar. 

Tüm bunların doğrultusunda mesailerini bedensel, duygusal ve zihinsel enerji harcayarak 

tamamlayan, özveri ile çalışan, mesleklerine yüreklerindeki sevgiyi katan tüm hemşirelerin 

insan hayatını kurtarmada asıl kahramanlar olduğu unutulmamalıdır.  
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