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Değerli Konuklar, Sevgili Hemşireler,        

Hepinizin Hemşirelik Haftasını kutluyorum. 

 

Sağlık insanlar için vazgeçilmez ve hayatın her anında sürekli önemini koruyan bir ihtiyaç 

olduğu için, sağlık çalışanları olarak bizler kesintisiz bir hizmet sunmak gibi gerçekten çok önemli bir 

görevi yüklenmiş durumdayız. Bu bakımdan, sağlık hizmeti sunumunda hekimlerle birlikte 

hemşireler, toplumun sağlık ihtiyaçlarını ekip çalışmasıyla karşılayan, hastalar arasında fark 

gözetmeyen, her insana sevgi ve saygı duyan, onlara yardım eden meslek mensuplarıdır. 

Bu kutsal meslek, geçmişten günümüze kadar tıp biliminin de ilerlemesi ile çok önemli 

aşamalar kaydetmiş ve sağlık sistemlerinin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Hemşirelerimiz, 

ülkemizin her köşesinde, kimi zaman da çok zor şartlar altında vazifelerini özveriyle yapmaktadırlar. 

Bu meslek sevgi, şefkat, disiplin ve ciddiyetle yapılması gereken bir meslektir. Temelinde bilgi, sabır 

ve şefkat olan hemşireliğin, her alanda gelişmelere ve yeniliklere ayak uydurması, mesleğin layık 

olduğu düzeye ulaşmasında büyük önem taşımaktadır.  

Eğitim düzeyi her meslekte olduğu gibi hemşirelikte de çok önemlidir. Hemşirelik okulları 

üniversitelerin temel bir birimi haline gelmiş, lisans, lisansüstü ve doktora çalışmaları 

yaygınlaşmıştır. Geleceğe bu görüşler doğrultusunda bakıldığında hemşirelik mesleğinin sürekli 

gelişeceğine, daha kaliteli sağlık bakım hizmetleri yapılacağına, bunu da araştırmacı ve mesleğini 

seven hemşirelerin yapacağına inanıyorum.  

Hemşireler de hekimler gibi, sağlığı yerinde olsun ya da olmasın yardıma muhtaç tüm 

insanlara hizmet vermek durumundadır. Bu yönüyle düşünüldüğünde, hemşirelerin, hem eğitim 

açısından hem de psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan en fazla desteklenmesi gereken bir meslek 

grubu olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Sağlık hizmetlerinin her yerde ve her aşamada bir ekip 

tarafından yürütülmesi gerektiği ve her yönüyle birbirini tamamlayıcı fonksiyonlardan oluştuğu da 

bir gerçektir. Gerçekten de, verilmeye çalışılan hizmetin kalitesini ve verimini artırmanın temel 

ilkelerinden biri, değişik ama birbirini tamamlayıcı işlevlere sahip elemanların birlikte multidisipliner 

yaklaşımla hizmet vermeleridir. Bu açıdan ele alındığında, sağlık ekibini oluşturan tüm personelin 

üstlendikleri görevleri gerektiği gibi yapabilmeleri gereklidir ki, bu halka kopmasın ve hizmette 

bütünlük sağlansın. 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de 125 bine yakın hemşire, 52 bine yakın da ebe 

görev yapmaktadır. Bu rakam hemşire sayısı bakımından ülkemizin dünya ülkelerinin çok gerilerinde 

bulunduğunu göstermektedir. 100 bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı üst gelir grubu ülkelerde 

708, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinde 650, Avrupa Birliğinde 571, tüm dünyada 281, orta ve 

üst gelir grubu ülkelerde 261, Türkiye'de ise 237 olarak belirtilmektedir. Hemşire sayısının azlığı hem 

sağlık hizmetlerini sunan, hem de bu hizmeti alanlar için büyük sıkıntılar yaratırken, en çok bundan 

etkilenen de hemşirelerimiz olmaktadır. Bu sorunların uzun vadede giderileceğini ümit ediyoruz.  

Bildiğiniz gibi, bu meslekte iletişim de çok önemlidir. Hemşirelerin hastalarıyla etkili bir 

iletişim sağlaması; hastalar üzerinde olumlu etkiler yaratmakta, memnuniyeti artırmakta, hastanın 

hastalık ve tedaviye uyumunu sağlamakta ve iyileşmeye motivasyonun artmasına olanak 



sağlamaktadır. Bu nedenle, son yıllarda sağlıklı iletişimin üzerinde sıkça durulmakta, hasta güvenliği 

ve bakımı konularına dikkat giderek artmaktadır. 

 

Güç çalışma şartları altında, özveri, sabır ve hoşgörü ile çalışan, sorumluluk bilinciyle 

vazifelerini en iyi şekilde yerine getiren hemşirelerimizin hemşireler gününü en içten duygularla 

kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim. 
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