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Çatışma

Tükenmişlik

Uyku sorunları

Anksiyete/depresyon

 Madde bağımlılığı 
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 Şiddet/mobbing

?GÜÇLENDİRME

Psikososyal Sorunlar



Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı “fiziksel, ruhsal ve
sosyal yönden iyilik hali” olarak tanımlar.

 İnsanlarla sürekli yüz yüze çalışan sağlık
çalışanlarında (hekim, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı,

fizyoterapist, diyetisyen gibi) iyilik hali bileşenlerinden
birinde ya da bir kaçında ortaya çıkan
olumsuzluk hem çalışanı, yakın çevresini hem
de iş ortamını olumsuz olarak etkilemektedir.



 Bireylerin çalışma yaşamlarında yaptıkları 
işle ilgili çok çeşitli streslere maruz 
kaldıkları ve bu streslere verilen tepkilerin 
de bireysel farklılıklar gösterdiği 
bilinmektedir. 

 İş yaşamı, sağlık sektörü olunca strese 
maruz kalma oranı daha da artmaktadır.





Çalışma Yaşamı

Zaman

Ölüm 

Alarm 

Stres hormonları salınır. 

Sempatik sinir sistemi  

Stres kısa sürede ortadan

kalkarsa hasar bırakmaz

Direnme- adaptasyon   

Direncin  

Normal düzeyi

Tükenme 

Vücut dengeyi sürdürmeye çalışır. 

Bağışıklık sistemi aktive olur.

Selye Genel Adaptasyon Modeli



Stresin Nedenleri ve Sonuçları

Fiziksel Stres Vericiler                                                   Sosyal Stres Vericiler

Kimyasal Stres Vericiler                                                Ruhsal Stres Vericiler

İşle İlgili Stres Vericiler                                                 Çevresel Stres Vericiler

Fizyolojik

Kaslarda Gerilme,

Kalp Atım Sayısnda Artış,

Kan Basıncında Artış

Duygusal

Endişe 

Karamsarlık,

Kızgınlık

Zihinsel

Unutkanlık,

Dikkati Toplayamama

Kronik Hastalıklar

Baş Ağrısı, Hipertansiyon

Kalp Hastalıkları

Kronik Anksiyete Ve

Depresyon

Fobiler, Kişilik Değişiklikleri,

Ruhsal Hastalıklar

Düşünce ve Hafıza 

Kusurları

Obsesif Düşünceler

Uyku Bozuklukları

Üretkenliğin Azalması, Yaşamdan Zevk Alamama,

Yakın İlişkilerden Uzaklaşma

Nereden

Geliyor

Kısa

Dönem

Etkileri

Uzun

Dönem

Etkileri

Sonuç



Dikkat ve konsantrasyonda 

azalma

 İş veriminde düşme, 

 İş hatalarının artması, 

Kişilerarası ilişkilerde bozulma, 

Duyarsızlaşma, 

Sık hastalanma ve sık rapor alma 

Stresin İş Performansına Yansıması
Sonucunda



Yapılan çeşitli çalışmalarda, sağlık alanında 
hizmet verenlerin çok yoğun stres altında 
olduklarını ortaya konmuştur. 

Sağlık personelinde strese yol açan faktörler, iş 
doyumu ve stres belirtileri üzerine yapılmış 
çalışmalarda stres yaratan günlük olaylar ile iş 
doyumu arasında anlamlı ilişkiler olduğu 
gösterilmiştir (Heim, 1991).



Sağlık kurumlarında gündelik

olaylardan, kurumdan, yapılan işten

kaynaklanan stres faktörleri ile uygun

başa çıkma mekanizmaları

kullanılmadığında ya da sorunların

çözümüne yönelik kurumsal düzeyde

bir takım önlemler alınmadığında

tükenmişlik sendromu olarak

tanımlanan bir belirtiler kümesi

karşımıza çıkmaktadır.



Bu sendrom;

Hizmet verilen insanlara karşı duyarsızlaşma,

Duygusal yönden kendilerini tükenmiş hissetme,

Kişisel başarı ve yeterlik duygularında azalma

olarak kendini gösterir (Ergin, 1996, Maslach ve Jackson 1981)



 



Bireysel Özellikler

İş Stresi

İş Çevresi

Yaş, cinsiyet . . .

Hastane tipi
Çalışma biçimi
Çalışma 
koşulları
Aşırı iş yükü
Rol çatışması
.
.
.

Mesleki Özellikler

Eğitim, bilgi, beceri, deneyim. . .

İş doyumu

Kişisel kaynaklar
Başetme becerisi

İletişim becerisi

Benlik kavramı, ruhsal gücü

Kontrol odağı

Kişilik özellikleri 

Dayanıklılığı 

Beklentileri

Empati becerisi 

Destek sistemleri 
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Tükenmişlik

Depresyon



Psikolojik Sağlamlığın Gelişimi

• Bireysel Risk Faktörleri  
• Fetal alkol/ilaç kullanımı, 

• adölesan gebelik,

• prematüre doğum,

• geçimsiz bir mizaca ya da utangaç bir 
kişiliğe sahip olma, düşük IQ seviyesi, 

• kronik ya da ruhsal bir hastalık,

• madde kullanımı,

• akademik başarısızlık ve 

• etnik bir gruba mensup olmadır. 

• Bireysel Koruyucu Faktörler

• iyi düzeyde zeka/bilişsel yetenek, 

• akademik yeterliliğin olumlu 
algılanması, 

• yüksek benlik saygısı, 

• gelecek için plan yapma ve iyimser 
olma, 

• kendi yaşamı üzerinde kontrol sahibi 
olma, 

• mizah duygusuna ve etkili problem 
çözme becerilerine sahip olma, 

• empati, sorumluluk ve yardımseverlik 
duygusudur



Bir üniversite hastanesinde çalışan doktor ve 

hemşireler arasında tükenmişlik sendromunun 

yaygınlığını saptamak ve tükenmişlik düzeyini 

etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla,

İç Hastalıkları Servisi'nde çalışan 109 hemşire

ve 56 doktordan,

Maslach Tükenmişlik Ölçeği,

İş Doyumu Ölçeği ve

Çok Yönlü Sosyal Destek Ölçeği

Sayıl I, Haran Ş. Ölmez Ş. Devrimci Özgüven H.Kriz Dergisi 5(2):71-77.



 Gruplar arasında İş Doyumu Ölçeği, Sosyal Destek
Ölçeği puanları açısından anlamlı fark
bulunmamaktadır.

 Hemşireler ve doktorlar arasında duygusal tükenme
alt ölçeğinde anlamlı fark bulunmuş, buna karşılık
kişisel başarı ve duyarsızlaşma alt ölçeklerinde
anlamlı bir fark saptanmamıştır.

 Cinsiyet, yaş ve çalışma süresinin ölçeklerden elde
edilen puanlar üzerinde anlamlı bir etkisi
saptanmamıştır.

Araştırma Sonuçları



Tüm grupta % 24.2 oranında bir bedensel 
hastalık ve % 3.6'sında bir ruhsal sorun 
tanımlanmıştır.

Bedensel hastalığın varlığı duygusal tükenmeyi 
arttıran bir faktör

% 80.6'sı mesleğini sürdürme isteği içinde, 

% 20'si mesleğini ilk fırsatta değiştirmek 
istemekte. 

Mesleğini değiştirmek isteyenlerde duygusal tükenme 
anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.



 Sık rapor alan hemşirelerin hayatında gebelik, ölüm, emeklilik, 

ayrılık vb. değişiklikler olduğu, 

 Evli olanların daha fazla rapor kullandığı, 

 İşten ayrılmayı düşünen grubun daha sık rapor kullandığı 

saptanmıştır.

Hemşirelerin iş doyum düzeyleri ve 

etkileyen faktörler



Toplumda ve sağlık çalışanlarında sık görülür.

Stresle etkili baş etme becerileri belirleyicidir

Etiyoloji: Genetik yatkınlık + stresli yaşam olayları

Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları



Hiç önlem almama

%30.0 oranında günde 1-2 paket sigara içmeleri ile ağız ve

sindirim yolu ile bu ilaçlarla kontamine olma şanslarını

yükseltmeleri

Atıkların ilacın hazırlandığı odadaki çöp kutusuna atılması

İlaçları hazırlama ve uygulama sırasında her üç hemşireden birinin bu

uygulamaları her gün yaptıkları belirlenmiştir.

Antineoplastikleri Uygulayan Onkoloji Hemşirelerinde 
Mesleki Sağlık Riskinin Değerlendirilmesi



– Endişe

– Stigma

– İzolasyon?

Hastadan Sağlık Personeline HIV, HBV

ve diğer kan kaynaklı patojenlerin 

geçişinden kaynaklı psiko-sosyal sorunlar



Bağımlılık; 

– kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını kendi 

otonomisiyle özgürce yönlendirememesi,

Bağlılık; 

– bireysel özgürlüğün varoluşu- sorumluluk

– Fedakar olmadan sorumlu olma…

Hemşirelerin % 80'i bağımlılık ilişkileri yaşamaktadır

Kadın oluş, bakıcı rolü, sağlık bakım sistemlerindeki hiyerarşik yapı,

ev sahibi rolü; koruyan-kollayan, sorun çıkarmayan, sabırlı, dayanıklı, güler

yüzlü, şikayet etmeyen bir birey

Dependency/Codependency



Bu roldeki ilişkiler, disfonksiyonel ailelerde 
gözlenen ilişki biçimine benzemektedir:

Aşırı kontrol, suçlanma, mükemmelliyetçilik, 
duyguları ifade edememe, güvenmeme vb.

Bu  durum hemşirenin mesleki başarı ve 
motivasyonunu olumsuz etkiler. 

Bakımının amacı; bireyi kendi öz-bakımını 
yaparak bağımsızlığa ulaştırmaktır. 

Ama nasıl???



Mesleğe isteyerek giren grubun  iş doyumu 

yüksek, kendilerini başarılı algılamakta, daha az 

duyarsızlaşma yaşamakta

Ancak duygusal tükenmişlik bakımından aynı 

şeyi söylemek güçtür. Bu, özellikle çalışma 

koşulları ile yakından ilgili görünmektedir. 

Sonuçta kendilerini yorgun, duygusal olarak 

yıpranmış hissetmektedirler.



Ortak bir amaç üzerinde performans hedefleri
doğrultusunda ortak bir çalışma yaklaşımını
benimseyen, birbirlerini desteklemesi
gerektiğine inanan ve kendilerini sonuçlardan
beraberce sorumlu tutan üyelere sahip olan ya
da bu özellikleri kazandırabilen gruplardır.
(Katzenbach ve Smith 1998)

Ekip / Takım



 Başkalarına zarar vermeye yönelik yıkıcı bir enerji 

 Şiddet pek çok biçimde ortaya çıkabilir; 

fiziksel, sözel, ekonomik, cinsel, psikososyal

 Psikolojik şiddet fiziksel şiddetten daha 

tehlikeli boyutlardadır ve çalışanlara işyerinde 

önemli bir mesleki sağlık ve güvenlik sorunu 

yaratmaktadır (Chappell-Di Martino, 2006: 17-22).  

Şiddet 



Her sektör ve işyerinde görülen bir sorun olmakla 

birlikte, yapılan araştırmalar bu sorunun sağlık 

hizmet sektöründe daha sık ve yoğun olarak 

yaşandığını göstermektedir.

Özellikle kamu hizmetlerinin üretildiği, topluma 

sunulduğu ve insan ilişkilerinin yoğun olarak 

yaşandığı alanlarda çalışanların işyeri şiddetine 

daha fazla maruz kaldıkları belirtilmektedir 

(Özen, 2007).

İşyeri Şiddeti 



• Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), son yıllarda 

işyerlerinde yaşanan şiddet olaylarının artan bir 

sorun olduğunu belirtmektedir (Chappell-Di Martino, 2006).

• Araştırmalar, sağlık çalışanlarının şiddete uğrama 

riskinin diğer hizmet sektörü çalışanlarına oranla 

16 kat daha fazla olduğunu, hemşirelerin ise diğer 

sağlık çalışanları arasında üç kat daha fazla risk 

altında olduğunu göstermektedir (Kingma, 2001). 



 Psikolojik şiddet içeren davranışlar çalışanı 

hem fiziksel, hem de psikolojik açıdan olumsuz 

etkilerken; birey, işyeri ve toplum açısından 

ciddi sosyo-ekonomik zararlara yol açmaktadır.

 Psikolojik şiddet, 

-çalışanın iş doyumunun azalmasına, 

-moral ve motivasyonunun düşmesine, 

-yüksek düzeyde stres yaşamasına, 

-psikosomatik ve fiziksel hastalıkların ortaya 

çıkmasına 

-işgücü piyasasından dışlanmasına neden olmaktadır.





Yoğun iş yükü,  düzensiz ve belirsiz çalışma 
koşulları  kadın çalışanların yoğun olarak 
bulunması nedeniyle de şiddetin en yaygın 
olduğu sektörlerden biridir

(Di Martino, 2003)

Kadınlara yönelik şiddetin temel gerekçesi,kadını 
kontrol altına almak ve ikincil konumda 
tutmaktır. Hemşirelik mesleğini uygulayanların 
çoğunun kadın olmaları şiddete maruz kalma 
oranını artırmaktadır. 

??????

Sağlık işyerleri



 Sağlık çalışanları, sigaraya başlamanın 
önlenmesi konusunda birincil sorumlu oldukları 
halde, 
– sigara içme prevalansının toplum prevalansının üzerinde 

olduğu, 

– erkeklerde sigaraya başlama yaşının kadınlara göre 
belirgin şekilde düşük olduğu, 

– sigaraya başlama yaşı küçüldükçe günde içilen sigara 
sayısının arttığı, 

– eğitim yükseldikçe sigaraya başlama yaşının yükseldiği,

– erkeklerin kadınlara göre daha uzun süreli düzenli sigara 
içtiği ve daha çok sigara tükettikleri 

– sigara içme prevalansının kardeşin veya eşin sigara içiyor 
olması ile doğru ilişkili olduğu bilinmektedir.

Sigara 



• Sigara içen hekimler/hemşireler sigarayı “hastalıklar

için bir risk faktörü” olarak görmek yerine “bir

sosyal alışkanlık” olarak görme eğilimindedirler.

• Bu şekilde düşünen çalışanlar hastanedeki sigara

içme yasaklarına daha az uymakta ve hastalarını

sigarayı bırakmaya cesaretlendirmede daha isteksiz

davranmaktadırlar.
(Ahmet Emin E.A, Aksel N, Çakan A, Özsöz A. Seren S, İzmir)



UYKU SORUNLARI….



 Sağlık sektöründe yeniden yapılanma ve üretimin 

arttırılmasını sağlamak için verimlilik, maliyet 

etkinlik çalışmaları

Yeni bir şey üretmek için mesleki değerler 

kapsamında (kamu hizmeti, erişimde eşitlik ve bakım 

etiği)

Olumlu sağlık çıktıları ile sonuçlanır.



“İş görenlere, işleriyle ilgili kararları kendilerinin
vermelerini sağlayacak olanakların sunulması ya
da onlara kendi faaliyetlerinin sorumluluğunu
üstlenebilecekleri bir ortamın sağlanmasıdır.”

(Erstad 1997)

“Örgütsel gücün paylaşılması veya gücün işi
yapanlara verilmesidir”

(Kanter 1993)

Güçlendirme



GÜÇLENDİRME

Yapısal 
güçlendirme Psikolojik 

güçlendirme

Bireyden ziyade 
örgütün niteliğine odaklanır.

Yönetim, çalışanlara, bilgi, kaynak ve 
destek gibi “güç araçlarını” sağlamalı; 
böylece çalışanların işlerini anlamlı bir 

şekilde başarabilmeleri onları 
güçlendirmelidir

Üst yönetim tarafından yapılanların 
personel tarafından nasıl algılandığı 

üzerinde odaklanır. 

Organizasyon üyeleri
öz yeterlilik duygular arttırılarak

güçlendirilebilir.



Örgüt içinde paylaşılan bir vizyon yaratmak,

Güçlendirmeye yönelik bir kültür oluşturmak,

Bilgi paylaşımını mümkün kılmak  

Örgüt içinde güven ve bağlılık yaratmak ve 
yabancılaşmayı azaltmak,

Örgüt içinde katılımı ve yetki devrini arttırmak,

 İşleri planlama, karar verme ve kontrol boyutunda 
zenginleştirmek,

 İş görenleri işlerini yaparken izledikleri yollar ve 
verdikleri kararlar konusunda cesaretlendirmek

Yapısal güçlendirme için;



 İşgörenleri sürekli olarak eğitmek ve geliştirmek,

Örgüt içinde çift yönlü bir iletişim sistemi kurmak 
ve uygulanmasını sağlamak,

Örgütsel amaç ve hedefleri açıkça tanımlamak ve 
işgörenlere iletmek,

 İşgören tatminine odaklanan etkili bir 
ödüllendirme sistemi kurmak,

Koçluk, mentörlük ve danışmanlığı geliştirmek,

Örgüt içinde genel sınırları belirleyerek bağımsız 
hareket etmeyi teşvik etmek 

Yapısal güçlendirme için;



 Anlam
Bir görevin yapılış amacının iş gören için taşıdığı değerdir. Çalışanların 
yaptıkları işi önemseme ve işlerinin önemli olduğunu düşünme 
düzeyleriyle ilgilidir. 

Yetkinlik
Çalışanların işlerini iyi yapabilmeleri konusunda kendilerine ve            
yeteneklerine duydukları güven düzeyiyle ilgilidir.

 Otonomi 
Çalışanların işlerini nasıl yapacakları konusunda karar verme 
özgürlüklerini ve işleri üzerinde kontrol sahibi olmalarını ifade eder. 

 Etki 
Çalışanların işyerlerinde bir iz bırakabilme ve örgütün onların fikirlerini 
ciddiye alma düzeyini gösterir. Otonomi bireyin kendi işi üzerindeki 
kontrol duygusu ile ilgili iken, etki bireyin örgütsel sonuçlar üzerindeki 
kontrol duygusuna işaret etmektedir.

Psikolojik Güçlendirme



 İş gücü planlamasında amaç; doğru bilgi ve beceriye 

sahip doğru personelin, doğru yerde, doğru zamanda, 

doğru şeyi yapmasıdır.



 İş gücündeki deneyim kaybı, sistemden temel bilgi 

kaybı anlamına da gelebilir. 



Eğitimli 
hemşire/sağlık 
çalışanı işgücü 

İyi çalışma 
ortamı 

Kaliteli 
bakım/tedavi



İyi bir çalışma ortamı olmadan iş gücüne

hemşire/sağlık çalışanı eklense bile etkisi

istenilen düzeyde olmayacaktır ancak iyi

çalışma kültürüne hemşire/sağlık çalışanı

eklendiğinde önemli ölçüde yararları

olacaktır

(Aiken et al 2011b).

Araştırmalar, çalışma ortamları ile iş doyumları

arasında ilişkinin olduğunu göstermektedir.



Çalışma ortamı ve çalışan memnuniyetini artırmayı

amaçlayan işverenin olumlu ilişkiler içinde olması; iş

gücünün ve sağlığının iyileştirilmesini de sağlar.

Çalışanının sağlığını ve iyiliğini ön planda tutan

organizasyonlarda,

hasta çıktılarının iyileştiği,

kalite puanlarının arttığı,

 işgücü sürdürülebilirliğinin yüksek düzeyde olduğu

hastalığa bağlı kayıp hızının düştüğü bilinmektedir.







TEŞEKKÜRLER…


