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ÖZET 
Amaç: Bu çal›flmada Bak›rköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sa¤l›¤› ve Sinir Has-
tal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Hemflirelik Hizmetleri Personelinin “Psiki-
yatri Hemflireli¤inde Sertifika Uygulamas›” hakk›ndaki görüfl ve beklentilerinin
araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r. Araflt›rmadan ç›kan sonuçlar›n, sertifika program›na
›fl›k tutmas› aç›s›ndan önemli olaca¤› düflünülmüfltür.  
Yöntem: Araflt›rma, Nisan 2008 tarihinde Bak›rköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh
Sa¤l›¤› ve Sinir Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde, 312 hemflirelik hiz-
metleri personeli ile gerçeklefltirilmifltir. 
Bulgular: Çal›flmadan elde edilen sonuçlara göre; yafl ortalamas› 33,96±8,69 olan
hemflirelik personelinin %39.4’ünün akut psikiyatri kliniklerinde çal›flt›klar› ve
%60.0’›n›n psikiyatri birimlerinde 10 y›ldan daha az süredir çal›flt›klar› bulunmufl-
tur. Araflt›rmaya kat›lanlar›n %95’i sertifikan›n bir gereklilik oldu¤una inand›klar›
ve %81.1’inin sertifikan›n Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan verilmesini istedikleri belir-
lenmifltir. Meslekte çal›flma süresi artt›kça, bir defaya mahsus s›navs›z ve prog-
rama kat›lmadan sertifika verilmesini isteyenlerin artt›¤› gözlenmifltir. 
Sonuç: Sonuç olarak, psikiyatride çal›flan hemflirelerin “Psikiyatri Hemflireli¤inde
Sertifika Uygulamas›” konusuna çok olumlu yaklaflt›klar› ve gerek bireysel, gerek-
se mesleki olarak önemli faydalar sa¤layaca¤›n› düflündükleri görülmüfltür.
(Nöropsikiyatri Arflivi 2009; 46: 182-6)
Anahtar kelimeler: Psikiyatri hemflireli¤i, mezuniyet sonras› e¤itim, sertifika prog-
ram›

ABSTRACT
Objective: This study was planned to investigate the views and expectations of
nursing service staff about “Implementation of the Certificate in Psychiatric 
Nursing” in Bak›rköy Prof. Dr. Mazhar Osman Research and Training Hospital for
Psychiatric and Neurological Diseases and to use these results to elucidate the
certificate program. 
Method: This study was conducted with the participation of 312 nursing services
staff in Bak›rköy Prof. Dr. Mazhar Osman Research and Training Hospital for
Psychiatric and Neurological Diseases in April 2008. 
Results: The mean age of  all nursing personnel was 33.96±8.69. Thirty-nine 
percent of the nursing personnel were working in acute psychiatry clinics, while
60% of them were working in psychiatry clinics for less than 10 years. Ninety-five
percent of the staff participating in the study were found to believe in the 
necessity of the certificate and it was found that 81.1% of them wanted the 
certificate to be given by the Ministry of Health. As the duration  of employment
increases, a rise was observed in the number of nurses who wanted to be given
a certificate without any exam and program attendance. 
Conclusion: Nurses working in psychiatry clinics were found to have positive 
approach towards the “Implementation of the Certificate in Psychiatric Nursing”
and to believe that it would provide them with important benefits both 
individually and professionally. (Archives of Neuropsychiatry 2009; 46: 182-6)
Key words: Psychiatric nursing, postgraduate education, certificate program

Girifl

Günümüz dünyas›nda yaflanan ve bilgi patlamas› olarak nitelenen
bilimsel ve teknolojik geliflmelerin yan› s›ra insanlar›n daha iyi sa¤l›k
hizmeti beklentisi ve toplumlar›n yap›s›nda izlenen h›zl› de¤iflimler ol-

maktad›r. Bunun bir sonucu olarak sa¤l›k hizmetlerinde kullan›lmaya
bafllanan geliflmifl ve yeni teknikler, hasta bak›m ve tedavisindeki de-
¤iflimler; bütün bilim kollar› gibi hemflireli¤i de kendi bünyesi içinde ye-
ni uyum ve çözümler aramaya, uygulama, e¤itim ve yönetimi gelifltir-
meye, insan kaynaklar› planlamas› yapmaya zorlamaktad›r (1-4).



Sa¤l›k bak›m›ndan sorumlu hemflirelerin, e¤itimlerine bir
standart getirilmemifl olmas› ve branfllaflman›n yayg›nlaflmama-
s›ndan dolay›; mesle¤i ve profesyonel rolleri alg›lamada hizmet
kalitesi ve di¤er özellikler yönünden birbirlerinden farkl›l›klar
göstermektedirler. Bunun sonucunda da mesleki geliflim, hizmet
kalitesi ve hasta bak›m› olumsuz etkilenebilmektedir.

Di¤er disiplinlerde çal›flan hemflireler gibi, ruh sa¤l›¤› ve has-
tal›klar› alan›nda çal›flan hemflireler de belirli bir teorik çerçeve-
ye göre hizmet vermelidir. Bunun yan› s›ra; uygulamada araflt›r-
ma bulgular›n› kullanarak kan›ta dayal› hareket etmeli, profesyo-
nel uygulama standartlar›n› rehber almal›, psikiyatri ekibi içinde-
ki konumunu daha aç›k tan›mlamal› ve rollerini gelifltirme çaba-
lar›n› bilimsel ve sa¤lam temellere oturtmal›d›r (2).

Sertifika program› psikiyatri hemflireli¤i alan›nda belli bir
standard› yakalayabilmede önemli bir f›rsatt›r. Sertifika program-
lar›; belli bir alanda özelleflmeyi sa¤layan, kavramsal ve uygula-
maya yönelik olarak düzenlenen çok güncel ve de¤erli bilgilerle
donat›lan, analiz yapabilme, fikir üretebilme ve problem çözebil-
me gibi yetileri de gelifltirmeye yönelik programlard›r. Son birkaç
y›ld›r bu programlara olan ilgi ve önem çok artm›flt›r. Bilindi¤i gi-
bi Nisan 2007 tarihinde de¤iflen Hemflirelik Yasas› da hemflireler
için bu programlar›n uygulanmas›n› kaç›n›lmaz hale getirmifltir.

Bu araflt›rma; psikiyatri hemflireli¤i alan›nda verilecek karar-
lar›n ve oluflturulacak stratejilerin belirlenmesinde kurumsal ve
say›sal olarak önemli bir yere sahip olan, Bak›rköy Prof. Dr. Maz-
har Osman Ruh Sa¤l›¤› ve Sinir Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi Hemflirelik Hizmetleri Personelinin “Psikiyatri Hemfli-
reli¤inde Sertifika Uygulamas›” hakk›ndaki görüfl ve beklentileri-
nin araflt›r›lmas› amac›yla planlanm›flt›r. Araflt›rmadan ç›kan so-
nuçlar›n, ülkemizde henüz uygulanmayan ama bafllat›lmas› için
ad›mlar›n at›lmaya çal›fl›ld›¤› ve bu anlamda ciddi tart›flmalar›n
yafland›¤› sertifika program›na ›fl›k tutmas› aç›s›ndan faydal› ola-
ca¤› düflünülmüfltür.

Yöntem

Araflt›rma; Nisan 2008 tarihinde Bak›rköy Prof. Dr. Mazhar Os-
man Ruh Sa¤l›¤› ve Sinir Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastane-
si’nde görevli 312 hemflirelik hizmetleri personeli ile gerçeklefltiril-
mifltir.

Veri toplama arac› olarak araflt›rmac› taraf›ndan literatür bil-
gisi, gözlem ve görüflmeleri do¤rultusunda gelifltirilen anket for-
munda sosyodemografik verilere ek olarak, hemflirelerin görüfl
ve beklentilerini belirlemeye yönelik soru ve düflüncelere yer ve-
rilmifltir. 

Araflt›rmadan elde edilen verilerin analizi bilgisayar ortam›n-
da yüzdeleme ve “χ2” testi ile de¤erlendirilmifltir.

Bulgular

Çal›flmadan elde edilen sonuçlara göre; yafl ortalamas›
33.96±8.69 olan hemflirelik personelinin %77.9’u kad›n, %62.8’i ev-
li, %44.6’s› önlisans, %38.8’inin ise sa¤l›k meslek lisesi mezunu ol-
duklar› bulunmufltur.

Araflt›rmaya kat›lanlar›n görev da¤›l›mlar›na bak›ld›¤›nda
%63.8’inin hemflire, %20.8’inin sa¤l›k memuru, %59.3’ünün 657
devlet memuru, %31.1’inin 4B sözleflmeli memur kadrosunda ça-
l›flt›¤› ve %36.5’inin hastanede, %22.7’sinin ise meslekte 0-5 y›ld›r
çal›flt›klar› belirlenmifltir.

Hemflirelik personelinin %39.4’ü akut psikiyatri kliniklerinde,
%16.1’i kronik psikiyatri kliniklerinde, %14.1’inin adli birimlerde,
%11.9’unun ise Nöroloji/Nöroflirurji birimlerinde çal›flt›klar›,
%49.4’ünün çal›flt›klar› servisi kendi istekleri ile seçtikleri ve
%60.0’›n›n psikiyatri birimlerinde 10 y›ldan daha az çal›flt›klar› ve
de %58.0’inin herhangi bir mesleki derne¤e üye olmad›klar› gö-
rülmüfltür.

Araflt›rmaya kat›lanlar›n %95’i sertifikan›n bir gereklilik oldu-
¤una ve %81.1’inin sertifikan›n Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan veril-
mesini istedikleri belirlenmifltir. Tablo 1’de araflt›rmaya kat›lanla-
r›n, sertifika program›n›n hem teorik hem de uygulamal› olmas›n›
istedikleri görülmekte olup sertifika için bir geçerlilik süresinin
olmamas›n› tercih etmektedirler. Ayn› tabloda psikiyatride özel-
likle 10 y›l ve üzerinde çal›flanlara, herhangi bir s›nav yap›lmadan
veya e¤itime tabii tutulmadan bir defaya mahsus olmak üzere
sertifika verilmesini istedikleri görülmekte olup, sözel olarak da
bu isteklerini dile getirmifllerdir.

Araflt›rmaya kat›lan hemflirelik hizmetleri personeline; sertifi-
ka program› aç›lmas›n› istedikleri alt dallar› s›ralamalar› istendi-
¤inde, ilk önce akut psikiyatri hemflireli¤i” alan›nda aç›lmas›n› is-
temifllerdir (Tablo 3). 

Tablo 1. Sertifika program›n›n flekil ve kapsam› ile ilgili düflünce ve beklentileri (n=312)

Sorular (Baz› sorularda boflluklar› doldurmalar› istenmifltir) % n

Sertifikan›n kapsam› hem teorik hem de klinik uygulamal› olsun %91.7 286

Teorik derslerin süresi ortalama 4.05 hafta olsun %26.6 83

Klinik uygulama süre ortalama 4.73 hafta olsun %29.5 92

Sertifikan›n geçerlili¤i süresiz olsun %61.2 191

Psikiyatride 5 y›l ve üzerinde bilfiil çal›flm›fl olanlara bir defaya mahsus direkt sertifika verilsin %20 61

Psikiyatride 10 y›l ve üzerinde bilfiil çal›flm›fl olanlara bir defaya mahsus direkt sertifika verilsin %24 75

Psikiyatride 5 y›l ve üzerinde bilfiil çal›flm›fl olanlara bir defaya mahsus sadece s›navla sertifika verilsin %15 48

Psikiyatride 5 y›l ve üzerinde bilfiil çal›flm›fl olanlara bir defaya mahsus sadece programa kat›larak sertifika verilsin %15 45

Özellikle göreve yeni bafllayanlar, hem programa hem de s›nava kat›larak als›nlar %26 82

Nöropsikiyatri Arflivi 2009; 46: 182-6
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Araflt›rmaya kat›lanlar›n yafl› (χ2=204.6; p<0,001), cinsiyeti
(χ2=13.2; p<0.01) ve görevi (χ2=28.4; p<0.01) ile seçilen sertifika
program›n›n kapsam› aras›nda anlaml› fark saptanm›flt›r. Kad›n-
larda, unvan› hemflire olanlarda ve 30 yafl civar›ndakilerde serti-
fika program›n›n kapsam› hem teorik hem de uygulama olsun di-
yenlerin fazla oldu¤u, sa¤l›k memurlar›n›n ise sadece teorik veya
sadece uygulama istedikleri belirlenmifltir.

Hemflirelerin çal›flt›klar› birim ile sertifika program›n›n teorik
süresi (χ2=136.9; p<0.001) ve uygulama süresi (χ2=149.2; p<0.01)
aras›nda anlaml› fark saptanm›flt›r. Akut Psikiyatri birimlerinde ça-
l›flanlar›n teorik ve uygulama süresinin uzun olmas›n› istedikleri
bulunmufltur. Dernek üyeli¤i ile uygulama süresi iste¤i (χ2=113.7;
p<0.05) aras›nda anlaml› fark saptanm›flt›r. Herhangi bir dernek
üyesi olmayanlar›n uygulama süresinin uzun olmas›n› istedikleri
saptanm›flt›r.

Hemflirelerin görevleri (χ2=31.1; p=0.05), ve çal›flt›klar› birim
(χ2=39.1; p<0.01) ile sertifikan›n gereklili¤ine inanma aras›nda an-
laml› fark saptanm›flt›r. Servis hemflirelerinin sertifikay› bir ge-
reklilik olarak gördükleri ancak Adli, Nöroloji/Nöroflirurji ve Di¤er
Birimlerde (dahiliye v.b.) çal›flanlar›n ise sertifikan›n gereklili¤ine
daha az inand›klar› belirlenmifltir.

Araflt›rmaya kat›lanlar›n e¤itim düzeyleri (χ2=22.3; p=0.01),
görevleri (χ2=15.5; p<0.05) ve çal›flt›klar› birim  (χ2=49.1; p<0.001
ile sertifikalar›n geçerlilik süresi aras›nda anlaml› fark saptan-
m›flt›r. Sa¤l›k meslek lisesi ve önlisans mezunu ve unvan› hemfli-
re olanlar›n “sertifikan›n geçerlilik süresi olmas›n” dedikleri sap-
tand›. Sa¤l›k memurlar›, lisans mezunlar›, akut psikiyatri servisle-
ri, tan›-tedavi merkezleri, nöroloji/nöroflirurji birimlerinde çal›-
flanlar›n ise “sertifikan›n geçerlilik süresi 2-5 y›l aras›nda olsun”
dedikleri, meslekte çal›flma y›llar› ilerledikçe “sertifikan›n geçer-
lilik süresi olmas›n” diyenlerin artt›¤› belirlenmifltir.

Hemflirelerin çal›flt›klar› birim, çal›flt›klar› birimi seçme duru-
mu ve dernek üyeli¤i ile sertifikay› kim versin sorusu aras›nda
(χ2=31.2; p<0.001) anlaml› fark saptanm›flt›r. Akut psikiyatri ve
AMATEM (Alkol Madde Ba¤›ml›l›¤› Tedavi Birimi) birimlerinde
çal›flan ve çal›flt›¤› servisi istemeden seçen, PHD (Psikiyatri
Hemflireleri Derne¤i) üyelerinin sertifikan›n Sa¤l›k Bakanl›¤› ta-
raf›ndan verilmesini istedikleri belirlenmifltir.

Araflt›rmaya kat›lanlar›n yafl› (χ2=726.8; p<0.001), cinsiyeti
(χ2=30.4; p=0.01), çal›flt›klar› birim (χ2=121.2; p<0.001), görevleri
(χ2=61.8; p=0.01), çal›flma durumlar› (χ2=52.5; p<0.01) ve meslek-
te çal›flma y›llar› (χ2=669.3; p<0.001) ile bir defaya mahsus sertifi-
ka verilmesi iste¤i aras›nda anlaml› fark saptanm›flt›r. 43-48 yafl-
lar aras›nda, 657 kadrolu, Servis sorumlusu ve yönetici hemflire-
lerde, tan›-tedavi merkezleri ve di¤er birimlerde çal›flanlar “10 y›l
ve üzerinde çal›flanlara “bir defaya mahsus sertifika verilmesini”
istedikleri bulunmufltur.

Hemflirelerin çal›flt›klar› birim (χ2=50.2; p=0.01) ve çal›flma du-
rumlar› (χ2=27.9; p<0.05) ile sertifika program›n›n mesleki mem-
nuniyeti artt›raca¤› düflüncesi aras›nda anlaml› fark saptanm›fl-
t›r. Akut ve kronik psikiyatride, tan›-tedavi merkezlerinde çal›flan-
lar›n sertifikan›n mesleki memnuniyeti artt›raca¤› düflüncesinde
olduklar›, 4B kadrolular›n ise mesleki memnuniyeti artt›raca¤› dü-
flüncesine daha da çok kat›ld›klar› bulunmufltur.

Hemflirelerin çal›flt›klar› birim (χ2=86.6; p<0.001), medeni du-
rum (χ2=22.2; p=0.01) ve görev (χ2=94.2; p<0.001) ile mesleki
branfllaflma ve profesyonelleflmeyi sa¤layaca¤› (χ2=92.3;
p<0.001) düflüncesi aras›nda anlaml› fark saptanm›flt›r Evli, akut
ve kronik psikiyatri ile tan›-tedavi merkezlerinde çal›flan ve servis
hemfliresi olanlarda, sertifikan›n branfllaflmay› ve profesyonel-
leflmeyi sa¤layaca¤› düflüncesine kat›ld›klar› görülmüfltür.

Hemflirelerin çal›flt›klar› birim (χ2=49.9; p=0.01), çal›flt›klar› bi-
rimi kendi iste¤i ile seçme (χ2=39.4; p<0.05) ve birimde çal›flma

Tablo 2. Sertifika program› ile ilgili düflünce ve beklentiler (n=312)

%

1 2 3 4 5

Sertifikaland›rma mesleki memnuniyet düzeyini artt›r›r 3.5 1.6 15.1 25.0 53.2
Sertifikaland›rma branfllaflmay› sa¤lar 2.2 4.5 8.3 13.5 71.2
Sertifikaland›rma profesyonelleflmeyi sa¤lar 2.2 2.9 6.1 18.9 68.9
Sertifikaland›rma bir gerekliliktir 2.6 7.1 14.1 23.7 49.7
Sertifikaland›rma hasta memnuniyetini artt›r›r 7.1 7.4 14.7 28.8 40.1
Sertifikaland›rma akademik ilerlemeyi engeller 59.9 13.1 11.5 5.1 7.7
Sertifikaland›rma ekip iliflkilerini olumlu etkiler 6.4 5.4 17.0 32.7 37.5
Sertifikaland›rma var olan durumu de¤ifltirmez 42.6 19.6 13.5 8.7 14.1
Sertifikaland›rma hizmet kalitesini artt›r›r 3.5 4.2 9.3 24.7 56.4
Sertifikaland›rma mesleki geliflimi sa¤lar 2.2 1.6 7.7 22.8 64.1
Sertifikaland›rma görev alan›na girmeyen ifllerin yap›lmas›n› engeller 15.1 7.7 15.7 13.1 46.2
Sertifikaland›rma problem çözme becerisini gelifltirir 3.5 5.4 22.1 28.8 38.8
Sertifikaland›rma bilgi ve beceri düzeyini artt›r›r 2.9 2.9 12.2 28.8 51.9
Sertifikaland›rma maddi aç›dan kazanç sa¤lar 23.4 11.2 23.1 16.7 20.8
Sertifikaland›rma meslektafllar aras›nda çat›flmaya neden olur 50.3 18.3 16.0 8.3 4.2
Sertifikaland›rma terapötik iletiflim tekniklerinin etkin kullan›m›n› sa¤lar 1.9 4.5 21.2 33.3 33.3
Sertifikaland›rma hemflirelik kay›tlar›n›n etkin tutulmas›n› sa¤lar 5.4 9.3 16.3 28.5 38.5
Sertifikaland›rma profesyonel gözlem ve görüflmeyi sa¤lar 1.6 5.1 12.5 28.2 51.3
Sertifikaland›rma hasta / aile e¤itiminde etkin rol almay› sa¤lar 1.9 6.4 14.7 28.5 47.4

(kesinlikle kat›lm›yorum 1, 2, 3, 4, 5, kesinlikle kat›l›yorum olarak puanlanm›flt›r)
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süresi (χ2=149.4; p<0.05) ile sertifika program›n›n hizmet kalitesi-
ni art›r›r düflüncesi aras›nda anlaml› fark saptanm›flt›r. Kronik
psikiyatri birimlerinde çal›flanlar sertifikan›n hizmet kalitesi ve
mesleki geliflimi artt›raca¤›na daha çok inan›yor.

Hemflirelerin çal›flt›klar› birim (χ2=104.0; p<0.001), görevleri
(χ2=83.1; p<0.001) ve çal›flma durumu (χ2=57.7; p<0.001) ile serti-
fikan›n hasta memnuniyetini artt›raca¤› düflüncesi aras›nda an-
laml› fark saptanm›flt›r. 657 kadrolular sertifikan›n hasta/aile e¤i-
timinde daha etkin rol almay› sa¤layaca¤›na inan›yor. Buna kar-
fl›l›k adli birimlerde, nöroloji/nöroflirurji birimlerinde çal›flanlar›n,
servis hemfliresi olanlar›n, 4B kadrolular›n ise sertifikan›n hasta
memnuniyetini artt›raca¤›na fazla inanmad›klar› belirlenmifltir.

Hemflirelerin görevleri ile terapötik iletiflim tekniklerinin daha
iyi kullan›lmas› (χ2=67.6; p<0.001),  daha iyi gözlem ve görüflme
yapma/kay›t tutma (χ2=32.9; p<0.05)  aras›nda anlaml› fark sap-
tanm›flt›r. Kronik psikiyatride çal›flanlar, sertifika program›n›n te-
rapötik iletiflim tekniklerini kullanmalar›na yard›mc› olmayaca¤›-
n› düflünürken adli birimlerde çal›flanlar, sertifika program›n›n
daha iyi gözlem ve görüflme yapma/kay›t tutma konusunda ken-
dilerine fayda sa¤layaca¤›na inan›yorlar.

Araflt›rmaya kat›lanlar›n e¤itim düzeyi (χ2=40.2; p<0.05), çal›fl-
ma durumu (χ2=29.4; p=0.01), çal›flt›klar› birim (χ2=56.3; p<0.01) ile
akademik ilerlemeyi engelleyece¤i düflüncesi aras›nda yine  e¤i-
tim düzeyi ile mesleki geliflimi sa¤layaca¤› düflüncesi (χ2=40.2;
p<0.05) aras›nda anlaml› fark saptanm›flt›r. Sa¤l›k meslek lisesi
ve önlisans mezunlar› sertifikan›n mesleki geliflimi sa¤layaca¤›-
na inan›rken,  lisans mezunu, akut psikiyatri ve AMATEM birim-
lerinde çal›flan, 657 kadrolu olan ve servis hemfliresi olarak gö-
rev yapanlar sertifikan›n akademik ilerlemeyi engelleyece¤ine
inan›yor.

Araflt›rmaya kat›lanlar›n e¤itim düzeyi ile sertifikan›n meslek-
tafllar aras›nda mesleki çat›flma yarataca¤› düflüncesi (χ2=41.3;
p<0.05) aras›nda anlaml› fark saptanm›flt›r. Sa¤l›k Meslek Lisesi
mezunlar› sertifikan›n meslektafllar aras›nda çat›flmaya neden
olaca¤›n› düflündükleri bulunmufltur.

Araflt›rmaya kat›lanlar›n e¤itim düzeyi (χ2=37.7; p<0.05), çal›fl-
t›klar› birim (χ2=67.5; p<0.001) ile sertifikan›n görev alan›na girme-
yen ifllerin yap›lmas›n› önleyece¤ine düflüncesi aras›nda ve de
medeni durum ile sertifikan›n ekip çal›flmas›n› olumlu etkileyece-
¤i (χ2=23.7; p<0.01)  düflüncesi anlaml› fark saptanm›flt›r. Önlisans
mezunu olan, kronik psikiyatri ve adli birimlerde çal›flanlar serti-

fikan›n görev alan›na girmeyen ifllerin yap›lmas›n› önleyece¤i da-
ha çok inanmas›na ra¤men, lisans mezunu olanlar, akut psikiyat-
ri ve nöroloji/nöroflirurji birimlerinde çal›flanlar sertifikan›n görev
alan›na girmeyen iflleri engelleyece¤i fikrine pek kat›lm›yor. Evli
olanlar ise ekip iliflkisini olumlu etkileyece¤ine inan›yor.

Hemflirelerin görevleri ile sertifikan›n problem çözme yetene-
¤ini artt›raca¤› aras›nda anlaml› fark (χ2=33.4; p=0.05) saptanm›fl-
t›r. Servis sorumlu hemflireleri, sertifikan›n problem çözme yete-
ne¤ini artt›raca¤›na daha çok kat›lmaktad›r.

Araflt›rmaya kat›lanlar›n e¤itim düzeyi (χ2=40.2; p<0.05), cinsi-
yet (χ2=16.5 ; p<0.01), çal›flma durumlar› (χ2=25.6; p<0.05)  ve ça-
l›flt›klar› birim (χ2=16.5; p<0.01) aras›nda anlaml› fark saptanm›fl-
t›r. Erkekler, 4B kadrolular ve akut-kronik psikiyatri birimlerinde
çal›flanlar sertifikan›n maddi kazanç sa¤layaca¤›na daha çok ka-
t›l›rken önlisans mezunlar› maddi kazanç sa¤layaca¤›na pek
inanmaktad›r.

Araflt›rmaya kat›lanlar›n çal›flt›klar› birimde çal›flma süreleri
ile sertifika alman›n mevcut durumu de¤ifltirmeyece¤i düflüncesi
(χ2=16.5; p<0.01) aras›nda anlaml› fark saptanm›flt›r. Çal›flt›¤› bi-
rimde 5 y›l ve üzerinde çal›flanlar sertifikan›n var olan durumu de-
¤ifltirmeyece¤ine ve hizmet kalitesini artt›rma konusunda olumlu
bir katk› sa¤lamayaca¤›na inan›yordu.

Tart›flma

Psikiyatri hemflireli¤i alan›nda sertifika program› uygulamas›
henüz yeni bir konu olmas› nedeniyle bu alanda yap›lm›fl bilimsel
çal›flmalar söz konusu de¤ildir. Bu nedenle sonuçlar› karfl›laflt›r-
ma flans›m›z mümkün olmam›flt›r.

Kad›nlarda, unvan› hemflire olanlarda ve 30 yafl civar›ndaki-
lerde sertifika program›n›n kapsam› teorik ve klinik uygulama ol-
sun diyenlerin beklenenden daha fazla oldu¤u, sa¤l›k memurlar›-
n›n ise sadece teorik veya sadece klinik uygulama istedikleri be-
lirlenmifltir. Akut Psikiyatri birimlerinde çal›flanlar›n teorik ve kli-
nik uygulama süresinin uzun olmas›n› istedikleri bulunmufltur.

Herhangi bir dernek üyesi olmayanlar›n uygulama süresinin
uzun olmas›n› istedikleri saptanm›flt›r.

Servis hemflirelerinin sertifikay› bir gereklilik olarak gördükleri,
adli psikiyatri, nöroloji/nöroflirurji ve Di¤er Birimlerde (dahiliye v.b.)
çal›flanlar›n ise sertifikan›n gereklili¤ine daha az inand›klar› belir-
lenmifltir.

Sa¤l›k meslek lisesi ve önlisans mezunu ve  unvan› hemflire
olanlar›n “sertifikan›n geçerlilik süresi olmas›n” dedikleri, sa¤l›k
memurlar›, lisans mezunlar›, akut psikiyatri servisleri, tan›-tedavi
merkezleri, nöroloji/nöroflirurji birimlerinde çal›flanlar›n ise “ser-
tifikan›n geçerlilik süresi 2-5 y›l aras›nda olsun” dedikleri, mes-
lekte çal›flma y›llar› ilerledikçe “sertifikan›n geçerlilik süresi ol-
mas›n” diyenlerin artt›¤› belirlenmifltir.

Akut psikiyatri ve AMATEM (Alkol Madde Ba¤›ml›l›¤› Tedavi
Birimi) birimlerinde çal›flan ve çal›flt›¤› servisi istemeden seçen,
PHD (Psikiyatri Hemflireleri Derne¤i) üyelerinin sertifikan›n Sa¤-
l›k Bakanl›¤› taraf›ndan verilmesini istedikleri belirlenmifltir. Yafl› 
43-48 aras›nda olanlar, 657 kadrolu, Servis Sorumlusu ve Yöneti-
ci hemflirelerde, tan›-tedavi merkezleri ve di¤er birimlerde çal›-
flanlar “10 y›l ve üzerinde çal›flanlara, “bir defaya mahsus sertifi-
ka verilmesi”ni istedikleri bulunmufltur.
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Tablo 3. Sertifika program› aç›lmas› istenen alt dallar›n öncelik s›ralamas› (n=312)

Psikiyatri Hemflireli¤i Alt Dallar› S›ralama

Akut Psikiyatri Hemflireli¤i 1
Acil Psikiyatri Hemflireli¤i 2
Çocuk Ruh Sa¤l›¤› Hemflireli¤i 3
Toplum Ruh Sa¤l›¤› Hemflireli¤i 4
Adli Psikiyatri Hemflireli¤i 5
Ergen Ruh Sa¤l›¤› Hemflireli¤i 5
Psikiyatrik Rehabilitasyon Hemflireli¤i 6
Alkol Madde Ba¤›ml›l›¤› Hemflireli¤i 7
Kronik Psikiyatri Hemflireli¤i 8
Geropsikiyatri Hemflireli¤i 9
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemflireli¤i 10



Akut ve kronik psikiyatride, tan›-tedavi merkezlerinde çal›-
flanlar›n sertifikan›n mesleki memnuniyeti artt›raca¤› düflünce-
sinde olduklar›, 4B kadrolular›n ise mesleki memnuniyeti artt›ra-
ca¤› düflüncesine daha da çok kat›ld›klar› bulunmufltur.

Evli, akut ve kronik psikiyatri servisleri ile tan›-tedavi merkez-
lerinde çal›flan hemflirelerin sertifikan›n branfllaflmay› ve profes-
yonelleflmeyi sa¤layaca¤› düflüncesine kat›ld›klar› görülmüfltür.
Kronik psikiyatri birimlerinde çal›flanlar sertifikan›n hizmet kalite-
si ve mesleki geliflimi artt›raca¤›na daha çok inanmakta idi. Kad-
rolar› 657 devlet memuru olanlar, sertifikan›n hasta/aile e¤itimin-
de daha etkin rol almay› sa¤layaca¤›na inan›yordu. Buna karfl›l›k
adli psikiyatri birimlerinde, nöroloji/nöroflirurji birimlerinde çal›-
flanlar›n, servis hemfliresi olanlar›n, 4B kadrolular›n ise sertifika-
n›n hasta memnuniyetini artt›raca¤›na fazla inanmad›klar› belir-
lenmifltir.

Kronik psikiyatride çal›flanlar, sertifika program›n›n terapötik
iletiflim tekniklerini kullanmalar›na yard›mc› olmayaca¤›n› düflü-
nürken Adli birimlerde çal›flanlar, sertifika program›n›n daha iyi
gözlem ve görüflme yapma/kay›t tutma konusunda kendilerine
fayda sa¤layaca¤›na inanmaktad›r.

Sa¤l›k meslek lisesi ve önlisans mezunlar› sertifikan›n mesle-
ki geliflimi sa¤layaca¤›na inan›rken,  Lisans mezunu, Akut Psiki-
yatri ve AMATEM birimlerinde çal›flan, 657 kadrolu olan ve Ser-
vis hemfliresi olarak görev yapanlar sertifikan›n akademik ilerle-
meyi engelleyece¤ine inan›yor.

Sa¤l›k Meslek Lisesi mezunlar› sertifikan›n meslektafllar ara-
s›nda çat›flmaya neden olaca¤›n› düflündükleri bulunmufltur.

Önlisans mezunu olan ve kronik psikiyatri ve adli psikiyatri bi-
rimlerinde çal›flanlar, sertifikan›n görev alan›na girmeyen ifllerin
yap›lmas›n› önleyece¤i daha çok inanmas›na ra¤men, lisans me-

zunu olanlar, akut psikiyatri ve nöroloji/nöroflirurji birimlerinde
çal›flanlar sertifikan›n görev alan›na girmeyen iflleri engelleyece-
¤i fikrine pek kat›lm›yordu. Evli olanlar ise ekip iliflkisini olumlu et-
kileyece¤ini belirtmifllerdir. 

Servis sorumlu hemflireleri, sertifikan›n problem çözme yete-
ne¤ini artt›raca¤›na daha çok kat›lmaktayd›. Erkekler, 4B kadro-
lular ve akut-kronik psikiyatri birimlerinde çal›flanlar sertifikan›n
maddi kazanç sa¤layaca¤›na daha çok kat›l›rken önlisans me-
zunlar› maddi kazanç sa¤layaca¤›na pek inanmad›klar› bulun-
mufltur.

Çal›flt›¤› birimde 5 y›l ve üzerinde çal›flanlar sertifikan›n var
olan durumu de¤ifltirmeyece¤ine ve hizmet kalitesini artt›rma ko-
nusunda olumlu bir katk› sa¤lamayaca¤›na inan›yordu. Meslekte
ve çal›flt›¤› birimde 2 y›ld›r çal›flanlar›n, sertifikan›n olumlu getiri-
leri olaca¤› konusunda en ümitli grup oldu¤u görülmüfltür.

Sonuçlar›m›z; psikiyatri alan›nda hemflireler için sertifika
programlar›na ihtiyaç oldu¤unu göstermifltir. Özellikle meslekte
ve çal›flt›¤› birimde 2 y›ld›r çal›flan yani hastanede 2006 y›l›nda
göreve bafllayanlar›n, sertifikan›n olumlu getirileri olaca¤› konu-
sunda en ümitli grup oldu¤u görülmüfltür.
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