
16

DERLEME / Review

1 2
Seda GÜNEY , Bahire ULUS

GİRİŞ
  
Sağlıkta eşitsizlik; bireyler ve toplumun değişik 
kesimleri arasında ekonomik, siyasal, sınıfsal, 
mesleksel, dinsel, kültürel sosyal veya sağlık 
hizmetlerine ulaşımdaki yetersizlik nedeniyle 
sağlıkla ilgili önlenebilir ve kabul edilemez 
farklılıklar olarak tanımlanır (1).

Eşitsizlik kavramı, ahlaki ve etik boyutunun 
yanında gereksiz, önlenebilir ve aynı zamanda 
adil olmayan farklılıklar anlamına gelir (2). Bir 
durumun eşitsizlik olarak tanımlanabilmesi için 

toplumun bir kısmındaki koşullar göz önüne 
alınmalı ve eşitsizliğe yol açan durumun bu 
koşullar altında haksız bir durum olarak 
tanımlanması gerekir (3). Ortaya çıkan sağlık 
farklılıklarının haksız olup olmadığının 
değerlendirilmesi kişilerin hastalığa götüren 
nedenleri kendilerinin seçmesi ya da bunların 
kendi kontrolleri dışında oluşmasına bağlıdır (2). 
Sağlıkta hakkaniyetsizlik bazılarının diğerlerine 
göre sosyal farklılaşma nedenleriyle sağlık 
hizmetlerine erişim, kullanım ve sağlık durumu 
açısından dezavantajlı olmasıdır (1). Örneğin; 
kaynakların yetersizliğinden dolayı yoksul sosyal 
gruplar sağlıksız ve kalabalık evlerde yaşamak, 
kötü ve tehlikeli işlerde çalışmak zorunda 
kalabilir veya sık sık işlerini kaybedebilirler. Bu 
tür, kişilerin kendi iradesi dışında veya doğal, 
biyolojik yapısından kaynaklanmayan çevresel 
faktörlerin yarattığı hastalıklar ya da farklılıklar 
eşitsizlik olarak adlandırılabilir (2). 
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Bakım verme, önemseme, merhamet kavramlarının merkezde yer 
aldığı bir meslek grubu olan hemşireliğin sağlıkta eşitsizlikleri 
azaltmada en uygun pozisyonda olduğu ve bu konuda liderlik 
yapabileceği açıktır. Eşitsizlikler konusunda ele alınması gereken 
en önemli faktörler sağlığın sosyal belirleyicileridir. Geçmişten bu 
yana hemşireler, sağlığın sosyal belirleyicileri kavramının 
tanımlanmasından çok daha önce bireyin sağlığının üzerinde etkisi 
olan; ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlere odaklanarak 
uygulamalarında bu alanları da hedef almışlardır. Günümüzde halk 
sağlığı hemşireleri (HSH), hergün zor durumdaki insanlar ve 
dezavantajlı gruplarla karşılaşmaktadır. Toplumda fark yaratmak 
için lider ve savunucu olarak rol alan hemşireler eşitsizlikler 
konusunda farkındalık kazanmalı, toplumun güçlü özelliklerini ve 
barındırdığı farklı kültürleri tanımalıdır. Bu makalede, halk sağlığı 
hemşirelerinin sağlıkta eşitsizlikleri önlemede sahip olması gereken 
nitelikler, rol ve sorumluluklar ile ulusal anlamda alınacak 
önlemler tartışılmaktadır. 
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It is clear that nursing as a professional  group in which concepts of 
care, caring and compassion are centralized,  they are  in the best 
position to reduce and lead health inequities. The most important 
factor to be considered about inequities is the social determinants of 
health (SDoH). Since the past, nurses have aim on these areas in 
their practice by focusing on economic, social and environmental 
factors that have an impact on the health of the individual long 
before the definition of the SDoH was made. Public health nurses 
(PHN) are faced with disadvantaged people living in difficult 
conditions everyday. In order to make a difference in the society 
nurses as a leader and an advocate need to gain awareness about 
health inequities, to recognize the strong characteristics and 
different cultures of the society. This article discusses the 
qualifications, roles and responsibilities that PHN should have in 
preventing health inequities and precautions to be taken in the 
national sense.
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Uluslararası Hemşireler Birliği'nin (ICN) 2018 
yılında “Sağlık bir insan hakkıdır ve hemşireler 
bu konuda öncü bir ses olabilirler” teması 
üzerinde durmaktadır. Bu tema ile herkesin 
sağlıklı koşullarda yaşaması ve sağlık 
hizmetlerine erişimlerini sağlamak için sağlığın 
biyolojik ve patolojik bakış açısının önüne 
geçilmesi gerektiğini vurgulanmıştır. Sağlık bir 
temel insan hakkı ise bu hak, sağlık çalışanlarına 
da sorumluluklar yükler. Hemşireler diğer tüm 
sağlık profesyonellerinden daha fazla olmak 
üzere zamanlarının çoğunu hasta veya sağlıklı 
bireyler ve aileleri ile geçirirler ve onların 
hikayelerini birinci ağızdan öğrenirler (7). Bu 
hikayelerin politika yapıcılara ulaştırılması, 
gerekli sektörlerle işbirliği yapılması yolu ile 
sağlık sistemlerini iyileştirme ve toplumların 
yüksek standartda sağlık düzeyine erişmelerini 
sağlama potansiyeli vardır. Gelir eşitsizliğinden 
muzdarip, sağlıksız ortamlarda yaşayan, sağlık 
hizmetlerine ulaşamayan ve bunları ifade 
edemeyen birey ve toplumların yaşadıkları 
sıkıntıları bilen hemşireler için dönüştürücü bir 
lider olmaları gereklidir (8). Hemşirelerin sahip 
olduğu bu potansiyel ile uygulamalarının 
bilimsel muhakeme yeteneğine ve mesleki felsefi 
temellere dayandırılması sağlık hakkına 
ulaşmada ve sağlıkta eşitsizlikleri gidermede 
önemli bir rol oynayacaktır (7). 

Bu çalışmanın amacı, halk sağlığı hemşirelerinin 
farkındalığının arttırılması, sağlıkta eşisizlikler 
konusunda hemşirelerin üstlenebilecekleri ve 
gerçekleştirebilecekleri rol ve sorumlulukların 
vurgulanmasıdır.  Hemşirelerin rol  ve 
sorumluluklarının yanı sıra genel olarak 
toplumsal düzeyde alınması gereken önlemler de 
bu makalede ele alınmış ve konuya açıklık 
getirilmesi amaçlanmıştır. 

Eşitsizlikler ve Hemşirelik 
Tarih boyunca hemşireler, fiziksel ve sosyal 
çevrenin hastanın sağlığına olan etkisini dikkate 
aldılar. Modern hemşireliğin kurucusu ve Kırım 
savaşı'nın kahramanı Florence Nightingale yaralı 
askerlerin sağlığında çevrenin rolünü ele aldı. 
Aynı zamanda fikirlerinin devam etmesi için 
politik, askeri ve asillerin desteğini alan bir etki 
ağı oluşturup sürdürdü (9). Doğrudan hasta 
bakımından daha fazlasını yaparak yönetici, 
eğitici, savunucu ve reformist rollerini 
gerçekleştirdi. Nightingale reformist yapısını şu 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlıkta 
eşitsizliklerin oluşmasında sosyal belirleyicilerin 
etkili olduğunu bildirmektedir (3). DSÖ, 2005 
yılında sağlığın sosyal belirleyicileri çalışma 
komisyonunu kurmuş ve 2008 yılında global 
düzeyde sağlıkta eşitlik için harekete geçmeyi 
amaçlayan bir rapor yayınlamıştır. Bu raporda 
sağlığın sosyal belirleyicilerine yönelik 
yapılacak eylemlerin sadece sağlık sektörünü 
değil, ulusal düzeyde devlet politikalarını, yerel 
halkı, işverenleri, global ve uluslararası 
kuruluşları da ilgilendirdiği vurgulanmıştır (4). 
Birçok sektör ve kişiyi ilgilendiren eşitlik ve 
sağlık politikalarının amacı, herkesin tam sağlık 
potansiyeline erişebilme şansına sahip olması, 
önlenebilir ve haksız nedenlerden kaynaklanan 
eşitsizlikleri azaltmak veya ortadan kaldırmaktır 
(2). 

Amerikan Halk Sağlığı Hemşireleri Derneği, 
2015  y ı l ında  sağ l ık ta  eş i t s i z l ik le r in  
azaltılmasında halk sağlığı hemşirelerinin (HSH) 
rol ve sorumluluklarını belirten bir rapor 
yayınlamıştır. Bu raporda, halk sağlığı alanında 
çalışan hemşirelerin her gün resmi olarak 
belgelenmeyen gruplar, zor durumdaki insanlar 
ve dezavantajlı gruplarla karşılaşmakta olduğu 
vurgulanmıştır (5). Bu durumlarla karşılaşan 
hemşirelerin katalizör ve değişim ajanı olarak 
toplumda fark yaratmak için liderlik etmeleri 
gerekir.

Türkiye'de 2011 yılında yürürlüğe giren 
Hemşirelik Yönetmeliğinde Halk Sağlığı 
Hemşireliğinin 6 alanı (evde bakım hemşireliği, 
iş sağlığı hemşireliği, ana çocuk sağlığı ve aile 
planlaması hemşireliği, toplum ruh sağlığı 
hemşireliği, okul sağlığı hemşireliği, ceza ve 
tutukevi hemşireliği) ile görev, yetki ve 
sorumlulukları tanımlanmıştır. Bu yönetmelikte 
halk sağlığı hemşirelerinin, sağlığın sosyal 
belirleyicilerine odaklanmaları ve toplumda lider 
olarak rol almalarına yönelik görev ve 
sorumluluklardan söz edilmektedir (6) 
Yönetmelikte belirtilen görev, yetki ve 
sorumluluklar özellikle halk sağlığı alanında 
çalışan hemşireler tarafından uygulamalarda 
dikkate alınıyor mu? Birinci basamakta çalışan 
sağlık bakım sağlayıcıların, eşitsizlikle 
mücadelede görev, yetki ve sorumluluklarını 
bilmesi gerekmektedir.  
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Sağlıkta Eşitsizlikler Konusunda Girişimler
21. yüzyılda hemşireliğin temel amacı “sağlıkta 
eşitsizliğin” azaltılmasıdır. Sosyal adaleti ve 
sağlıkta eşitliği savunmak, hemşireliğin tarihsel 
geçmişine ve felsefik yaklaşımına oldukça 
uymaktadır. Hemşireler, sosyal adaletsizliğe 
yakından tanık olan ve dezavantajlı gruplara 
savunucu rolüyle destek olan kişilerdir. Dünya' 
da birçok gelişmiş ülkede halk sağlığı hemşireliği 
alanında sosyal adaletsizlikten kaynaklanan 
sağlıkta eşitsizlikleri azaltma girişimleri 
uygulama standartları arasında yer almaktadır 
(13). 

Tarihsel süreçte bakıldığında da sağlıkta 
eşitsizlikleri gidermede hemşirelik alanında en 
fazla yapılan proje ve girişimlerin ev ziyaretleri 
ile ilgili olduğu görülmektedir (14). Sağlığın 
sosyal belirleyicilerinin iyileştirilmesi 
konusunda 2005-2015 yılları arasında yapılan ev 
ziyareti girişimlerinin, sağlıkta eşitsizlikleri 
azaltmadaki rolünü inceleyen bir sistematik 
derleme çalışmasının sonucuna göre; topluma 
yönelik ev ziyareti ve yapılan girişimlerin, 
dezavantajlı grupların içinden çıkamadığı 
engeller zincirini kırmaya yardım ettiği 
bildirilmiştir (15). Örneğin yoksul annelere 
yapılan ev ziyaretleri ile; doğum öncesi bakım 
(28. Haftadan başlayarak), ana sağlığı hizmetleri, 
erken çocukluk döneminde sağlığı geliştirme 
girişimleri ilk 2 yaşa kadar verilmiş ve annenin 
mevcut destek sistemleri güçlendirilmiştir. Bu 
uygulamalar sonunda, preterm ve düşük doğum 
ağırlıklı bebek sayısında azalma, istenmeyen 
gebeliklerde azalma, bebek ve çocuk sağlığına 
ilişkin göstergelerde iyileşme ve kadınların iş 
gücüne katılımı artmıştır (Nurse Family 
Partnership Programı) (16). Bununla birlikte 
yapılan ev ziyaretlerinin dezavantajlı gruplarda 
hastalıkların ve kazaların azaltılmasında, tüm 
sağlığı koruma düzeylerinde potansiyel bir güç 
oluşturacağı bildirilmiştir (15). 

Sağlığı geliştirme ve koruma girişimleri başlıca 
sağlık hakkı olup sağlıkta eşitlik ilkelerinin 
sağlanmasının temelini oluşturmaktadır. Sağlıkta 
eşitliğin arttırılması; toplum gruplarının 
sosyodemografik özelliklerinin bilinmesi, 
toplumun güçlü özelliklerinin tanınması, çok 
sektörlü işbirliği, toplumun dahil edilmesi, 
sağlıkta eşitsizliklerin giderilmesinde kanıta 
dayalı yaklaşımların anlaşılması gibi daha 

düşünce ile ortaya koyar. “Daha yaşanılası bir 
dünya, böyle bir dünya bize bağışlanmayacak, o 
halde hiç duraksamadan bu dünyayı oluşturmaya 
çalışalım. Yaşama bütün olumsuz yönleri ile 
uyum sağlamak yerine onu değiştirmeliyiz.” 
(10). Florence Nightingale gibi erken dönemde 
halk sağlığı hemşireleri, geleneksel hasta 
bakımının ötesinde daha geniş anlamda 
toplumun eğitim ve sağlığı geliştirme 
aktiviteleri, çevresel değişimler, hastalık kontrol 
programları ile hemşirelik rollerini geliştirdi. 
Hemşireler, sağlığın sosyal belirleyicileri 
terminolojisinden tanımlanmasından çok daha 
önce hastalarının sağlığında etkisi olan 
ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlere 
odaklanarak uygulamalarında bu alanlarıda 
hedef aldılar (8). Hemşireler bugün de bu zengin 
mirası sürdürmek ve kucaklamak zorundadır.  
Hemşirelerin günümüzde sadece hastanelerde 
değil, çeşitli ortamlarda uygulanan bir mesleğe, 
hastalığa odaklanmış bir meslekten, sağlığa 
odaklanmış toplumsal sorumlulukları olan bir 
mesleğe dönüşmüştür. Bu dönüşüm ve çağdaş 
hemşirelik eğitimi ile hemşireler daha geniş 
roller üstlenerek bireye biyo-psikososyal bir 
bütün olarak bakmaktadır (11). Hemşirelerin 
eğitimi sırasında eşitliğin sağlanması konusunda 
farkındalık ve bilgi kazanmaları  önemlidir. 
Hemşirelik eğitimi sırasında, hemşire 
eğiticilerin, öğrencileri sosyal sorumluluk 
almalarında ve yönlendirmede, sağlık 
farklılıklarının ortadan kaldırılmasına olan 
bağlılığını sağlamada önemli bir rolü vardır (12). 
Smith'in (2007) kaleme aldığı makalede, 
akademik kurumların; hemşire öğrencilerin 
kişileri önemseme, ilgilenme ve bakım verme 
kapasitelerinin arttırılması ve tüm insanların 
sağlıklarının yükseltilmesinde öğrencilerin 
ahlaki zorunluluk duygularının yeniden 
canlandırılması için bir değişim geçirmeleri 
gerektiği çağrısında bulunmaktadır (12). 
Doğrudan hemşirelik bakımı sağlayan 
hemşireler ise, daha kırılgan olan toplum 
gruplarının sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını 
hedefalanuygulamaları geliştirmeli ve ilk halk 
sağlığı çalışmaları dönemindeki uygulamaları 
sürdürülmelidir. Florence Nightingale'in yaptığı 
gibi kanun yapan kurumlar, toplumun liderleri ve 
konuyla ilgili ve destek olabilecek sosyal toplum 
gruplarıyla güçlü ve etkili bir iş birliği yapıp 
politikaların yerel ve ulusal düzeyde değişmesi 
sağlanabilir.
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 Sağlığın Sosyal Belirleyicilerinin Tanınması 
Aile ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi 
için hastalıkların erken dönemde belirlenmesi ya 
da sağlık risklerinin ortaya çıkarılması yeterli 
değildir.  Bunun için toplumun sağlık 
problemlerinin, uyumsuzlukların, kazaların, 
erken ölümlerin ve engelliliğin asıl nedenleri 
araştırılmalı, sorunların arkasında yatan sosyal 
belirleyiciler tanımlanmalıdır (4). Sağlığın 
sosyal belirleyicileri, insanın sağlığını etkileyen 
politik ve ekonomik etkenler, sosyal ve fiziksel 
çevresinde bulunan tüm faktörlerdir. Sağlığın 
sosyal belirleyicilerini dikkate alma stratejileri; 
yüksek gelirli ve düşük gelirliler arasındaki 
farklılıkların azaltılması, yaşam ve çalışma 
şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve fiziksel 
koşulların düzenlenmesi gibi bireye yada 
topluma yönelik yapılacak bir çok girişimi içerir 
(19). 

HSH, topluma uygun ve duyarlı bir biçimde 
s a v u n u c u l u k  y a p m a l ı ,  g i r i ş i m l e r i  
engelleyebilecek etkenleri ortadan kaldırmak 
için çevrenin, birey-aile ve toplum üzerindeki 
kısıtlılıklarını değerlendirmelidir (11).

Toplumun Güçlü Özelliklerinin Bilinmesi
Toplumun güçlü özelliklerine temellenen bu 
yaklaşım, toplumun kendi kendine problem 
çözme kapasitesi, daha iyi sağlık ve güvenlik 
durumuna erişmeyi başarmada yetkinlik ve 
yeteneklerinin belirlenmesi ile hizmetlere aktif 
katılımı ifade eder (5). Halk sağlığı sisteminin 
kapasitesine ve kaynaklarına en büyük katkı 
toplum organizasyonları tarafından sağlanabilir. 
Toplumda eksikliklere odaklanmaktansa, 
varolan kaynaklara, toplum üyelerinin 
yeteneklerine, kapasitelerine, derneklere, 
kurumlara odaklanılmalı ve bu oluşumlarla yola 
çıkılmalıdır (20). İlişki odaklı bu yaklaşımla 
HSH, tüm toplum üyelerini toplumun gücünün 
inşasında tam anlamıyla katkı sağlayacak kişiler 
olarak görmelidir. HSH, toplumun varolan 
kaynaklarını tanımalı ve bunları geliştirmelidir. 
Aynı zamanda yeni ilişkiler geliştirmeli, varolan 
ilşikileri güçlendirmeli, zayıf olan ilişkileri tekrar 
canlandırmalıdır (5). 

Savunuculuk ve Liderlik
Savunuculuk, HSH'nin sağlıkta eşitsizliklerin 
önlenmesi ve adaletin sağlanmasında alabileceği 
en önemli ve ihtiyaç duyulan rolüdür (11). Halk 

sayabileceğimiz birçok öğe ve girişimi içerir 
(17). Halk Sağlığı alanında kanıta dayalı 
yaklaşımlar gün geçtikçe gelişmektedir fakat 
sağlıkta eşitsizlikleri azaltmada en etkili 
girişimlerin neler olduğunu gösteren çalışmalar 
hala sınırlı düzeydedir. Sosyal belirleyicileri 
temel alan sistematik incelemeler ile kanıtları 
içeren bir rehber 2009 yılında yayınlanmıştır 
(The Community Guide). Bu rehberde yapılan 
sistematik incelemelerin odak noktası 'eğitim' 
olarak bulunmuştur. Çocukların ve gençlerin 
üretken ve sağlıklı bir yaşama sahip olabilmeleri, 
dünyayı anlamaları için eğitim, onların 
potansiyellerini kullanmada en önemli araç 
olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda ırksal ve 
etnik azınlıklara yönelik çeşitli eğitim girişimleri 
yapılması ile bireylerin uzun süreli sağlıkları, 
sosyal ve sağlıkla ilişkili sonuçları olumlu yönde 
etkilenmiştir (17).  

Halk sağlığı hemşiresinin eşitsizlikleri 
önlemede sahip olması gereken nitelikler, rol 
ve sorumluluklar 
Farkındalık, Güven ve Tevazu
Farkındalık, kültürel duyarlılık ve yeterliliğin 
geliştirilmesinde ilk basamaktır. HSH'nin, 
öncelikle kendi kültürel algısının özfarkındalığı 
ve özyansıması olmalıdır.  HSH'nin hizmet ettiği 
toplumların kültürel farklılıkları konusunda 
farkındalığı olmalı, farklı kültürlere mensup 
bireyleri dikkatli ve saygı çerçevesinde 
dinlemeli, titizlikle toplanan ipuçlarından yola 
çıkarak etkili bir hizmet sunmalıdır (5). Tüm 
bunları yaparken kişilerarası ilişkilerin temeli 
olan güven inşa edilmelidir 

HSH, ailelerle ve toplumla işbirliği içinde 
çalışırken, sağlık siteminde yaşanan sıkıntıları, 
sağlık hizmeti sunanların davranışları ve klinik 
kararları, sağlık sistemi ile ilgili faktörlerin (dil 
bariyeri, hizmetlere ulaşım zorluğu) ve negatif 
yönde etkilenen geçmiş yaşantıların farkında 
olarak zorlukların üstesinden gelmeye 
çalışmalıdır (5). Hizmet edilen aile veya 
toplumun ihtiyaçları, tercihleri, istekleri ve 
dilekleri dinlenmeli, anlamaya çalışılmalı ve 
saygı duyulmalıdır. Tüm resmi kuruluşlarla 
görüşüp tartışabilmeli ve farklı toplum gruplarına 
daha saygılı ve yeterli hizmet götürülmesinde 
sağlık bakım sisteminde değişiklik yapılmasına 
yardım edilmelidir (18). 
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öğrenilmeli ve uygun çözümler birlikte formüle 
edilmelidir (18). HSH, farklı toplum gruplarının, 
organizasyonların, profesyonel sağlık hizmeti 
sağlayan temsilcileri ile etkileşimde bulunur. 
Toplumu tanırken HSH meslektaşları ile işbirliği 
içinde faaliyetlerini sürdürür. Değerlendirme, 
tanılama ve önceliklendirme HSH'nin en temel 
fonksiyonudur. Sağlıkta yaşanan eşitsizlikleri 
değerlendirmek için verilerin doğru şekilde elde 
edilmesi, bu verilere bir yapı ve anlam 
kazandırılması gereklidir (5, 18). Toplanan 
sayısal veriler toplum üyeleri ile odak grup 
görüşmeleri gibi çeşitli görüşme yöntemleri ile 
tekrar değerlendirilmelidir.  Sorunlara yenilikçi 
çözümler üretilmeli ve üretilen yeni çözümler 
test edilmelidir (18). Böylelikle sağlığı etkileyen 
konular ve çözüm yolları daha iyi anlaşılır hale 
gelir. Bu bilgiler ışığında HSH, toplum temelli 
tanılar koyma ve bunları önceliklendirmeyi daha 
kapsamlı bir şekilde yapabilir (5). 

Sağlıkta eşitsizliklerin giderilebilmesi için 
ulusal anlamda aşağıdaki temel önlemlerin 
benimsenmesi gerektiği Dünya Sağlık Örgütü 
ve çeşitli diğer yayınlar tarafından bildiril-
mektedir;

Yaşama ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi: 
İşsizlik veya kötü çalışma koşullarına sahip 
işlerin sağlık üzerine olumsuz etkisinin 
azaltılması için yoksulluğun ve açlığın ortadan 
kaldırılması, gerekli politikaların oluşturulması 
gerekmektedir (1). Yoksullar zenginlere göre 
daha fazla desteklenmeli, yoksulluğun, ona eşlik 
eden sağl ıks ız l ığ ın   nes i lden  nes i le  
aktarılmasının önüne geçilmeli ve toplumun 
diğer kesimleriyle eşit fırsatlara sahip 
olabilmelerinin önü açılmalıdır (22).  Bunun için 
sağlığı etkileyen sağlığın sosyal belirleyicilerine 
odaklanılmalıdır. Yoksulların, sosyoekonomik 
düzeyinin yükseltilmesine yönelik önlemler, 
güvenli konut sağlanması, kaliteli gıdaya 
ulaşılabilirliğin arttırılması, iş sağlığı ve 
güvenliğinin yaygınlaştır ı lması,  çevre 
kirlenmesinin kontrol edilmesi, temiz su 
kaynaklarının temini alınabilecek önlemlerdir 
(23).  

Sağlık hizmetlerine herkesin ulaşabilmesi: 
Herkesin sağlık ve sosyal ihtiyaçlarına göre 
kaynak ayrılmalı, coğrafi bölgelerin ihtiyaç ve 
ulaşılabilirlik ölçütlerine göre hizmet 

sağlığı hemşiresi eşitsizlikler konusunda bireysel 
ve toplumsal önlemleri anlamalı, uygulamalı ve 
bu konuda lider olarak rol almalıdır. Toplumla 
ilgili etnik yapı, dil, kültür gibi özellikler ve diğer 
eşitsizliğe yol açabilecek tüm bilgiler politika 
oluşturanlara anlatılmalı ve yorumlanmalıdır (7). 
Lider olarak HSH, meslektaşlarını bu konuya 
eğilim göstermeleri için motive etmelidir (5). 
HSH, hizmet götürdüğü dezavantajlı grupların 
ihtiyaçlarını ve uğradıkları haksızlıkları en 
yakından bilen kişi olduğu için sağlık 
hizmetlerine ulaşmadaki engelleri aşmalarına 
yardım edip bu konuda savunucu olacak kişidir 
(11). 

Kültürel Bilgi Yeterliliği
Kültürel bilgi yeterliliği; bir sistemde, kurumda 
ya da profesyonel gruplar arasında kültürlerarası 
etkin çalışmayı sağlayan bir araya gelmiş 
davranışlar, tutumlar ve politikalar bütünüdür. 
HSH, kültürel bilgi yeterliliğine sahip olmalı ve 
hizmet ettiği toplumu tanımalı, diğer kültürlere 
saygıyla yaklaşmalıdır (5). Kültürel farkındalık 
geliştirme sürecinde, hemşirenin/bireyin kendi 
kültürel özelliklerinin dışında kültürel 
normlarının ve değerlerinin olduğunun farkına 
varabilmesi için öncelikle kendi kültürel 
sınırlarından kurtulması; kültürlerarası 
konularda yanlış iletişim, yanlış yorumlama, 
yanlış değerlendirme gibi olumsuzlukları 
azaltmak için çaba göstermesi gerekir (21). HSH, 
daha etkili ve duyarlı hizmet ve etkileşim için 
bağlı olduğu kurumun çalışanlarını kültürel 
yeterlilik seviyesini değerlendirdiğinden emin 
olmalıdır. İşverenler ve yöneticiler, işyerinde 
kültürel çeşitliliği sağlayan çalışanları 
desteklemelidir (5). Kültürel yeterliliği 
geliştirmede, hemşireler farklılıklara değer 
ve rmel i ,  kend i  kü l tü re l  kapas i t e s in i  
değerlendirmeli ve kültürel etkileşimler sırasında 
benzerlikler ve farklılıkların farkında olmalı ve 
edinilen kültürel bilginin içselleştirilmesi 
gerekmektedir (21). HSH, diğer çalışanların 
kültürel yeterliliğini arttırmada ve kendilerini 
eşitsizliklerin önlenmesine adamalarında rol 
model ve aynı zamanda sosyal adaletin temsilcisi 
olmalıdır.

Toplumu Tanıma ve İşbirliği
HSH'nin temel yeterliliklerinden biri stratejik 
ortaklık kurabilmesidir. Sağlık sorunlarını 
çözmek için sorunlar toplumun kendisinden 
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Eşitlik politikalarının araştırma, izlem ve 
değerlendirmeye dayandırılması: Sağlık ve 
sosyal temelli istatistiklerin oluşturulması, 
toplumdaki dezavantajlı grupların sistematik 
biçimde belir lenip izlenmesi  gerekir.  
Politikaların daha iyiye ulaşması, eşitlikçi olması 
ve dezavantajlı grupların zarar görmemesi için 
oluşturulan müdahalelerin izlenmesi ve 
değerlendirilmesi gerekir (2). Eşitsizliklerin 
boyutunu anlamak için politika analizi 
araştırmalarının yapılması hemşirelikte çok 
yaygın değildir. Politika süreçlerinin, yapılarının 
ve içeriklerinin anlaşılması, kanıtlarla politikalar 
arasındaki bağlantının kurulması hemşirelerin 
savunuculuk çabalarını destekler (13). Politikalar 
iyi niyetle oluşturulsa da bazen toplumda 
beklenen sonuçları ortaya koyamayabilir. 
Örneğin, bir etnik topluluğun yaşam şartlarını 
iyileştirilmeye yönelik alınan kararlar, aynı 
şartlara sahip diğer gruplarının kızgınlığına 
sebep olabilir ve toplumda adaletsizlik 
duygularını uyandırabilir (2).

Sonuç ve Öneriler
HSH, bireyin sağlığı üzerinde etkisi olan 
ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlere 
odaklanarak uygulamalarında bu alanları da 
hedef almalılardır. Toplumda sıkça görülen 
sağlık sorunları, kazalar, engellilik ve erken 
ölümlerin arkasında yatan sosyal belirleyiciler 
belirlenmeli ve dikkate alınmalıdır. 

HSH, sağlığın sosyal belirleyicilerini hedef alan 
uygulamalarının yanı sıra geçmişte Florence 
Nightingale'in yaptığı gibi kanun yapan 
kurumlar, toplumun liderleri ve konuyla ilgili 
destek olabilecek sosyal toplum gruplarıyla 
güçlü ve etkili bir iş birliği yapıp politikaların 
yerel ve ulusal düzeyde değişmesinde itici güç 
olmaları gerekmektedir. 

Bak ım verme ,  önemseme,  merhamet  
kavramlarının merkezde yer aldığı bir meslek 
grubu olan hemşireliğin, sağlıkta eşitsizlikleri 
azaltmada en uygun pozisyonda olduğu ve bu 
konuda liderlik yapabileceği  açıktır. ICN 2018 
teması olan 'sağlığa erişimde öncü bir ses olmak' 
için hemşirelerin kültür, politika ve ekonomi 
alanlarında bilgilerini arttırması, hizmet verdiği 
toplumu iyi tanıması ve gerekli sektörlerle 
işbirliği yapılması kaçınılmazdır. 

dağıtılmalıdır (22, 24). Bağışıklama hizmetleri 
başta olmak üzere koruyucu sağlık hizmetlerine, 
anne-bebek ölümlerinin azaltılması amacıyla 
ana-çocuk sağlığı hizmetlerine hakkaniyetli 
şekilde erişimin sağlanması gerekir (1). Evsizler 
ve yoksullar için coğrafi ve kültürel erişim 
engelleri sağlık hizmetlerine erişmede kısıtlayıcı 
olmaktadır (25). Kültürel erişim engelleri ile 
birlikte görülen göçmenlerin ve azınlıkların 
yaşadığı dil problemi de bu kapsamda ele 
alınmalıdır (22).

Sektörlerarası işbirliği: Eşitsizliklerin 
n e d e n l e r i  p e k  ç o k  f a r k l ı  s e k t ö r d e n  
kaynaklanmaktad ı r.  Bu  sek tör le rdeki  
politikaların dezavantajlı grupların sağlığı 
üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi ve 
koordine edilmesi gerekmektedir  (2).  
Eşitsizliklerin giderilmesinde ulusal ve 
uluslararası kuruluşların etkinliğinin arttırılması 
aynı zamanda sağlık insangücü ve altyapıya 
ilişkin sorunların ele alınması ile sağlıkta 
eşitsizliklerin önlenmesi mümkün olabilir (1,14).

Eşitlik politikalarını oluşturma sürecinin her 
aşamasında kişilerin katılımı: Herkes için 
sağlık politikasında benimsenen eşitlik kavramı 
sağlık ve refahı ilgilendiren temel kararların 
alınması dezavantajlı gruplar için çok önemlidir 
(1). Bağlantıları iyi olan ve daha güçlü temsil 
edilen toplum grupları, zayıf konumundakilere 
göre daha etkili olma eğilimindedirler (2). Bu 
durumda ihtiyaçları dikkate alınmayan 
vatandaşların kendilerini ifade etmeleri yada 
ihtiyaçlarını konuşabilmelerine fırsat tanıyacak 
ortamların oluşturulması için yöneticilerin ve 
uzmanların çaba harcamaları gerekmektedir (2). 

Eşitlik politikalarının sağlıklı yaşam biçimi 
oluşturmayı desteklemesi: Kişiler, yetersiz 
yaşam koşulları, sınırlı olanaklar, yetersiz gelir 
gibi nedenlerle yaşamlarını daha fazla sınırlamak 
zorundadır (4). Sağlıklı yaşam biçimi 
o l u ş t u r m a d a  d e z a v a n t a j l ı  g r u p l a r ı  
destekleyebilmek için; spor yapma ve boş zaman 
aktivitelerinin ulaşılabilirliğinin arttırılması, 
temel gıdalara erişiminin kolaylaştırılması, 
sağlığa zararlı ürünlerin reklamlarının kontrol 
altına alınması, ürünlerin seçiminde bireylere 
kolaylık sağlayan yeterli bilgileri içerecek 
şekilde etiketlenmesi gibi birçok olanağın 
sağlanması gerekir (2). 
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Sağlıkta oluşan eşitsizlikler, toplumun yeterince 
önemsenmemesi ya da yeterli ilgi ve 
yönlendirme almaması sonucunda ortaya çıkar. 
Son derece karmaşık yapıdaki sağlık 
sistemlerinde hemşireler ve diğer sağlık bakımı 
sağlayan profesyoneller daha çok hastalık süreci 
ve tedavisine odaklanırken, kırsal çevre, güvenli 
konuta sahip olma, yeterli gıdaya ulaşım, eğitim 
ve sağlık politikalarıyla ilgilenme gibi sağlığın 
belirleyici faktörleri çalışma kapsamının dışında 
kalabilmektedir. HSH, toplumda yaşanan 
sorunlara duyarlı  bir  yaklaşımla i lgi  
göstermelidir.

Toplumdaki dezavantajlı gruplar için kaliteli 
gıda, ulaşım, sağlık hizmetinden faydalanma, 
güvenli çevre oluşturmanın yanı sıra ekonomi, 
sağlık, eğitim ve iş bulma sistemlerine erişim 
mücadele edilemez bir hal alabilir. Bu durumda 
HSH'nin liderlik rolüne ve sadece bireysel değil 
toplumsal anlamda savunuculuk yapmasına 
ihtiyaç vardır. 

Halk sağlığı hemşirelerinin rolü, bir çok ülkede 
farklılıklar gösterse de, en temel rolü toplumların 
sağlığına odaklanan bir fonksiyona sahip 
olmasıdır. Bu nedenle halk sağlığı hemşireleri 
herşeyden önce, sağlıkta eşitliğin mümkün 
olduğuna inanmalıdır. Bu inançla günümüzde 
halk sağlığı hemşireleri değişen sağlık sistemine 
ve sağlığa etkilerinin farkında olarak 
hizmetlerini planlamalı ve girişimlerde 
bulunmalıdır. 

Sağlıkta eşitliği sağlamanın tek doğru yolu 
yoktur ve eşitsizliklerin sadece sağlık hizmetleri 
sunumuyla giderilmediği, ulusal düzeyde 
yapılacak diğer ek girişimler ile çözülebileceği 
açıktır. HSH'nin, sağlığın sosyal belirliyecilerine 
yönelik girişimlerinde ses getirmeleri ve 
çalıştıkları toplumda savunuculuk ve liderliği 
üstlenmeleri,  ülkede yaşanan sağlıkta 
eşitsizliklerin çözümünde etkili güçlerden birini 
oluşturacaktır. 
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