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Hemşirelik Öğrencilerinin Yoksulluk, Sağlık ve Hemşirenin 
Rolü Konusundaki Bilgi ve Düşünceleri
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ABSTRACTÖZ
The research conducted to examine the knowledge and thoughts of 
nursing students about poverty, health and the role of nurse is desc-
riptive.
The study was conducted in May-June with a total of 243 people who 
were studying in the 1st, 2nd, 3rd and 4th year nursing departments 
of a university, and who accepted to participate in the study.
The questionnaire, which is used as a data collection tool, has qu-
estions about the socio-demographic characteristics of the students, 
their encounter with poverty, their definition of poverty, their thou-
ghts on the relationship between poverty and health and the roles of 
the nurse in service provision. Based on the self-report of the par-
ticipants, the number and percentage distribution were used in the 
analysis of the data collected in the classroom.
The fact that the majority of students have been exposed to poverty 
and frequently encounter with poor people is a thought-provoking 
finding. Besides, it is noteworthy that the awareness of the relati-
onship between poverty and health is a positive finding. We can say 
that the students see the solution of this problem out of the area of 
responsibility of the nurse. Besides, it is positive that they are aware 
of the organized struggle in the solution of the problem of poverty.

Hemşirelik öğrencilerinin yoksulluk, sağlık ve hemşirenin rolü konu-
sundaki bilgi ve düşüncelerinin incelenmesi için yapılan araştırma 
tanımlayıcıdır. 
Çalışma Mayıs–Haziran aylarında bir üniversitenin Sağlık Yükse-
kokulu hemşirelik bölümü 1., 2., 3. ve 4.sınıfında öğrenim gören ve 
araştırmaya katılmayı kabul eden 243 kişi ile yapılmıştır. 
Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formunda öğrencilerin 
sosyo demografik özelliklerini, yoksullukla karşılaşma durumlarını, 
yoksulluğu tanımlamalarını, yoksulluk ve sağlık ilişkisi hakkındaki 
düşüncelerini ve hemşirenin hizmet sunumundaki rollerini sorgu-
layan sorular bulunmaktadır. Katılımcıların öz bildirimine dayalı 
olarak, sınıf ortamında toplanan verilerin analizinde sayı ve yüzde 
dağılımından yararlanılmıştır. 
Öğrencilerin çoğunluğunun yoksulluğa maruz kalmış olması ve yok-
sul insanlarla sık sık karşılaşması düşündürücü bir bulgudur. Bunun 
yanında yoksulluk ve sağlık arasındaki ilişkinin farkında olmaları 
olumlu bir bulgu olmakla birlikte mezuniyet sonrası rolleri arasında 
görmemeleri dikkat çekicidir. Öğrencilerin bu sorunun çözümünü 
hemşirenin sorumluluk alanı dışında gördüklerini söyleyebiliriz. Bu-
nun yanında yoksulluk sorununun çözümünde örgütlü mücadelenin 
farkında olmaları olumludur.   
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GİRİŞ
Küresel bir sağlık sorunu olan yoksulluk az ge-
lişmiş, gelişmekte olan ve ya gelişmiş ülke fark 
etmeksizin her kesimi etkileyen evrensel bir olgu-
dur. Yaklaşık yedi milyara sahip dünya nüfusunun 
2.5 milyarı günlük iki Amerikan Doları yoksulluk 
sınırının, 1 milyarı yani nüfusun yaklaşık yedide 
biri günlük bir dolar yoksulluk sınırının altında 

yaşamaktadır(1). Türkiye’de ise bireylerin yakla-
şık yüzde 0,48’ü sadece gıda harcamalarını içeren 
mutlak açlık sınırının, yüzde 18.08’i ise gıda ve 
gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırının 
altında yaşamaktadır (2). Yoksulluk nedeniyle be-
bek ölümleri, 5 yaş altı çocuk ölümleri, gebelik 
döneminde ya da doğum sırasında yaşanan anne 
ölümleri, doğuştan beklenen yaşam süresinin kı-
salması, okullaşma oranının azalması, sağlıklı 
içme suyuna erişememe, 14 yaşından önce ölme 
olasılığı, beslenme sorunları, azalan gelir düzeyi-
ne bağlı olarak sağlıksızlık ve eğitimsizlikler art-
maktadır (3,4).

Yoksulluk; açlık, beslenme yetersizliği, sağlıksız-
lık, temel hizmetlere erişememe veya sınırlı eri-
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şim, morbitide ve mortalitenin artması, evsizlik 
ve yetersiz barınma koşulları, güvensiz çevre ile 
sosyal ayrım ve dışlama olarak ifade edilebile-
ceği gibi, aynı zamanda karar alma süreçleri ile 
ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama katılımdan 
yoksun olma biçiminde de tanımlanmaktadır(5). 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yoksul-
luğu, “insani gelişme için zorunlu fırsatlardan 
(hayat boyu sağlık, yaratıcı bir hayat, ortalama 
bir hayat standardı, özgürlük, kendine güven, 
saygınlık) mahrum olma” şeklinde tanımlayarak 
yoksulluğun çok boyutlu bir kavram olduğunu 
vurgulamıştır (6). Bu tanıma göre yoksulluk tek 
başına gelir düzeyi ile ilişkilendirilemez. Yoksul-
luk insani olarak değerlendirildiğinde ise, insanın 
sağlık hizmetlerine, temiz su kaynaklarına, eğitim 
hizmetlerine ulaşabilirliği, uzun bir yaşam sürme 
hakkı ve “sürdürülebilirlik” kriterlerine dayalı 
olarak, yeni fırsat ve seçenekleri kullanabilmek 
için gerekli altyapının varlığı ya da yokluğu şek-
linde ifade edilmektedir (7). Yoksulluk ara tanım-
lar dışında temelde mutlak ve göreceli yoksulluk 
şeklinde değerlendirilmektedir.

Mutlak yoksulluk,  bireyin yaşamını fiziksel ola-
rak devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu en 
düşük tüketim seviyesidir. Mutlak yoksulluk sı-
nırı, ile ülkelerin para biriminin değeri ile satın 
alma gücü arasında doğrudan bir etkileşim vardır 
ve bu etkileşim, yoksulluk sınırının ülkeler ara-
sında farklılık göstermesine neden olmaktadır. 
Mutlak yoksulluk sınırı az gelişmiş ülkeler için 
kişi başına günde bir dolar kabul edilirken ge-
lişmiş ülkeler için  14.4 dolardır (1). Bir başka 
deyişle, günlük geliri minimum 2400k/cal besini 
almaya yetmeyenler mutlak yoksul olarak de-
ğerlendirilmektedir(8). Göreceli yoksulluk ise, 
bireylerin gelir düzeyinin ülkenin ortalama ge-
lir düzeyinin altında olmasıdır. Göreceli yoksul 
bireyler, mutlak olarak temel gereksinimlerini 
karşılayabilen ve sürekli bir gelirleri olan birey-
lerdir fakat toplumun genel refah düzeyinin altın-
da kalırlar ve topluma sosyal katılımları yetersiz 
olur (9). Göreceli yoksulluk, kişinin kendi yaşam 
düzeyini, kendinden daha yüksek bir gelir grubu 
ile karşılaştırması sonucu ortaya çıkan bir durum-
dur(10,11).  Yoksulluğun etkisi kalıcıdır ve yok-
sulluktan olumsuz etkilenme anne karnında başla-

maktadır. Daha sonra birey yoksulluktan kurtulsa 
dahi etkileri sürmekte, gelecek nesillere yoksul-
luk aktarılmaktadır(kültürel yoksulluk). Sağlık 
hizmetlerinin sunulması sağlığı belirleyen, konut, 
beslenme, iş, çevre, eğitim gibi temel faktörlerin 
etkilerini giderememektedir(12). Yoksulluk ve 
sağlıksızlık bir kısır döngüdür. Hastalıklar, gelirin 
azalmasını, işgücü kaybını ve yaşam kalitesinin 
düşmesini sağlayarak yoksulluğa neden olurken, 
artmış çevresel riskler, yetersiz beslenme, eğitime 
ve sağlık bakımına ulaşamama da yoksulluğa ne-
den olmaktadır (13,14). Yoksulluğun en fazla ne-
den olduğu sağlık sorunları arasında enfeksiyon 
hastalıkları, kronik hastalıklar, ruhsal problemler, 
HIV, beslenme bozuklukları, şiddet, anne- be-
bek ölümleri olmakla birlikte sağlığı koruma ve 
geliştirme davranışlarının yetersizliği ve madde 
bağımlılığı oranlarının artması sayılmaktadır (15-
17). Yoksulluk kişinin uyku düzenini, davranışla-
rını, yorgunluk durumunu, öğrenme kapasitesini, 
alkol alma sıklığını, kullandığı ilaçları, tedavi 
olma şekillerini, çocuklarını ve etrafındaki diğer 
insanları etkiler (15).   Toplumlarda yoksullara 
karşı negatif tutumun olması yoksulların suçluluk 
duygusu yaşamasına ve toplumsal dışlanmışlığa 
neden olur (18). Bu nedenle yoksulluk toplumsal 
bir sorundur bu konuda sorumluluk herkese aittir. 
Devletlerin tıbbı bakıma yönelik gereksinimleri 
karşılamasının yanı sıra sağlık sektörü dışındaki 
kurumlara da görevler düşmektedir (19). Sağlık 
hizmetlerinin sunumunda halkın bu hizmetlere 
ekonomik ulaşımı önemli bir faktördür. Bu ne-
denle ülkelerin sağlık politikaları riskli grupları 
tanımlarken ekonomik olarak ulaşılabilir politi-
kalar belirlemelidir.

Hemşirelerin yoksullukla mücadelede rolleri spe-
sifik olarak belirtilmese de sağlıklı kamu politi-
kalarının oluşturulması, sosyal adalet ve sağlıkta 
eşitsizliklerin giderilmesinde hemşirelerin rolleri-
ni belirleyen uluslararası düzeyde belgeler bulun-
maktadır (20). Eylül 2000’de ilan edilen Binyıl 
Bildirgesi’nde  “insan onuru, eşitlik ve esenlik 
ilkelerinin güçlendirilmesi için topluca taşıdıkla-
rı sorumluluğu”  üye ülkeler kabul etmektedirler. 
Belirlenen sekiz hedeften ilki yoksulluğu ve açlı-
ğı ortadan kaldırmaktır. Yoksulluğun ortadan kal-
dırılması hedefi günde bir dolardan az bir parayla 
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geçinmek zorunda bulunan ve açlık çeken nüfu-
sun yarı yarıya azaltılmasını içermektedir. Yok-
sulluk, hem sağlık göstergelerinde hem de sağlık 
hizmetlerine ulaşımda bireyler arasında eşitsizlik-
lere neden olmaktadır(21).  Yoksulların sağlık ge-
reksinimlerinin hemşirelik açısından tanımlandığı 
ve yoksulluğun değiştirilebilir bir faktör olması-
nın yanı sıra morbitide ve mortalite üzerindeki 
ciddi etkileri de göz önüne alındığında hemşire-
ler için önemli bir risk grubu olarak belirlendiği 
görülmektedir (22). Uluslararası hemşirelik kon-
seyi (ICN) tarafından hemşireler, yoksulluğu ve 
yoksulluğun etkilerini en iyi tanımlayabilecek, 
yoksul halkın savunuculuğunu en iyi yapabilecek 
ve yoksulluğun ortadan kaldırılması için en uygu-
lanabilir çözümleri bulabilecek konumdaki sağlık 
personeli olarak tanımlanmıştır (23). Hemşireler 
mesleki eğitimleri boyunca edindikleri, “herkese 
eşit hizmet”, “herkesin sağlıklı bir ortamda yaşa-
maya hakkı”, “hasta savunucusu olmak” “önce-
likli hizmet” gibi temel felsefi değerlerinden güç 
alarak birçok girişimi düzenleyebilir. Bu felsefi 
güçlerini benimseyerek hemşirelerin sağlık po-
litikalarını belirlemede aktif rol almaları beklen-
mektedir(20).   Hemşireler yoksulluğun etkilerini 
bilmeli, yoksulların taşıdığı risklerin farkında ol-
malı, bu risklerin önlenmesi için var olan birey-
sel, toplumsal kaynakları ve destek sistemlerini 
harekete geçirmelidir(24). Hizmet sunumunda 
öncelikli ve riskli grubu oluşturan yoksullara, ba-
kım sunacak olan hemşirelerin yoksulluk ve sağ-
lık arasındaki ilişkiyi bilmeleri ve bunu etkiyecek 
olan faktörleri tanımlayabilmeleri gerekir. Bu 
nedenle hemşirelik öğrencilerinin eğitimleri süre-
since edindikleri yoksulluğa bakış açıları önem-
lidir. Yoksulluk hakkındaki tutum ve inançları 
ilerdeki hizmet sunumlarını etkilemektedir Çalış-
manın amacı hemşirelik öğrencilerinin yoksulluk, 
sağlık ve hemşirenin rolü konusundaki bilgi ve 
düşüncelerini tanımlamaktır.

YÖNTEM
Araştırmanın Tipi ve Yeri: Bu araştırma tanım-
layıcı tipte bir araştırma olup bir üniversitenin 
Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü 1. , 2. , 
3. ve 4.sınıf öğrencilerinin yoksulluk, sağlık ve 
hemşirenin rolü konusundaki bilgi ve düşüncele-
rini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Araştır-
manın evrenini, Sağlık Yüksekokulu hemşirelik  
bölümü 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören top-
lam 269 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem se-
çimi yapılmaksızın evrenin tamamına ulaşılması 
hedeflenmiştir. Örnekleme dahil edilme kriterleri 
arasında eğitim öğretime devam etmek, verilerin 
toplandığı tarih aralığında yüksekokulda bulun-
mak ve çalışmaya gönüllü olarak katılmak esas 
alınmıştır. Çalışma 243 öğrenci (%90)  ile tamam-
lanmıştır.

Veri Toplama Araçları: Araştırmada veri top-
lama aracı olarak literatür bilgisi doğrultusunda 
hazırlanan (8,11,14,23,24,25,26) anket formu 
kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanı-
lan anket formunda öğrencilerin sosyoekonomik 
durumu, yoksullukla karşılaşma durumları, yok-
sulluk ve sağlık ilişkisi hakkındaki düşünceleri ve 
öğrencilerin devletin bu konudaki rolü hakkında-
ki düşüncelerini ve bilgilerini sorgulayan sorular 
bulunmaktadır.

Verilerin Toplanması: Veriler Mayıs-Haziran 
aylarında araştırmacı tarafından sınıf ortamında 
toplanmıştır. Veriler katılımcıların öz bildirimi-
ne dayalı olarak toplanmıştır. Bu sınıflarda dersi 
olan öğretim elemanlarından gerekli izinler alı-
narak ders başlamadan önce veri toplama formu, 
çalışmanın amacı ve önemi anlatılarak öğrenciler 
tarafından doldurulmuştur.

Verilerin Analizi: Araştırmadan elde edilen ve-
riler bilgisayar ortamında IBM 24.00 paket prog-
ramı kullanılarak değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı 
istatistiklerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzde-
liklerden yararlanılmıştır. 

BULGULAR
Öğrencilerin % 27.6 ‘sı üniversite son sınıf öğ-
rencisi, % 26.3 ‘ü 1. sınıf öğrencisi olup ,2. ve 
3. sınıf öğrencileri eşit olarak dağılmaktadır. Öğ-
rencilerin % 88.1’inin aile yapısı çekirdek aile 
özelliğini taşımaktadır. Aileler çocuk sayısı açı-
sından değerlendirildiğinde % 42.4’ ü  4 ve üzeri 
çocuk sayısına sahip ailelerdir. Öğrencilerin % 
73.3’ünün annesinin eğitim düzeyi ilkokul ve altı 
eğitim düzeyine sahip olup babalarının eğitim dü-
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zeyine göre değerlendirildiğinde ortaokul ve üstü 
olan % 60.9 öğrenci bulunmaktadır. Ailelerin % 
25.9’unun aylık gelir miktarı asgari ücretin altın-
dadır. Öğrencilerin % 82.3’ü kendi gelir durumu-
nu orta+kötü olarak değerlendirmektedir. Ayrıca 
gelir durumlarını diğer öğrencilerle kıyaslamaları 
istenildiğinde %77’si gelir durumunu diğer öğ-
rencilere göre orta+kötü olarak değerlendirmek-
tedir. Öğrencilerin % 11.1 ‘lik kısmının sağlık 
güvencesi bulunmamaktadır. Öğrencilerin % 59.’ 
lik kısmı yaşamlarının büyük çoğunluğunu il , % 
40.3’lük kesimi ise ilçe ve köy de geçirdiğini ifa-
de etmektedir.

Tablo 1. Öğrencilerin sosyo-demografik ve 
ekonomik özelliklerine göre dağılımı (n:243)
Sosyo-demografik ve ekonomik 
özellikler

Sayı Yüzde
(%)*

Sınıf
      1.sınıf
      2.sınıf
      3.sınıf
      4.sınıf

64
56
56
67

26.3
23
23

27.6
Aile yapısı
      Çekirdek aile
      Geniş aile

214
29

88.1
11.9

Çocuk sayısı
       3 ve altı çocuk 
       4 ve üzeri çocuk

140
103

57.6
42.4

Annenin eğitim durumu
       İlkokul ve altı
       Ortaokul ve üstü

178
65

73.3
26.7

Babanın eğitimi durumu
       İlkokul ve altı
      Ortaokul ve üstü

95
148

39.1
60.9

Ailenin gelir miktarı
      Asgari ücretin altı
      Asgari ücretin üstü

63
180

25.9
74.1

Kendi gelir durumunu algılaması
       İyi
       Orta+kötü

43
200

17.7
82.3

Diğer öğrencilerle kıyaslanan gelir 
algılaması
     İyi
     Orta+kötü

56
187

23.0
77.0

Sağlık güvencesi
     Var
     Yok

216
27

88.9
11.1

En uzun süre yaşadığınız yer
     İl
     İlçe-köy

145
98

59.7
40.3

Toplam                                                                 243 100
*Sütun yüzdesi kullanılmıştır.

Öğrencilerin % 45. 3‘ü yaşamlarının bir kesimin-
de yoksulluk yaşadığını ifade etmekte ve bunlar-
dan % 21’lik kesimi yoksullukla baş etmek için 
hiçbir yardım almadığını belirtmektedir. Öğrenci-
lerin % 85.6’sı çevresinde yoksulluk yaşayan ki-
şilerin farkında olduğunu belirtmiştir. Çevresinde 
yoksulluk yaşayan kesimin % 55.1’lik bölümünü 
öğrencilerin aileleri ve akrabaları oluşturmakta-
dır. Yoksulluk yaşayan bireylerle karşılaşma du-
rumları sorulduğunda % 45.3’ü çok sık karşılaştı-
ğını ifade etmektedir.

Tablo 2. Öğrencilerin yoksullukla karşılaşma 
durumlarının dağılımı (n:243)
Yoksullukla karşılaşma durumu Sayı Yüzde

(%)*
Yoksulluk yaşama durumu
  Evet
  Hayır

110
133

45.3
54.7

Yoksullukla baş etmek için yardım 
aldınız mı?  
  Evet
  Hayır

59
51

24.3
21.0

Çevrenizde yoksulluk yaşayan kimse 
var mı?
  Evet
  Hayır

208
35

85.6
14.4

Çevrenizde yoksulluk yaşayan kim?
  Ailem /akrabalarım
  Komşum/arkadaşım/diğer

134
74

55.1
30.5

Yoksulluk yaşayanlarla ne kadar 
sıklıkla karşılaşırsınız? 
  Çok sık
  Nadir+hiç

110
133

45.3
54.7

Toplam                                                                 243 100
*Sütun yüzdesi kullanılmıştır.
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Öğrencilere yoksulluğun tanımı sorulduğunda % 
60.9’u yoksulluğu; en temel gereksinimleri bile 
karşılayamayacak gelir düzeyine sahip olmak 
(mutlak yoksulluk) olarak tanımlarken, % 32.9’u 
sistem ve onun işleyişinden kaynaklanan güç ve 
kaynak  dağılımdaki eşitsizlik(ara neden) olarak 
tanımlamıştır. Öğrencilerin % 44.9’u yoksulluk 
sorununun çözümünü  gelir dağılımdaki eşitsiz-
liklerin giderilmesi olarak  değerlendirmekte olup 
, % 32. 5’i ise temel ihtiyaçlarını karşılayacak ka-
dar geliri olmayanların  barınma, sağlık, eğitim 
ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmasını 
çözüm olarak düşünmektedir. Öğrencilerin % 90. 
5’i yoksulluk ve sağlık arasındaki ilişkinin farkın-
dandır.

Tablo 3. Öğrencilerin yoksulluk ve sağlıkla iliş-
ki konusundaki düşüncelerinin dağılımı(n:243)
Yoksulluk ve sağlıkla ilişki 
konusundaki düşünceler

Sayı Yüzde
(%)*

Sizce yoksullukla ilgili hangi tanım 
doğrudur?

1. Yoksulluk toplumsallaşma 
aracılığıyla kuşaktan kuşağa 
aktarılır.(kültürel)

2. Kişilerin kendileri için 
uygun gördükleri gelire sahip 
olamamalarıdır.(göreceli 
yoksulluk)

3. Sistem ve onun işleyişinden 
kaynaklanan güç ve kaynak  
dağılımındaki eşitsizliktir.(ara 
neden)

4. En temel gereksinimleri bile 
karşılayamayacak gelir düzeyine 
sahip olmaktır.(mutlak yoksulluk)

3

12

80

148

1.2

4.9

32.9

60.9

Sizce yoksulluk sorununun çözümü 
nedir?

1. Sosyal yardımlaşma ve sosyal 
yardım kurumlarının faaliyetlerinin 
yaygınlaştırılması 

2. Temel ihtiyaçlarını karşılayacak 
kadar geliri olmayanların barınma, 
sağlık, eğitim ihtiyaçlarının devlet 
tarafından karşılanması

3. Gelir dağılımındaki eşitsizliklerin 
giderilmesi

55

79

109

22.6

32.5

44.9

Yoksulluk ve sağlık arasında bir ilişki 
olduğunu düşünüyor musunuz?

      Evet

      Emin değilim

      Hayır 

220

14

9

90.5

5.8

3.7
Toplam                                                                 243 100

*Sütun yüzdesi kullanılmıştır.

Öğrencilerin % 47.7’si “yoksul insanlar sağlıksız-
dır çünkü sigara içmek gibi zararlı davranışların 
etkileri konusunda bile bilgi sahibi değildirler” 
görüşüne katılmamaktadır. “Yoksul insanlar sağ-
lıksızdır çünkü yeterli miktarda gelir getiren bir 
işte çalışamazlar” görüşüne öğrencilerin % 56.4’ü 
katılmaktadır. Yoksul insanlar sağlıksız olduğu 
için yeterince çalışamazlar görüşüne öğrencilerin 
%53.5’i katılmamakta olup, % 78.2’si yoksul in-
sanlar sağlıksızdır çünkü konut, eğitim, beslenme 
gibi kaynaklara yeterince  sahip değildirler görü-
şüne katılmaktadırlar. Öğencilerin % 83.5’i yok-
sulluğun  sağlıksızlığın ana nedeni değil yalnızca 
onu  kolaylaştıran bir faktör olduğunu savunurken 
, % 59.3’ü yoksulluk ve yoksulluk sonucu ortaya 
çıkan sağlıksızlığın kaçınılmaz bir durum olduğu-
nu belirtmektedir.

Toplum sağlığının korunması ve geliştirilme-
sinde en önemli faktör sorulduğunda öğrencile-
rin % 41.2’si sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, 
% 24.3’ü ise gelir dağılımın düzeltilmesi olarak 
değerlendirmektedir. Öğrencilerin % 84’ü devlet 
tarafından sağlığa ayrılan payı yeterli bulmamak-
tadır. Ayrıca bu sunulan sağlık hizmetinden yok-
sulların yeterli düzeyde yararlanamadığını ifade 
eden öğrenciler % 88.5‘lik kesimi oluşturmak-
tadır. Bu nedenle öğrencilerin % 89.7’si devletin 
yoksullara sağlık hizmetini ücretsiz sunması ge-
rektiğini savunmaktadır. Öğrencilerin % 51.4’lük 
kısmı okulda yoksulluk ve sağlık konusunda bilgi 
almadığını ifade etmektedir.
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Yoksulluk ve sağlık arasındaki ilişkiyle ilgili ifadeler 
(n:243)

K
at

ılı
yo

ru
m

 (1
)

K
ar

ar
sı

zı
m

  (
2)

K
at

ılm
ıy

or
um

 (3
)

Sayı (%)** Sayı(%)** Sayı(%)**

Yoksul insanlar sağlıksızdır çünkü sigara içmek gibi 
zararlı davranışların etkileri konusunda bile bilgi sahibi 
değildirler.

86 (35.4) 41 (16.9) 116 (47.7)

Yoksul insanlar sağlıksızdır çünkü yeterli miktarda gelir 
getiren bir işte çalışamazlar. 137 (56.4) 56 (23.0) 50 (20.6)

Yoksul insanlar sağlıksız olduğu için yeterince çalışamazlar 57 (23.5) 56 (23.0) 130 (53.5)

Yoksul insanlar sağlıksızdır çünkü konut, eğitim, beslenme 
gibi kaynaklara yeterince sahip değildirler. 190 (78.2) 32 (13.2) 21 (8.6)

Yoksulluk sağlıksızlığın ana nedeni değil yalnızca onu 
kolaylaştıran bir faktördür. 203 (83.5) 23 (9.5) 17 (7.0)

 Yoksulluk ve yoksulluk sonucun ortaya çıkan sağlıksızlık 
kaçınılmazdır 144 (59.3) 66 (27.2) 33 (13.6)

**Satır yüzdesi kullanılmıştır.

Sağlık hizmetlerinin ve hemşirenin rolü konusundaki düşünceler Sayı Yüzde(%)*
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde en önemli faktör nedir?

1. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi 
2. Gelir dağılımının düzeltilmesi
3. Sağlıksız yaşam tarzı davranışlarının değiştirilmesi

       4.    Ülkenin ekonomik büyümesinin artması

100
59
46
38

41.2
24.3
18.9
15.6

Devlet tarafından sağlığa ayrılan pay yeterli mi?
    Evet
    Hayır 
    Bilmiyorum

11
204
28

4.5
84.0
11.5

Sunulan sağlık hizmetinden yoksullar yeterli düzeyde yararlanabiliyor mu?
   Evet
   Hayır
   Bilmiyorum

8
215
20

3.3
88.5
8.2

Devlet sağlık hizmetlerini yoksullara ücretsiz sunmalı mı?
   Evet
   Hayır

218
25

89.7
10.3

Okulda yoksulluk ve sağlık ilişkisi konusunda bilgi aldınız mı?
   Evet
   Hayır 

118
125

48.6
51.4

Toplam 243 100
*Sütun yüzdesi kullanılmıştır.

Tablo 4. Öğrencilerin yoksulluk ve sağlık arasındaki ilişkiyle ilişkin ifadelerinin dağlımı (n:243)

Tablo 5. Öğrencilerin sağlık hizmetlerinin ve hemşirenin rolü konusundaki düşüncelerinin 
dağılımı (n:243)
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Yoksul insanlara yönelik hizmetlerde hemşirenin rolü ile ilgili ifadeler

K
at

ılı
yo

ru
m

 (1
)

K
ar

ar
sı

zı
m

 (2
) 

K
at

ılm
ıy

or
um

 (3
)

Sayı (%)** Sayı(%)**

Yoksul insanlara özgü hizmet sunumu hemşirenin görevleri arasındadır. 165 (67.9) 78 (32.1)

Hemşireler hizmet sunarken yoksulları risk grubu olarak ele almalıdır 165 (67.9) 78 (32.1) 

Hemşireler yoksulluğun temel nedenlerini bilmelidir. 175 (72.0) 68 (28.0)

Hemşireler yoksullar için sözcülük ve savunuculuk yapmalıdır 134 (55.1) 109 (44.8)

Yoksulluk sorununun çözümü için hemşireler kendi örgütleri ve diğer 
kuruluşlarla işbirliği içinde hareket etmelidir. 205 (84.4) 38 (15.6)

** Satır yüzdesi kullanılmıştır.

Öğrencilerin %67.9’u yoksul insanlara özgü hiz-
met sunumunun hemşirenin görevleri arasında 
görmekte olup aynı oranda öğrenciler hemşirele-
rin hizmet sunarken yoksulları risk grubu olarak 
ele almaları gerektiğini düşüncesine katılmakta-
dırlar. Öğrencilerin %72’lik kesimi hemşirelerin 
yoksulluğun temel nedenlerini bilmeleri gerek-
tiği görüşünü desteklemektedir. Öğrencilerin % 
55.1’i hemşirelerin yoksullar için sözcülük ve 
savunuculuk yapmalarını hemşirenin rolleri ara-
sında görmektedir. Ayrıca öğrencilerin  % 84.4’ü 
yoksulluk sorununun çözümü için hemşirelerin 
kendi örgütleri ve diğer kuruluşlarla işbirliği için-
de hareket etmesi gerektiğini savunmaktadır.

TARTIŞMA
Hemşirelik öğrencilerinin önemli bir çoğunluğu 
yaşamları süresince yoksullukla karşılaşmış olup 
baş etmek için çevresinden destek almıştır. Aynı 
zamanda çevresinde yoksulluk yaşayan bireyler-
le karşılaşmış olup, bunların çoğunluğunu ailesi 
ve akrabaları oluşturmaktadır. Bütün bunlar yok-
sulluğun toplumsal bir sorun olduğu ve toplumun 
önemli bir kesimini kapsadığı (25) gösteren lite-
ratür bilgileri ile uyumludur.

Yoksulluk tanımında öğrencilerin çoğunluğu iki 
tanım üzerinde ağırlıklı olarak durmuştur. Öğ-
rencilerin yarısından fazlası mutlak yoksulluk; 
en temel gereksinimleri bile karşılayamayacak 
gelir düzeyine sahip olmak olan tanımı seçerken, 
önemli bir kısmı da yoksulluğu bir ara neden ola-
rak tanımlayan sistem ve onun işleyişinden kay-
naklanan güç ve kaynak dağılımındaki eşitsizlik 
olarak tanımlamaktadır. Her iki tanımda gelir da-
ğılımındaki eşitsizliğini işaret etmekte olup pay-
laşım ve dağılım konusunda bir dengesizlik so-
nucu yoksulluğun ortaya çıktığını belirten (12,26) 
literatür bilgileri ile benzerlik göstermektedir. 
Öğrencilerin çoğunluğu toplum sağlığının ko-
runması ve geliştirilmesinde en önemli faktörün 
sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması ve ge-
lir dağılımındaki eşitsizliğin düzeltilmesi olarak 
tanımlayarak nedenin farkındadırlar. Adaletsizlik 
ve eşitsizliğin yoksulluğun nedeni olduğunu sa-
vunan literatür (27) ile uyumlu olmanın yanı sıra 
öğrencilerin duyarlılık  bilincinde olmaları olum-
lu bir veridir.

Tablo 6. Öğrencilerin yoksul insanlara yönelik hizmetlerde hemşirenin rolüne ilişkin ifadelerinin 
dağlımı (n:243)
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Yoksulluk sorununun çözümü için gelir dağılı-
mındaki eşitsizliklerin giderilmesi gösterilmiştir. 
Ayrıca temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar ge-
liri olmayanların barınma, sağlık, eğitim ihtiyaç-
larının devlet tarafından karşılanma düşüncesi de 
ağırlık kazanmıştır. Yoksulluk toplumsal bir so-
run olarak değerlendirilerek devlet ve politikala-
rın düzenlenmesi ile asıl çözüme ulaşacağı düşün-
cesi hakimdir. Yoksulluk sorununun sadece sağlık 
sektörünün sorunu değil tüm devlet kurumlarının 
katılımı ile sektörler arası işbirliği içinde çözüm-
lenmesi gereken bir olgu olduğu görüşü literatür 
(19,26) ile uyumludur.

Öğrencilerin nerdeyse tamamı yoksulluk ve 
sağlıksızlık arasındaki ilişkinin farkında olması 
olumlu bir veridir ve duyarlılığın varlığını göster-
mektedir. Eğitimsizlik nedeniyle bireylerin zarar-
lı davranışlara yöneldikleri ve bunun sonucunda 
sağlıksız oldukları görüşüne katılmayarak yok-
sulluğun sadece bireysel olmadığı düşüncesinde-
dirler.  Bu da yoksullukta bireysel sorumluluğun 
tek başına etkili olmadığını sosyoekonomik ko-
şulların ve çevresel faktörlerin ilişkisi olduğunu 
açıklayan literatür(18) bilgisi ile benzerlik göster-
mektedir.

Sosyoekonomik faktörlerden biri olan işsizliğin 
de sağlıksızlığa neden olduğu verilerde açıkça 
görülmektedir. Yoksulluğun sağlıksızlığa neden 
olabileceği bunun çözümü içinde konut, eğitim, 
beslenme gibi kaynaklara ulaşamamanın önlen-
mesi için iş imkanları ve eğitimin önemi vurgu-
lanmaktadır. Yoksulluğun çözümünde sağlık hiz-
meti yanı sıra konut, beslenme, eğitim, iş, çevre 
imkanlarının birlikte ele alınması bütüncül yakla-
şım ve köklü çözüm önerisi bakış açısıyla litera-
tür (12) ile uyumludur.

Öğrenciler tarafından devletin sağlık için ayırdığı 
pay yeterli bulunmamaktadır. Sağlık hizmetlerin-
den yoksulların yeterli düzeyde yararlanamadık-
ları belirtilirken, devletin sağlık hizmetini yoksul-
lara ücretsiz sunması istenmektedirler.   Yoksul-
lara özgü hizmet sunumunun hemşirenin görevi 
olduğu, hemşirelerin hizmet sunarken yoksulları 
risk grup olarak ele almaları gerektiği, hemşire-
lerin yoksulluğun temel nedenlerini bilmeleri ge-

rektiği, aynı zamanda hemşirenin yoksullar için 
sözcülük ve savunuculuk rollerini üstlenmeleri 
gerektiği literatür (20,22,23,24) ile benzerlik gös-
termektedir. Ayrıca bütün bunları yaparken yok-
sulluk sorununun çözümü için hemşirelerin ken-
di örgütleri ve diğer kuruluşlarla işbirliği içinde 
hareket etmeleri gerektiğinin farkında olmaları 
olumludur.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Öğrencilerin çoğunluğunun yoksulluğa maruz 
kalmış olması ve yoksul insanlarla sık sık karşı-
laşması düşündürücü bir bulgudur. Bunun yanın-
da yoksulluk ve sağlık arasındaki ilişkinin far-
kında olmaları olumlu bir bulgu olmakla birlikte 
mezuniyet sonrası rolleri arasında görmemeleri 
dikkat çekicidir. Öğrencilerin eğitimleri sırasın-
da yoksulluk ve sağlık ilişkisi konusunda yeterli 
eğitim almadıklarını ifade etmeleri de düşündürü-
cüdür. Verilen yanıtlara göre öğrencilerin bu so-
runun çözümünde hemşirelerin öncü rolleri olma-
dığını düşündükleri söylenebilir.  Bunun yanında 
yoksulluk sorununun çözümünde örgütlü müca-
delenin farkında olmaları olumludur.  Öğrenci-
lere yoksulluk, nedenleri, etkileri ve hemşirenin 
rolleri konularında mezuniyet öncesi eğitimlerin 
verilmesi, toplum tabanlı uygulamaların yaptırıl-
ması duyarlılığı artırması açısından faydalı olaca-
ğı düşünülmektedir.
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