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Meslek kültürünün korunması ve meslek bilincinin gelişmesi için meslek tarihi eğitimlerinin önemi
yadsınamaz. Her meslekte olduğu gibi hemşirelik
mesleğinde de geçmişin deneyimleri ve bilgisi, geleceğin yol göstericisi olarak mesleki ilerleme açısından önem arz etmektedir.1

relere ve hemşirelik öğrencilerine rehberlik etmesini
amaçladıkları böyle kapsamlı ve başarılı bir derlemede, hemşirelik eğitimi ve hemşirelik tarihi açısından önemli bir gelişmenin yer almadığını görmek
üzücüdür.
Ülkemizde hemşirelik tarihi ve etiği derslerinin
içeriğinin ve kalitesinin artırılması gerektiği, hemşirelikte tarih araştırmalarının yürütülmesi ve yönlendirilmesine ihtiyaç olduğu kongrelerde ve çeşitli
platformlarda sıklıkla dile getirilmiştir.3 Bu çalışmalarda, Dr. Şerife Yılmaz öncü isim olmuştur. Onun gayretli çalışmaları sonucunda 06.03.2019 tarihinde Düzce
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü bünyesinde Hemşirelik Tarihi ve Etik ABD açılmıştır.4,5 Böyle bir ABD’nin kurulmuş olması,
hemşirelik tarihi ve etiği eğitimindeki mevcut yetersizliklerin giderilmesi, eğitimin kalitesinin artırılması ve konuyla ilgili ihtiyaç olan araştırmalara destek
sağlanması açısından önemli bir gelişmedir. Hemşirelik eğitimi adına böylesine önemli bir gelişmenin konuyla ilgili makalelerde de mutlaka yer alması gerekir.

Çamlıca ve Kartal tarafından yazılan, Türkiye
Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi 2021;
29(1):142-7’de yayımlanmış olan “Hemşirelik Eğitiminin Tarihsel Gelişimi” isimli çalışmada mesleki
tarih eğitiminin önemi ve gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Aynı zamanda çalışma da geçmişten günümüze kadar hemşirelik mesleğinin nasıl geliştiği,
hemşirelik eğitiminin tarihine şekil veren olayları ve
mesleği etkileyen konuların çerçevesinin belirlenmek
istendiği bildirilmiştir.2 Araştırmanın sonuç kısmında
da hemşirelik tarihi derslerinin müfredata entegre
edilmesi ve meslek hayatı boyunca da tekrar edilmesi
önerilmiştir.
Araştırmacıların ileride yapılacak olan çalışmalarda ve eğitim alanlarında; akademisyenlere, hemşi-
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Ülkemizde hemşirelik eğitimi açısından Düzce
Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bu önemli gelişmenin tüm hemşirelik eğitimi veren okullara örnek
olması ve Hemşirelik Tarihi ve Etiği ABD’lerinin
hızla diğer üniversitelerde de kurulması dileğiyle…

ile ilgili verilecek kararı olumsuz etkileyebilecek maddi ve/veya
manevi herhangi bir destek alınmamıştır.

Çıkar Çatışması
Bu çalışma ile ilgili olarak yazarların ve/veya aile bireylerinin çıkar
çatışması potansiyeli olabilecek bilimsel ve tıbbi komite üyeliği veya
üyeleri ile ilişkisi, danışmanlık, bilirkişilik, herhangi bir firmada ça-
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lışma durumu, hissedarlık ve benzer durumları yoktur.

Bu çalışma sırasında, yapılan araştırma konusu ile ilgili doğrudan bağlantısı bulunan herhangi bir ilaç firmasından, tıbbi alet,

Yazar Katkıları

gereç ve malzeme sağlayan ve/veya üreten bir firma veya herhangi

Bu çalışma tamamen yazarın kendi eseri olup başka hiçbir yazar

bir ticari firmadan, çalışmanın değerlendirme sürecinde, çalışma

katkısı alınmamıştır.
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