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KÜRESELLEfiME  VE ‹fi SA⁄LI⁄I HEMfi‹REL‹⁄‹

Günlük yaflamda  da s›kl›kla kullan›lmaya bafllayan  bir sözcük olan “ küreselleflme”  kavram› de¤i-
flik biçimlerde tan›mlanmaktad›r. Sözcük olarak, küreselleflme, dünyan›n  bütünleflmifl bir pazar haline
gelmesini ifade etmektedir. Bu ifade , ekonomik faaliyetlerin piyasalar yolu  ile  s›n›rlar  ötesine enteg-
rasyonu olarak tan›mlanmakta ve bu ekonomik gücün kültürel, sosyal ve politik küreselleflmede de et-
kili oldu¤u vurgulanmaktad›r (Kocac›k,2001).

Küreselleflmenin, ulus-devlet ifllevlerini etkileyerek ortadan kald›rd›¤›, böylece  geliflmifl ülkelerin,
az geliflmifl ülkeler üzerinde  sömürü sisteminin yeni bir ad› olarak da ele al›nabilece¤i de vurgulanmak-
tad›r (Kocac›k,2001). Küreselleflmenin, Amerika Birleflik Devletleri(ABD), Avrupa Birli¤i(AB), Japon-
ya gibi kapitalist ülkeler taraf›ndan  yönlendirildi¤i, teknolojik ve ekonomik gücün bir dayatmas› biçi-
minde ele al›nd›¤› bildirilmektedir. Bu  ülkelerin dünyay› ortak bir pazar haline getirirken ulus devlet-
lerin gücünü azaltt›klar› da  ileri sürülmektedir. Küreselleflen sermayenin bu gücü elde etmesinin ise
sosyal devlet yap›s›n›n bozulmas› ve kamu ekonomisinin  tasfiye olmas›nda etkili olarak, toplumsal  bir
etkiye sahip oldu¤u da  bildirilmektedir. Küreselleflmenin “ para” eksenli bir yaklafl›m sergilemesi ne-
deniyle “insan” eksenli olmad›¤› gibi “ toplumsal” kayg›lar da  tafl›mad›¤› yönünde de elefltirildi¤i gö-
rülmektedir. Küreselleflmenin ekonomik, siyasal,toplumsal ve kültürel etkilerinin oldu¤u bu nedenle
ulus-devlet ifllevlerini bozdu¤u bildirilmekte ve bu yönde elefltirilmektedir.

Küreselleflme çok boyutlu ve karmafl›k süreç olarak de¤erlendirilebilmekte, ideolojik ve politik ya-
p›s›ndan söz edilebilmektedir.  Küreselleflmenin kaç›n›lmaz bir süreç oldu¤u yan›nda buna karfl› durul-
mas›n›n  önemini ele alarak tart›flanlar da bulunmaktad›r. Bu görüfllere ek olarak, küreselleflmenin olum-
lu ve olumsuz etkilerinin olabildi¤i, çaba gösterilerek olumlu etkisinin art›r›labilece¤ini savunanlarla da
karfl›lafl›lmaktad›r(Kaldor,2003).

Küreselleflme, Dünya’da  insanlar aras›nda  ba¤lant›lar olarak da alg›lanmaktad›r. Bu ba¤lant›lar›n
ise ekonomik, teknolojik, hukuki ve kültürel yönden  olabildi¤i vurgulanmaktad›r. Bu nedenle  küresel-
leflmenin  olumlu ve olumsuz yönlerinin olabilece¤i  tart›fl›lmakta ve olumlu etkisi için daha çok bilgi-
nin yay›lmas›n›n ele al›nd›¤›  olumsuz etkisinin ise  eflitlik sa¤lanamamas› ile aç›kland›¤› bilinmektedir.
Küreselleflmenin, güçlü ekonomiye sahip  sanayi ülkeleri için yararl› olmas›na karfl›n zay›f ekonomi sa-
hibi ülkeler için zararl› olabildi¤i de bildirilmekte(UNDP,1996) ve sosyal devlet yap›s›n› bozdu¤u vur-
gulanmaktad›r.

Küreselleflmenin özellefltirmeye olan etkisi ile bozulan ticari yap›n›n sa¤l›k hizmetlerinde de köklü
de¤iflimlere neden  oldu¤u bilinmektedir. Küreselleflmenin üretim maliyetini düflürme ve ucuz ifl gücü-
nü aray›fl› ,özellefltirme, ifl güvenli¤inin bozulmas› yan›nda sosyal güvence sistemlerinde gerileme ile
sonuçland›¤› bilinmektedir. Bu etkilerin sa¤l›k hizmetlerine yans›mas› hem hizmet alanlar hem de hiz-
met sunanlar aras›nda eflitsizliklere  yol açt›¤› bilinmekte ve bu yönden yo¤un bir  biçimde elefltirilmek-
tedir.

Özel sektörün daha fazla kar elde etme iste¤i; düflük maliyet aray›fl›, düflük ücret ödeme, çal›flan  sa-
y›s›n›n  azalt›lmas› ve  uzun çal›flma  sürelerinin ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r.  Sa¤l›k hizmetle-
rine de yans›yan bu olumsuzluklar›n yan›nda küreselleflmenin insan haklar›n›n ve ifl kanunlar›n›n gelifl-
mesinde  ve bu yönde eflitli¤in artmas›nda katk›da bulundu¤u da savunulmaktad›r(Kloss,1998). Küre-
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selleflmenin iflsizli¤i art›rd›¤›, bu durumun ise  yeteneklerinin alt›nda çal›flt›r›lan say›s›n›n artmas›na ne-
den oldu¤u ve bunun da küçümsenmeyecek ölçüde, dünya genelinde çal›flanlar›n üçte birini oluflturdu-
¤u bildirilmektedir(Loewenson,2001).

Küreselleflmenin yeni göçmen iflçi nüfusu oluflturmas›, güvencesiz ifl ortam› yaratmas› dolayl› ola-
rak iflsizli¤i ve beraberinde yoksullu¤u  körükleyebildi¤i belirtilmektedir. Küreselleflmenin, yeni ifl teh-
likelerini beraberinde getirmesi yan›nda çal›flan üzerinde  performans bask›s›n›n  yaratt›¤›,  ifl stresinde
artma  gibi olumsuz etkileri kuflkusuz ifl sa¤l›¤› kapsam›nda tüm çal›flanlar› ve bu alanda çal›flan ifl sa¤-
l›¤› hizmet ekibini de etkilemektedir.

Küreselleflme, kar art›r›lmas›n› amaçlad›¤›ndan, ifl sa¤l›¤› hizmetlerinin ,  maliyeti  art›ran  bir hiz-
met olarak ele al›nmas›n› do¤urabilece¤i  de göz ard› edilmemelidir.  Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün
(ILO)  ve Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün(WHO), ifl sa¤l›¤› hizmetlerine iliflkin önerilerinin karfl›lanmas›
özellikle geliflmekte olan ülkeler için s›k›nt› yaratabilmektedir. Demokratik toplum yap›s›n›n geliflme-
sinde küreselleflmenin olumlu etkisi dile getirilmekle beraber küreselleflmenin çal›flanlar›n örgütlenme-
sinde önemli bir hak olarak ele al›nan sendikalaflma  önünde de engel oluflturabildi¤i,özellikle ifl kolu-
na dayal› sendikal yap›y› ifl yeri boyutunda küçülttü¤ü de  bildirilmektedir( Kocac›k,2001).

Küreselleflme, ifl sa¤l›¤› hemflireli¤ini  de etkileyebilmektedir. ‹fl sa¤l›¤› hemfliresi, insan haklar› çer-
çevesinde tüm çal›flanlar›n sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesi,ifl ile çal›flan aras›ndaki uyumun art›r›lmas›, ifl gü-
venli¤inin sa¤lanmas›nda önemli rol oynayabilmektedir. Bu rol ve sorumluluklar›n›n yerine getirilme-
sinde, küreselleflmenin bilginin yay›l›m› ve iletiflimin kolaylaflmas› anlam›nda ele al›nmas›n›n olumlu
etkisinden söz edilebilir. Küreselleflmenin bilginin s›n›r tan›mayan yay›l›m› olarak ele al›nmas›, ifl sa¤-
l›¤› hemflireli¤inin evrensel düzeyde standart bir yap›da buluflmas›n› sa¤lamada olumlu etkisini düflün-
dürebilmektedir. Bu etkinin hemflirelik e¤itimi veren okullar aras›nda kurulan iflbirli¤i çal›flmalar› ile ar-
t›r›labildi¤i gösterilmektedir(Ross,2000). Bu çabalara karfl›n, hemflirelik uygulamalar›nda  lokal farkl›-
l›klar›n, evrensel bilgi ve uygulamalar›n ele al›narak giderilmesinin (DeAnne, Hilfinger,2001)önemi
vurgulanmaktad›r. ‹fl sa¤l›¤› hemflireli¤inin geliflmesinde ayr›ca araflt›rmalara dayal› hemflirelik uygula-
malar›n›n gelifltirilmesinde, ülkeler aras›nda araflt›rma iflbirli¤inin gerçeklefltirilmesi önemle ele al›n-
maktad›r(Swan,2003). Hemflirelik bilgi yap›s›na kavuflmada önemli bir araç olan internet ortam›n›n,der-
gi,kitap,konferans gibi bilgi kaynaklar›na  ve bunlar›n  yan›nda mesleki örgütlerle iletiflimin sa¤lamas›
biçiminde küresel bir olanak sa¤lamas›n›n olumlu etkisi  vurgulanmaktad›r (Holt ve di¤erleri,2000; Jo-
an,1991).Bu nedenlerle, ifl sa¤l›¤› hizmet alan›nda çal›flan , ifl sa¤l›¤› hemflirelerinin  küreselleflme sü-
recini ve özelliklerini iyi kavramalar›,küreselleflmenin  yaflad›¤› ülke için olumlu ve olumsuz sonuçla-
r›n› de¤erlendirebilmesi önem tafl›maktad›r. ‹fl sa¤l›¤› hizmet ekibinden, bu fark›ndal›k ile, çal›flanlar›n
sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesi yönünde üzerine düflen görevleri gerçeklefltirmeleri beklenmektedir.

Hemflirelik,evrensel bir meslek olarak kabul görmekte ve ifl sa¤l›¤› hemflireli¤inin de  di¤er ülkeler-
deki ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i çal›flmalar›ndan haberdar olmas›n›n gereklili¤i vurgulanmaktad›r. ‹fl sa¤l›¤›
hemflireleri,mesleki olarak di¤er ülkelerdeki ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin görülen sorunlar› ve nas›l
ele al›nd›¤›n› bilmelidir. Bununla  birlikte ifl sa¤›l›¤› hemflireli¤i e¤itimi,rol ve sorumluluklar›,ilgili ya-
sal düzenlemelerin, mesleki örgütlerin iflbirli¤i içinde çal›flmalar›n›n gerekli¤i vurgulanmaktad›r. ‹fl sa¤-
l›¤› hemflireli¤i alan›nda yap›lan araflt›rmalar›n tüm bu sözü edilen alanlarda ele al›nmas› ve izlenmesi-
nin ifl sa¤l›¤› hemflireli¤inin gelece¤inin biçimlenmesinde önemli  oldu¤u bilinmektedir   ( Hong,2003).

Bu do¤rultuda ülkemizde  ifl sa¤l›¤› hemflireli¤i ele al›nd›¤›nda ,hemflirelik lisans düzeyinde temel
e¤itim kapsam›nda evrensel niteliklere uygun oldu¤u söylenebilirken, geliflmifl ülke örneklerinde oldu-
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¤u gibi ifl sa¤l›¤› hemflireli¤inde lisans üstü (yüksek lisans  ve doktora )programlar› yönünde eksik ol-
du¤umuzu söyleyebiliriz. Di¤er önemli bir farkl›l›k ise  ifl sa¤l›¤› hemflireli¤i sertifika programlar›n›n
kurumsallaflm›fl olmamas›d›r. Bu noktada ifl sa¤l›¤› hemflireli¤inin  ilgili mevzuat kapsam›nda yetersiz-
li¤i sorunlar›n ana kayna¤› olarak görülebilir. Ancak,tüm bu eksikliklerin  giderilmesinde en önemli güç
kayna¤›n›n ifl sa¤l›¤› alan›nda çal›flan hemflirelerin kendilerinin oldu¤u, dünya ile entegre bir biçimde,
mesleki örgütleri ile güçlüklerin afl›labilece¤i unutulmamal›d›r.

ED‹TÖR

Oya Nuran Emiro¤lu

KAYNAKLAR

DeAnne,K; Hilfinger,M(2001) Globalization, nursing and health for all. Journal  of  Nursing  Scho-
larship,33(1):9-11.

Holt,J; Barrett,C;  Clarke,D; Monks,R(2000) The globalization of nursing knowledge. Nursing  Edu-
cation Today,20:426-431.

Hong,O(2003) The globalization of occupational health nursing-advancing education,practice and
research. AAOHN J;51(2):54.

Joan,EU(1991) Globalization and nursing partnerships.  Journal  Professional  Nursing,7(1):2.

Kaldor,M; Anheier,H; Glasius,H(2003) Global  civil society.  Oxford University Pres.

Kocac›k,F(2001) Küreselleflme  ve sosyal    güvenlik. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi,25(2):193-99.

Kloss,D (1998) The legal framework for occupational health practice: going global. International
Occupational Health and Environmental Health Nursing Conference,East Sussex,United Kingdom.
Programme and Abstracts Book,p,14.

Loewenson,R(2001) Globalization and occupational  health: a perpective  from southern Africa.Bul-
lettin of the WHO,79(9):863-868.

Ross,CA (2000) Building bridges to promote  globalization in nursing: the development of a herma-
namiento.  Journal   Transcultural Nursing,11(1):64-7.

Swan,BA; Al-Gasseer,N; Lang,NM(2003)  Global partnerships  to strenghthen the evidence bas efor
nursing.   Nursing   Economics,21(5):247-9.

UNDP(1996) Human Development Report.

Hemflirelikte Araflt›rma Gelifltirme Dergisi - 2007/3 3


