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I

ÖNSÖZ

Değerli okuyucular,
Sağlık bakım hizmetlerinin uygulanmasında görev alan 

hemşirelerin en önemli görevi, hemşirelik uygulamalarının ve 
bakıma dair girişimlerin merkezine ‘insan’ kavramını koyarak, tüm 
bireylerin birbirlerinden farklı özellikleri olduğunu gözeterek, her 
bireye özgü holistik (bütüncül) bakım yaklaşımını benimseyerek 
bakım vermeleridir. Hedeflenen bütüncül bakım yaklaşımında 
bireylerin iyilik hallerinin sürdürülmesi ile sağlık durumlarının 
korunmasına odaklanılmaktadır. Bu yönde uygulanan profesyonel 
hemşirelik girişimleri ile insanın sahip olduğu tüm boyutlarının 
korunması ve bu boyutların sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi 
için tüm bu alanların birbirinden ayrılamaz olduğunun bilinci ile 
ilgili alanların bütünlüğünün sağlanması amaçlanmaktadır.

Sağlık bakımı veren hemşirelerin meslek yaşantıları boyunca 
sık sık karşılaşacakları, hemşirelik bakım ve girişimlerindeki en 
ciddi eksikliklerden biri hastaların manevi bakım gereksinimlerinin 
karşılanmasının gözardı edilmesi durumudur. Bu nedenle hemşire 
olarak görev yapmakta olan bireylerin üniversite eğitimlerine de 
dahil edilmek üzere müfredata eklenen derslerin ve mezuniyet 
sonrasında hemşire olarak görev yaptıkları dönemde verilen hizmet 
içi eğitimlerin ‘maneviyat’ ve ‘manevi bakım’ konularını içermesi, 
hastalarda uygulanacak olan hemşirelik girişimlerinin planlanması 
aşamasında çok önemlidir.

Bütüncül bakım yaklaşımının ışığında, hastalara sağlanacak 
olan bakım uygulamalarında hemşirelerin ‘manevi bakım’ algısına 
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sahip olmaları, bu konudaki bilgi/beceri düzeyleri ve hastaların 
‘manevi bakım ihtiyaçları’nın farkında olmaları profesyonel dinamik 
hemşirelik sürecinde, hastaların bakım planlarının oluşturulmasında 
önem taşıyan yol gösterici faktörlerdir.

Bu yönde hazırlanan bu kitabın amacı; en güncel hemşirelik 
literatürlerinin incelenmesi doğrultusunda hastaların manevi bakım 
gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması boyutlarının cerrahi 
uygulamalarındaki yerini ve cerrahi hemşireliğindeki manevi 
bakım yaklaşımlarını özetleyerek notlar halinde sunmaktır. Bu 
kitabın hemşirelik öğrencilerinin eğitimlerinde manevi hemşirelik 
bakımı uygulamalarının ve bu yöndeki hemşirelik becerilerinin 
kazandırılmasına, hemşirelik becerilerinin geliştirilmesine önemli 
katkıda bulunacağına inanmaktayım. Hemşirelikte ‘manevi bakım’ 
kavramının benimsenmesinde ve ‘manevi bakım uygulamaları’nın 
sürdürülmesinde rehber olmasını hedefleyerek hazırladığım bu 
eserin öncelikle başta öğrenci hemşireler olmak üzere, klinikte 
görev yapmakta olan hemşirelere ve akademisyen hemşirelere 
yararlı olmasını temenni ederim.
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1. Giriş

İnsan biyo-psiko-sosyo-kültürel ve spiritüel boyutlara sahip olan, 
doğasında zihin, ruh ve beden kavramlarını bulunduran bir varlıktır. 
(1,2) 

Sağlık ve hastalık kavramları arasında hareket eden insan, 
sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların iyileştirilmesi konularında 
sağlık profesyonellerinin yardım ve desteğine ihtiyaç duymaktadır. 
(1,3) Hemşireler insanın sahip olduğu tüm boyutların korunması ve 
sürdürülebilmesi için tüm alanların bakımını sağlayabilecek şekilde 
hazır bulunmalıdırlar. (1) İnsanın her boyutunun bireye özgü ve tek 
olduğu, aynı zamanda bu boyutların da birbiriyle bağlantılı olduğunu 
benimseyen holistik yaklaşım, insanın bireyselliğine odaklanırken 
akıl, ruh ve beden arasında sıkı bir bağ olduğunu vurgulamaktadır. 
(1,4)

2. Holistik Yaklaşım ve Holistik Bakım

Holizm (Holism) kavramı Eski Yunanca’da ‘holos’ sözcüğünden 
türemiş olup İngilizce’deki ‘whole’ (bütün) kelimesiyle aynı 
kökenden gelmektedir. İlk kez 1926’da filozof Jan Chiristian Smuts 
tarafından kullanılmıştır. (1) 

Holizm, bütünün kendisini meydana getiren parçaların 
tamamından daha büyük olduğunu savunduğu için insanın 
birbirinden ayrılmaz parçalarının tek tek ele alınamayacağını ve bir 
bütün olarak ele alınmasının doğru olacağını vurgular. (5)

Bu yönde holistik yaklaşımın eski uygarlıklara dayandığı, 
Hippocrate’nin tedavi ve şifa sağlamada ilk kez beden ile aklın 
birbirini etkilediğini belirttiği bilinmektedir. Hastalıkların 
iyileştirilmesinde hekimlerin tedavi yöntemlerine ilave olarak 
din adamlarının yapmış olduğu sihir, büyü gibi uygulamalar 
birlikte kullanılmış ve hastalıkların iyileştirilmesi için şifaya 
ulaşmada inançtan destek alınarak holistik (bütüncül) yaklaşım 
benimsenmiştir. (6)
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Hemşireliğin kurucusu Florance Nightingale’nin “Sağlık 
için, manevi gereksinimler vücudu oluşturan fiziksel organlar 
kadar önemli bir öğedir, hepimizin gözlemlediği fiziksel durum 
zihnimizi ve ruhumuzu etkileyebilir. Bir birey ruhsal ve duygusal 
olarak yaralandıysa ve zarar gördüyse fiziksel hastalıklar da ortaya 
çıkabilir” sözleri holistik bakımın önemini yansıtmaktadır. (1)

Holistik hemşirelik bakımı iyileşme sürecindeki bireylerin 
bedenlerinin, ruhlarının, zihinlerinin, duygularının, ilişkilerinin, 
çevrelerinin ve sosyokültürel özelliklerinin birbirine bağlı olarak 
ele alınmasına ve bireye bir bütün olarak bakım verilmesine 
odaklanmaktadır. (7) 

2.1.	 Holistik	Bakımın	Boyutları

Holistik bakım, bireylere bakım verilirken yalnızca fiziksel yönden 
değil aynı zamanda sosyal, psikolojik ve spiritüel açıdan da 
bireylerde tam bir iyilik halinin oluşturulması gerektiğini savunur. 
(6,8) Çünkü bir bütün olarak ele alınan insanın bir boyutunda 
meydana gelen yetersizlik veya değişim diğer boyutları da 
etkileyebilmektedir. (1,3)

Holistik bakım fizyolojik, psikolojik, sosyal ve spiritüel olmak 
üzere dört boyuttan oluşmaktadır. (1)

Fizyolojik Boyut: Hücre, doku, organ ve sistemlerden oluşan 
insan; hücresel faaliyetlere ilave olarak, boşaltım yapma, hareket 
etme, beslenme gibi fizyolojik ihtiyaçları da bulunan bir canlıdır. 
İnsanların fiziksel ihtiyaçlarının giderilmemesi, bireyleri psikolojik 
açıdan etkilemekte iken ruhsal sorunların var olması da bireyleri 
fizyolojik olarak etkileyebilmektedir. (3)

Psikolojik Boyut: Kişilik, değerler, huy, istek veya isteksizlik 
hali, tepkiler, motivasyon, algılama boyutu, bireylerin ruhsal 
yönüyle ilişkili olan faktörleri oluşturmaktadır. İnsan bu özellikleri 
ile bir bütün halinde topluma dahil olmuş bir şekilde yaşar ve o 
toplumun bir parçası haline gelir. Bu nedenle psikolojik açıdan 
ortaya çıkan değişim ve problemler diğer boyutları da etkiler. (1)
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Sosyal Boyut: Toplumsal bir varlık olan insan, var olduğunu 
toplumda yer alan diğer bireylerle var olan ilişkileriyle ortaya 
koyar. İnsanın diğer bireyler ve gruplar arasındaki etkileşimi, sosyal 
yönünü oluşturur. Toplumun bir parçası olan insan sosyal bir varlık 
olduğu için soyutlanamaz. (3)

Spiritüel Boyut: Evrensel bir kavram olan, dini de kapsayan 
fakat her zaman din ile açıklanamayan spiritüalite, biyolojik, 
psikolojik ve sosyolojik boyutlara sahip olan insana, dini inancına 
bakmaksızın yaşama gücü veren bir kuvvettir. (1) İnsanın 
doğumundan itibaren kimliğinin bir parçası olarak var olan bu 
boyut, dini uygulamaları yerine getirseler veya getirmeseler de 
tüm insanlarda bulunmaktadır. Emosyonel stres, ölüm korkusu, 
çaresizlik, umutsuzluk, yaşamın anlamını bulmada yetersizlik 
kronik ve fiziksel hastalıklar gibi birçok yaşamsal problem spiritüel 
ihtiyaçları ön plana çıkarmaktadır. Ayrıca yaşamı tehdit altına 
alan hastalıkların, spiritüel ihtiyaçların oluşmasına neden olduğu 
bilinmektedir. (8) Bireylerin hastalık ve sağlık ile ilgili tutum ve 
davranışlarını etkilediği için bu boyut holistik bakımın önemli 
öğelerinden birini oluşturmaktadır. (1,9) 

Her birey bu boyutlardaki tüm ihtiyaçlarının karşılanmasının 
gerekliliğini hisseder. Fakat teknolojideki gelişmelerin ve bilimsel 
buluşların sürekli birbirini takip etmesi ile sağlık ve iyileşmede 
spiritüel boyutun gözardı edildiği görülmektedir. (2,10)
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Şekil 1. Holistik Bakım Boyutları

5 
 

 

 

  

HOLİSTİK 
BAKIM 

FİZYOLOJİK BOYUT 
Ağrının yönetimi, 

Semptomların kontrolü, 
Bireyin günlük gereksinimlerinin 
belirlenmesinden sonra gıdaların 

verilmesi.  
SPİRİTÜEL 

BOYUT 
Fırsat vermek ve 

affetmek, 
Kavgalara son 

vermeyi özendirip 
uzaklaştırmak, 
Zihni sakin ve 

huzurlu bir şekilde 
çalışmaya 

hazırlamak.  
PSİKOLOJİK BOYUT 

Güvenlik ve emniyet 
duygusunu sağlamak için 
profesyonel danışmanlık, 
Değer duygusu ve benlik 

saygısını yeniden keşfetmeye 
yardımcı olmak. 

SOSYAL BOYUT 
Bir grup üyesi 

olarak kabul görme, 
Ait olma duygusunu 

yaşama, 
İnsan olarak onuru 

ile tedavi alma. 

 

Kaynak: 
(1): Korkut Bayındır S, Biçer S. Holistik hemşirelik bakımı. İzmir Katip 
Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2019;4(1):25-29.

2.2.	 Hemşirelik	Uygulamalarında	Holistik	Bakım	ve	Hemşirelik	
Teorileri

Geleneksel bir şekilde holistik yaklaşım ile ilk çağlardan bu yana 
bakım veren hemşireler, “holistik bakım” terimiyle 1980’li yıllarda 
Newman, Rogers, Parse gibi hemşire teorisyenlerin bu terimi 
kullanmaları ve hemşirelik literatürüne kazandırmaları sonucunda 
karşılaşmışlardır. (1)
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Holistik hemşirelik bakımının çeşitli teorilere dayandığı ve 
bu teorilerin bireylerle, bireylerin iç ve dış dünyaları arasındaki 
ilişkinin belirli boyutlarına odaklandığı ifade edilmektedir. 
Abraham Maslow’dan modern hemşirelik teorisyenlerine kadar tüm 
teorisyenler, holistik yaklaşımın insan gereksinimlerinin tamamını 
kapsadığını belirtmektedir. (11) 

Hastalık durumunda sağlığın yeniden kazandırılmasında ya 
da sağlığın korunmasında Virginia Henderson, bireye bütüncül 
bakım yaklaşımıyla yardımcı olunması gerektiğini savunmuştur. 
(12) Kuramında fizyolojik, sosyo-kültürel, psikolojik, spiritüel ve 
gelişimsel boyutları kapsayan 14 temel insan gereksinimini inceleyen 
Henderson’a göre, hemşirenin en önemli fonksiyonu hastalık ya da 
sağlık durumunda bireylere yardımcı olarak bireylerin mümkün 
olduğunca kısa sürede bağımsızlıklarına kavuşmalarını sağlamaktır. 
Bu kuramda hasta ve ailesi bir bütün olarak görüldüğü için hastanın 
fizyolojik ve emosyonel yönden denge içinde olması gerekmektedir. 
Bu dengenin sağlanmasında hemşirelerin bireylere yardım ederken, 
bireylerin bilgi ve istek düzeylerini, ayrıca bireylerin gücünü de göz 
önünde bulundurmaları gerektiğini belirtmektedir. (3)

Hemşirelik teorisyenlerinden Rogers insanı, fizyolojik, sosyal 
ve psikolojik bir sistem/sistemin parçası olarak ele almaktansa, 
insanı çevresi ile etkileşim halinde olan bir “enerji alanı” olarak 
kabul etmiştir. Rogers’ın kuramının temelinde “üniter insan” 
kavramı bulunur ve tam boyutlu olan üniter insan bölünemez, 
öngörülemez, tekrarlanamaz ve sürekli değişim halindedir. (13) 
Rogers enerji alanlarının açık olduğunu ve sürekli birbirini 
etkilediğini belirtmektedir. Ona göre çevre de bir enerji alanı 
olduğu için insan ile çevre sürekli olarak birbirini etkilemekte 
ve birbirinden etkilenmektedir. (3,14) İnsan çevresine göre 
hareket ederek, uyaranlara hızlı veya yavaş yanıt vererek dengeyi 
sağlamaya çalışmaktadır. Denge hali bozulduğunda ise problemler 
ortaya çıkmakta ve hemşirelik bakımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
kuramda hemşirelik bakımının odağında insan ve çevre bulunmakta, 
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insan bir bütün halinde ele alınarak kendi bireysel çevresinde 
değerlendirilmektedir. Bu kurama göre, hemşirelik uygulamalarının 
amacı birey ve bireyin çevresi arasındaki etkileşimi desteklemek 
ve bireyin enerji alanının bütünlüğünü koruyarak güçlendirmesini 
sağlamaktır. (11) 

Sister Callista Roy ise insanı, değişen çevre koşulları ile 
sürekli bir etkileşim halinde olan biyo-psiko-sosyal bir varlık olarak 
tanımlamaktadır. Bu kurama göre insan, içinde bulunduğu ortama 
fizyolojik, sosyal ve psikolojik yönden uyum sağlama çabasında 
olan adaptasyon gösteren bir sistem olarak tanımlanmaktadır. 
Roy’un insanı, adaptif bir sistem şeklinde düşünmesi genel sistem 
teorisine dayanmaktadır. Bu sisteme göre insan, kendisinden 
veya çevresinden gelen uyaranlara yanıt vermekte ve uyum 
sağlayabilmek için değişiklikler yapan bütüncül bir sistemin parçası 
olarak hareket etmektedir. (15) İnsanın çevresi ile olan sürekli 
etkileşimi iç ve dış faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörler 
olumlu veya olumsuz, önemli veya önemsiz olabilmektedir. Bu 
nedenle insan sürekli değişen dünyada tüm bu faktörlere karşı 
bütünlüğünü korumalı ve değişikliklere uyum sağlayabilmelidir. 
Tüm bu uyaranlara karşı uyum sağlanamadığında denge bozulur. 
Bu kurama göre hemşirelik girişimlerindeki amaç pozitif ve etkili 
uyum durumunu sağlamaktır. (16,17) 

Margaret Newman’ın Sağlık Bakım Sistemi Modeli’nde 
de insanın parçaların/alt parçaların kişisel olarak birleşmesi 
sonucunda oluştuğu ve bir bütün halinde tedavi edilmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır. (1) Modele göre, hemşirelik çevre ile etkileşim 
halinde olan bireyin kendi standartlarını tanımasına yardımcı olma 
ve farkındalık sağlama sürecidir. Hemşireler, bireylerin bilinç 
seviyelerini en yüksek düzeye taşımaları için bireylerin güçlerini 
kullanabilmelerine yardımcı olarak, bireyleri tüm boyutları ile bir 
bütün halinde ele alırlar. (11) 

Parse’nin teorisinin odağında ise insanın merkezde olduğu 
“insan-çevre-sağlık” yapısı bulunmaktadır. Parse insanı daha çok 
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farklı ve sinerjik yapıda bir varlık olarak tanımlar. (3) Ona göre insan, 
sorumlu ve çevre ile etkileşimleri olan, sürekli değişim gösteren ve 
gelişen bir varlıktır. (5) Parse’ye göre sağlık, iyi olma hali veya 
hastalığın olmamasından ziyade, insan ve çevre ilişkisinin yeniden 
oluşturulması sürecidir. (5) Sağlık bireylerin inanç ve değerleri ile 
ilişkili olup, onları yansıtır ve bireyler tarafından geliştirilir. (1,5)

Şekil 2. Roy Adaptasyon Modeli

Kaynaklar: 
(18): Kacaroğlu Vicdan A, Gülseven Karabacak B. Hemşirelik 
modellerinden: Roy Adaptasyon Modeli. Acıbadem Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Dergisi. 2014;5(4):255-259.
(19): Roy C. The Roy adaptation model. Pearson Prentice Hall Health. 
3rd ed. New Jersey Upper Saddle River. 2009:35–50.

Neuman’ın kuramında da holizm kavramından belirgin bir 
şekilde bahsedilmektedir. İnsan, sağlık, hastalık, hemşirelik ve çevre 
kavramlarını bir arada bulunduran Neuman’ın Sistemler Modeli, 
sadece hastalık veya sağlık kavramlarına değil aynı zamanda insan 
üzerine odaklanarak, hemşirelik girişimlerinde, stres ve stresörlerin 
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dikkate alınarak bütüncül yaklaşımla hemşirelik planının yapılması 
gerektiğine odaklanmıştır. (20) Neuman bireyi merkeze koyarak 
merkezi çevreleyen halkalardan bahsetmektedir. (3) Bireylerin 
fizyolojik, psikolojik, sosyokültürel, gelişimsel ve ruhsal alanlarının 
farklı düzeylerde gelişim göstermesi, her bireyin farklı tutum ve 
davranışa sahip olmasına neden olmaktadır. Neuman’a göre insan 
çevresinden etkilenen ve çevresini de etkileyen açık bir sistemdir. 
Bu nedenle modelin amacı insanın çevresindeki stresörleri 
azaltarak insanın denge halinde olmasını sağlamaktır. (3) Modelde 
hemşirelerin, bireylerin denge durumlarını devam ettirebilmeleri 
için strese olan tepkilerine göre birincil, ikincil ve üçüncül koruma 
basamakları ile müdahalelerde bulunduğu görülmektedir. (21) 
Neuman’ın Sistemler Modeli, hemşireliğe sistem temelli ve geniş 
bir kavramsal çerçeve sunmaktadır. (22) 

Şekil 3. Neuman Sistemler Modeli

Kaynak: 
(23): Ardahan Sevgili S, Yardımcı F, Bal Yılmaz H, Başbakkal Z. 
Nekrotizan enterokolit tanılı prematüre bir yenidoğanın Neuman 
sistemler modeli’ne göre incelenmesi. J Turk Soc Intens Care. 
2019;17:112-121.
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Daha birçok teorisyen, hemşirelik bakımında hemşirelerin 
bireyi bir bütün olarak değerlendirmesi gerektiğini belirtmektedir. 
Bu da holistik bakımın, hemşirelik mesleğinin özerkliğinin 
sağlanmasında önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. (1)

3.  Spiritüalite ve Maneviyat Kavramları

Spiritüalite, Latince kökenli “spiritus” kelimesinden türetilen ‘canlı 
olmak, nefes almak, hayatta olmak’ anlamlarına gelen kavramdır. 
(2,8,24) Bugüne kadar birçok farklı anlamda kullanılan spiritüalite 
kelimesi din, maneviyat, inanç gibi kavramlarla ilişkilendirilmiş, ilk 
olarak insanın psikolojik yönünü tanımlama amacıyla kullanılmıştır. 
(8) Günümüzde dini inançların da ötesinde daha kapsamlı olarak 
karşımıza çıkan bu kavram bireyin ilahi bir ruh ile ilişki aramasının 
yanında yaşama amacını oluşturan etkenleri de içermektedir. 
(8,24,24)

Spiritüalite kavramını Oldnall bireylerin yaşamını etkileyen 
değer ve inançları düzenleyen, yaşamlarına anlam kazandıran ve 
bireylerin hissettiği ruh olarak tanımlamıştır. (2,9) Aynı zamanda 
spiritüalite tanımında beden ve ruhu etkileyen, beden ve ruhtan 
etkilenen ‘birleştirici güç’ ifadelerine de yer verilmektedir. (26) Bu 
nedenle Kanada Hemşireler Birliği (CNA) holistik bakımın önemli 
bir yönü olan spiritüaliteyi bireyin sağlığından ayrılmaz bir boyut 
olarak görmektedir. (9)

Spiritüalitenin tam bir Türkçe karşılığının olmadığı, bu 
kavrama karşılık olarak Arapça’daki ‘maneviyat’ kelimesinin 
kullanıldığı görülmektedir. (8)

İnsanların ihtiyaçlarının, değerlerinin ve beklentilerinin 
farklılık göstermesi ile bireylerin manevi dünyaları ve 
deneyimlerinin de farklı olması maneviyat tanımının çeşitlenmesine 
neden olmuştur. (2)

Maneviyat sözlükte ‘maddi olmayan, maddi şeyler, yürek 
gücü, moral’ anlamlarına gelmektedir. (27) Aynı zamanda maneviyat 
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soyut, tinsel, ruhani, görülmeyen, duygularla sezilen, maddi karşıtı, 
duyu organları olmadan kalp ile kavranan bilinen şeye ait olma 
şeklinde tanımlanmaktadır. (24,28)

Din ile aynı kavramlarmış gibi düşünülerek genellenen 
maneviyat ile din iki ayrı kavramdır. Din ve dinsel uygulamalar 
resmi formlardan oluşurken, dinin arkasında ilerleyen maneviyat iç 
benlikle bağlantılı olarak dini veya dini olmayan faktörleri kapsayan, 
varoluşsal kaygıları da içeren biyolojik, sosyal ve psikolojik 
bileşenleri bir arada tutan birleştirici gücü oluşturmaktadır. (2,29,30) 
Yatay ve dikey boyutlara sahip olan maneviyat, bireyin kendisiyle, 
başka bireylerle, yaratıcı güç, doğal düzen, tanıdık ritüeller ve 
dini uygulamalar ile olan ilişkisel boyutunu içermektedir. (2) 
Maneviyatın dikey boyutu insanın yüce bir varlık veya Tanrı ile 
olan ilişkilerini yansıtırken, yatay boyutu ise kişinin doğaya ve 
başkalarına olan bağlılığı ile içsel bağlılığını yansıtmaktadır. (2,24)

Maneviyat bireylerin amaçlarına ulaşmalarında ve hayatlarının 
anlamını bulmalarında yol gösterici bir etkendir. (2,4,34) Manevi 
iyilik hali hayatı değerli kılmada ve anlamlandırmada önemli bir 
yere sahiptir. (2) Manevi iyilik hali ise tüm bireyler için temel olan 
manevi gereksinimlerin karşılanması ile sürdürülebilir. (8)

3.1.	 Manevi	Gereksinimler	

İnsanlar genellikle hastalık, stres, ölüm gibi hayatlarını etkileyen 
inanç ve değerlerinin risk altında olduğu, ümitsizlik ve çaresizlik 
içindeki kriz dönemlerinde stresten kurtulmak, rahatlamak ve 
umutlu olabilmek için maneviyata ihtiyaç duyarlar. (25,32)

Tek başına maddiyatın, karşılaşılan zor durumlarla baş etmede 
yetersiz kaldığı durumlarda maneviyata olan ilgi artmıştır. (32)

Holistik bakım anlayışının 1960’lı yıllarda önem kazanması 
ile Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üst basamağında yer 
alan ‘maneviyat’ kavramının önemi gündeme gelmiş (32), Virginia 
Henderson’un tanımladığı 14 temel insan gereksiniminden 11.’sinde 
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ise bireylerin bakımında manevi gereksinimlerin de önemli bir 
yerinin olduğundan bahsedilmiştir. (32,33)

Manevi gereksinimler soyut, karmaşık ve ölçümü güç olan, 
bireylerin manevi gücünü destekleyen ve yoksunluklarını azaltan 
ihtiyaçlar bütünü olarak tanımlanmaktadır. (26,34) Fakat sağlık 
bakımında daha kolay tanılanıp, ölçülebilen fiziksel ihtiyaçların 
öncelikli olarak karşılanması nedeniyle bireylerin manevi 
gereksinimlerinin genellikle gözden kaçabildiği görülmektedir. 
(26,34-36)

Bireylere verilen sağlık bakım hizmetleriyle bireylerin 
inanç ve değerleri arasındaki krizlerin, sorunların azalması ve 
bireylerin sağlık durumlarının olumlu yönde etkilenmesi manevi 
gereksinimlerin karşılanması ile mümkündür. (32)

Bu yönde bireylerin manevi gereksinimlerinin tanımlanması, 
belirlenmesi ve gerekli sağlık bakımının verilmesi, holistik bakımın 
sağlanabilmesi açısından da önemlidir. (34,35,37)

Bu gereksinimler; yaşamın anlam ve amacını bulma isteği, 
sevgi, saygı ve güven, doğruluk, umut, bağışlayıcılık, şükretme, 
affedilme, tecrübe edinme, yaratıcılık, ilişki kurma, duygusallık, 
teselli, ritüeller, konuşma, ibadetler ve dua etme; manevi değerler ise 
insanın kendini iyi hissetmesini sağlayan unsurlardan oluşmaktadır. 
(8,24,38) Bu uygulamalar bireylerin yaşamına yeni anlam katmayı, 
hastalık, felaket, ağrı gibi sıkıntılı durumlarında baş etmelerini 
sağlamaktadır. (39)

Bireylere yaşama ümidi veren değerlerde meydana gelen 
bozukluklar manevi stres oluşturmaktadır. (8) Manevi stres 
durumunda hastalar kopukluk yaşamaya başladıklarında hayatı da 
sorgulamaya başlarlar. Yalnızlık, ölüm korkusu, sosyal izolasyon 
gibi durumların ortaya çıkması, bireyleri her şeye kızarak tepki verir 
hale getirir. (40,41)

Hasta hastalığın, geçmiş davranışları sebebi ile kendisine 
cezalandırılmak üzere verilmiş olabileceğini düşünebildiği gibi 
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yaratanın kendisinin sabrını, inancını hastalık ile sınadığını da 
düşünerek hastalığını sorgulayabilir. (24) Bunların yanında sağlıklı 
ve iyi niyetli bir şekilde yaşarken hiçbir kötü hareketinin olmamasına 
rağmen neden bu hastalığın başına geldiğini de sorgulayabilir. 
(24,42) ‘Neden ben?’ (8,24), ‘yaradan beni cezalandırıyor mu?’, 
‘bunu yaşamak/hak etmek için ne yaptım?’, ‘öldüğümde bana 
ne olacak?’, ‘hatırlanacak mıyım?’, ‘özlenecek miyim?’ gibi 
soruları hasta bireylerin hemşirelere yöneltmesi, bireylerin manevi 
gereksinimlerinin olduğunu göstermektedir. (8) Bu durum da 
bireylerin manevi boşluk duygusu yaşamalarına neden olmaktadır. 
(8,43)

Manevi stres durumlarında hastalarda genellikle ağlama, 
suçluluk duygusu, öfke, çaresizlik, uyku bozuklukları, sürekli 
sorgulama hali, tedaviyi reddetme, acı çekme gibi belirtiler 
görülmektedir. (44,45)

Bu belirtilerin varlığında hemşirelerin hastaların manevi 
gereksinimlerini belirlemeleriyle, hastalarda iç huzurun sağlanması, 
kaygı ve depresyonun azaltılması, gerçeğin kabullenilmesi, stres 
yönetiminin sağlanması, öz kontrolün sağlanarak öz bakımın teşvik 
edilmesi, kendine güvenin yeniden kazanılması sağlanmış olur. (46)

3.2.	 Manevi	 Bakım	 Gereksinimlerinin	 Değerlendirilmesi	 ve	
Önemi

Holistik bakımın ilk basamağını değerlendirme ve tanılama 
oluşturmaktadır. Hemşireler bireylere özel bakım planı hazırlarken 
değerlendirme ve tanılama aşamasına önem verirler. Çünkü 
değerlendirme verilerin toplanıp, analiz edilerek, sonuçların 
sentezlenerek karara varılmasını sağlayarak hastanın manevi 
bakım ihtiyaçlarına ulaşılmasını sağlar. Bireylerin manevi 
gereksinimlerinin değerlendirilmesiyle bireyin tüm boyutlarının 
(fiziksel, duygusal, psikolojik, sosyal ve kültürel boyutlarının)
değerlendirilmesi sağlanmış olur. (25)
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Birçok uluslararası kuruluşta manevi bakımın 
değerlendirilmesinin öneminden bahsedilmiştir. Bu kuruluşlardan 
Amerikan Hemşireler Birliği Etik Kodları’nda ‘Hemşireler 
hastaların değer, gelenek ve inançlarına saygı duyulan bir bakım 
hizmeti sunmalıdır’ ifadesine yer verirken (47), Dünya Sağlık 
Örgütü palyatif bakımın tanımını yaparken manevi problemlerin 
kontrolünün öneminden bahsetmiştir. (48) 

United Kingdom Central Council for Nursing Midwifery and 
Health’in Mesleki Davranış Kuralları’nda ‘Hastaların gelenek, değer 
ve manevi inançlarının dikkate alınması’ vurgusunda bulunduğu 
görülmektedir. (49)

Yine bu kuruluşlardan biri olan The Centers for Medicare and 
Medicaid Services (ABD) ‘Bakım evlerinde olanlar da dahil olmak 
üzere tüm hospis hastalarının rol ve sorumluluklarını kaybetmesine 
bağlı yas tutması, günlük hayat rutinlerinde değişiklik olması, 
sosyal faaliyetlerinden uzaklaşması, aile, sağlık personeli ya da 
arkadaşları ile çatışma yaşaması durumlarında hastanın manevi ve 
dini değerlendirmesi yapılmalı’ şeklindeki ifadeye yer vermiştir. 
(50)

Amerikan Hemşireler Birliği ise hemşirelik eğitiminde 
hemşirelere kültürlere ait olan inançların davranış, sağlık ve iyileşme 
durumlarıyla olan ilişkisini tanımlamak için hemşirelerin insanın 
maneviyatını anlama yeteneğine sahip olmaları gerektiğinden 
bahsetmiştir. (51)

Hastaların manevi bakım gereksinimlerini değerlendirmede 
formal ve informal olmak üzere iki yöntem kullanılır. (24,25) 

Hemşireler informal değerlendirmede hastayla yüz yüze 
görüşerek hastalara açık uçlu sorular sorarak manevi gereksinimlerini 
belirlemeye çalışırlar. (24,25) Bu değerlendirmede kullanılan 
yol gösterici sorular üç grupta incelenmiş olup (24), ilk grupta 
hayatta anlam arayışına dair sorular, ikinci grupta bireylerin yaşam 
amaçlarına ve hedeflerine ulaşma süreçlerindeki inançları, soyut ve 
bilinç ötesi kavramlar, umut ve umutsuzluğun değerlendirilmesine 
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yönelik sorular, üçüncü grupta ise ilahi güç, ibadet, iletişim, inanç 
boyutlarındaki ihtiyaçları sorgulayan sorular yer almaktadır. (24,52)

İnformal değerlendirmede hastaların, maneviyatlarını iyi 
bir şekilde açıklaması, hemşirenin ise hastanın söylediği ifadeleri 
dikkatle dinleyerek, önemli ve gerekli kısımların ayrımını yapması 
gerekir. Bu yöntem çok zaman aldığı için hasta sayısının fazla 
olduğu ortamlarda kullanım açısından pratik değildir. (25)

Tablo 1. İnformal Değerlendirme Soruları

Birinci Grup Sorular
*Sizin için yaşamın anlamı nedir?

*Hayatta sizin için önemli olan nedir?

*Hastalığınıza dair neler hissediyorsunuz, sizin için hastalığın anlamı 
nedir?

*Hastalığınızı kontrol altına alabileceğinizi düşünüyor musunuz?

*Hastalıkla mücadelenizde size destek sağlayan bir güç var mı?

*Hastalığınız süresince size iyi hissettiren şeyler nelerdir?

*Nelerle uğraşmaktan mutlu olursunuz?

*Tedavi süresince size nasıl davranılması sizi mutlu eder?
İkinci Grup Sorular
*Kendinizi iyimser/kötümser nasıl tanımlarsınız?

*Yaşlandığınız zaman yaşantınızın daha iyi/daha kötü nasıl olacağını 
düşünüyorsunuz?

*Umut sizin için ne anlama geliyor?
Üçüncü Grup Sorular
*Sizin için maneviyatın önemi nedir?

*Maneviyatı nasıl tanımlarsınız?

*Günlük yaşantınızda yapmakta olduğunuz ibadetler nelerdir?

*Belirli aralıklarla uyguladığınız ritüelleriniz, manevi uygulamalarınız 
var mı?

*Size umut veren şey nedir?

*Maneviyat zorluklarla baş etmenizde size nasıl yardımcı oluyor?
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Formal değerlendirme yönteminde ise manevi gereksinimler 
ölçek gibi formal araçlar ile belirlenmeye çalışılır. Bu değerlendirme 
daha kolaydır ve daha kısa zaman almaktadır. Hastaya daha az 
müdahalede bulunularak, değerlendirme yargılamaları içermeden, 
yanılsamaları azaltarak gerçekleşir. (24,25,49)

Sağlık bakım hizmetlerini düzenleyen uluslararası kuruluşlar, 
manevi bakım gereksinimlerinin değerlendirilmesi ile;

* Hastalarda mortalite morbidite oranlarını azaltmada daha iyi 
mental ve fiziksel sonuçlara ulaşıldığını (55),

* Hastaların sağlık bakımına daha az ihtiyaç duyma, sağlıklı 
yaşam biçimini benimseme, anksiyeteyi azaltma ve problemlerle 
baş edebilme yeteneklerini arttırdığını (25,56),

* Sağlık çalışanlarının hastaların bakım planı oluşturduğu 
süreçte, bu değerlendirmelerden gerekli bilgilere ulaşmalarının 
kolaylaştığını (25),



16    CERRAHİ HASTALARINDA MANEVİ BAKIM GEREKSİNİMLERİ VE . . .

* Hastaların holistik yaklaşımla daha kapsamlı 
anlaşabilmelerinin sağlandığını (57,58),

* Sağlık çalışanlarının hastanın dünya görüşünü anlayarak 
daha etkin hizmet sağlamasına yardımcı olduğunu (57,58),

* Sağlık çalışanlarının hastaların bakımlarına ve kaygılarına 
yönelik daha saygılı bir bakım sağladığını (25),

* Hastaların inandığı dine ya da manevi bakış açılarına göre 
bakımın sağlandığını belirtmişlerdir. (25)

3.3.	 Maneviyat	ve	Sağlık	ile	İlgili	Haklar	ve	Düzenlemeler

Maneviyatın sağlık alanında, bütüncül bakım yaklaşımının 
gelişmesi ile gündeme geldiği ve son 30 yılda hızlı bir gelişim 
gösterdiği görülmektedir. Bazı Avrupa ülkelerindeki hastanelerde 
resmi hizmet politikası olarak manevi danışmanlık ve rehberlik 
hizmetlerinin, yaklaşık olarak 40 yıldır uygulandığı ve 1990’lı 
yıllardan bu yana Kanada ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde hayatı 
tehdit eden ve tedavisi mümkün olmayan hastalar için gerekli 
bakımın sağlanabilmesi amacıyla hızlı bir gelişim gösterdiği 
bilinmektedir. (59)

1999’da İngiltere’nin manevi düzenlemelere yönelik olarak 
400 toplumsal manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti merkezi, 
236 manevi danışmanlık kurumu ve 209 hastanede manevi 
danışmanlık ekibi oluşturduğu görülmektedir. (43) 

Bu yönde 2010 yılı verilerine bakıldığında İngiltere’de tam ve 
yarı zamanlı olmak üzere 4 bin 500, ABD’de 3 bin, Hollanda’da 
yaklaşık olarak 850 manevi danışmanın görevlendirildiği 
saptanmıştır. (60)

Hastaların manevi gereksinimleri ile ilgili haklarına dair 
alınmış olan kararların yayınlandığı ulusal ve uluslararası bazı 
düzenlemeler bulunmaktadır. (25)

Bu düzenlemelerden Dünya Tabipler Birliği’nin Lizbon 
Bildirgesi’nde (1981) hastaların manevi bakım ihtiyaçlarına yönelik 
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olarak ‘hasta, uygun bir dini temsilcinin yardımı da dahil olmak 
üzere ruhi ve manevi teselliyi kabul veya reddetme hakkına sahiptir’ 
ifadelerine yer verilmiştir. (25)

Yine aynı kuruluşun (1994) Amsterdam Bildirgesi’nde 
belirtilen ‘hastaların, bakım ve tedavileri süresince her zaman 
manevi destek ve yol gösterilme hakları vardır’ ve ‘herkesin, 
kendi ahlaki ve kültürel değerlerine, dinsel ve felsefi inançlarına 
sahip olma ve bunlara saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır’ 
ifadeleri ile manevi bakım alma hakkının öneminin vurgulandığı 
görülmektedir. (25)

Türkiye’de manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin 
Sağlık Bakanlığı’nda ilk kez 1995 yılında ‘din ve moral hizmetleri’ 
yaklaşımı ile hizmet verdiği, sonrasında bu uygulamanın bir 
buçuk yıl gibi kısa bir süre devam ederek yürürlükten kaldırıldığı 
bilinmektedir. (59)

Manevi bakım gereksiniminin gerekliliği ile ilgili Türkiye’de 
ilk düzenleme ise 01.08.1998 tarih, 23420 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 5. Maddesi’nde:

a. ‘Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde 
yaşama hakkının, en temel insan hakkı olduğu, hizmetin her 
safhasında daima göz önünde bulundurulur.’ 

b. ‘Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve 
geliştirme hakkını haiz olduğu ve hiçbir merci veya kimsenin bu 
hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin olmadığı bilinerek, hastaya 
insanca muamelede bulunulur.’ şeklinde belirtilmiştir. (25)

Aynı yönetmelikte yer alan 38. Maddede ise “sağlık kurum 
ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini 
serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınır. 
Kurum hizmetlerinde aksamalara sebebiyet verilmemek, 
başkalarını rahatsız etmemek ve personelce düzenlenip yürütülen 
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tıbbi tedaviye hiçbir şekilde müdahalede bulunulmamak şartı 
ile hastalara dini telkinde bulunmak ve onları manevi yönden 
desteklemek üzere talepleri halinde, dini inançlarına uygun 
olan din görevlisi davet edilir. Bunun için, sağlık kurum ve 
kuruluşlarında uygun zaman ve mekân belirlenir” ifadelerine 
yer verilerek, manevi bakım ve sağlık destek hizmetlerinin yasal 
düzenlemeleri oluşturulmuştur. (61)

Türkiye’de manevi bakıma yönelik yapılan düzenlemelerden 
bir diğeri de 07.01.2015’te Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık 
Bakanlığı arasında imzalanan, ‘Hastanelerde Manevi Destek 
Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü’ dür. (62) Bu protokolde 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan kamu hastanelerinde; hasta yakınları 
ve sağlık personellerine yönelik, hastanenin sağlık hizmetlerinde 
var olan fiziksel şartlar göz önünde bulundurularak sınır ihlali 
yapılmadan, dinsel ve manevi danışmanlık hizmetlerinin verilmesi 
amaçlanmıştır. (59) 

Yapılan düzenlemelerden sonra, 17 Ekim-11 Kasım 2016 
tarihleri arasında “Hastane Manevi Rehberlik ve Destek Hizmet 
Eğitimi” düzenlenmiş ve eğitim alan personeller toplamda on dört 
ilde “ Manevi Destek Uzmanı” olarak görevlendirilmiştir. 

04/05/2017 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı 
diğer yönergede ise manevi destek personelinin, sağlık 
kuruluşlarındaki hasta ve hasta yakınlarının hastane personeline 
talepte bulunmaları halinde dini konularda rehberlik hizmetinde 
bulunmaları ve motivasyon/moral/ manevi destek hizmeti 
sunmalarına dair belirlenen esaslardan bahsedilmiştir. (59)

4. Manevi Bakım ve Hemşirelik

Bireylerin ruhsal acılarına çare bulma zamanlarında, insan tabiatını 
anlama durumlarında ve inançlarının tehdit altında olduğunu 
düşündüğü zamanlarda ortaya çıkan manevi sıkıntılar ‘manevi 
bakım’ kavramının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. (8)
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Hemşirelik ve sağlıkla ilgili literatürde maneviyat/spiritualite 
kavramının 4 ana tema ile açıklandığı görülmektedir. Bu temalar 
dini inanç ve değerler, yaşamın anlamı, amacı ve bireyin diğerleri 
ile ilişkisi, metafiziksel ya da üstünlük fenomeni, dini olmayan 
inanç ve değer sistemleri olarak tanımlanmıştır. (63)

Şekil 4. Hemşirelik ve Sağlıkta Spiritualite/Maneviyat Tanımı 

18 
 

  

Spiritualite/Maneviyat 

Dini olmayan inanç 
ve değer sistemleri 

Yaşamın 
anlamı, 

amacı ve 
diğerleri 
ile ilişki 

Dini inanç 
ve 

değerler 

Metafiziksel ya da 
üstünlük fenomeni 

Kaynak: 
(63): Sessanna L, Finnell D, Jezewski MA. Spirituality in nursing and 
health-related literature. J. Holist. Nurs. 2007;25(4), 252–262.

Hemşirelik tarihi incelendiğinde, maneviyat ve manevi 
bakımın hemşireliğin çok önemli parçası olduğu görülmektedir. 
Modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’e göre 
manevi bakım anlayışı hemşirelik girişimlerinin bir parçası 
olmalıdır. Nightingale tedavi sürecindeki hasta için çevre 
düzenlemelerinin (ışık, koku, müzik vb.) yapılmasının hastaya 
dokunulmasının (terapötik dokunma) ve hastanın derinlemesine 
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düşünmesinin sağlanmasının hasta için önemini fark ederek 
bütüncül bakım yaklaşımını desteklemiştir. Ona göre sağlık için 
gerekli olan manevi ihtiyaçlar, vücudu oluşturan organlar kadar 
önemlidir. Florence Nightingale ‘bir birey ruhsal ve duygusal 
olarak yaralandıysa ve zarar gördüyse fiziksel hastalıklar da ortaya 
çıkabilir’ ve ‘hepimizin gözlemlediği fiziksel durum zihnimizi 
ve ruhumuzu etkileyebilir’ ifadeleriyle manevi bakımının, 
hemşirelikteki önemini vurgulamıştır. (25)

Manevi bakım kavramı, ani gelişen (ameliyat, hastalık, 
sakatlık vb.) travmatik durumlarda, hastaların acı, üzüntü, sıkıntı 
ve korku gibi yoğun duygulara maruz kaldıkları dönemlerde, 
hastaların yanında bulunmak, problemlerinin çözümünde yardımcı 
olarak hastalara din ve inanç desteği sağlamak, aynı zamanda ibadet 
ve adetlerini yerine getirebilmeleri için yardımda bulunmak ve 
hayatlarına anlam kazandırabilmelerinde yol göstermek şeklinde 
tanımlanmaktadır. (64)

Başka bir deyişle, tıbbi tedavi amacıyla hastanelerde yatışı 
olan ve tedavi gören hastaların tedavilerinin yanında talepleri 
doğrultusunda hastalara manevi telkinlerde bulunmak, ibadetlerini 
hastalıklarının verdiği olanaklar dahilinde yerine getirmelerine 
yardımcı olarak onları manevi ve moral yönünden desteklemek, 
ve yaşama umutlarını arttırmak amacıyla sağlanan manevi destek 
hizmetleri olarak da tanımlanmaktadır. (8,65-68) 

Manevi bakım hemşirelerin sorumluluğunda olan, hastaların 
bireysel özelliklerine ve beklentilerine göre verilmesi uygun 
görülen, özverili, sezgisel ve karşılıklı ilişkileri kapsayan, bireyi 
temelde bir bütün olarak gören uygulamalar şeklinde tanımlanmış, 
yüksek kaliteli bütüncül bakımın bir parçasıdır. (8)

Bu yönde Uluslar Arası Hemşireler Birliği (ICN) de kişinin 
manevî boyutuna yönelik bakım hizmetlerinin gerekliliğini 
hemşireliğin önemli bir parçası olarak görmektedir. (8,68)

Maneviyatın gerek sağlık hizmetlerindeki gerek insan 
hayatındaki yeri, yararları ve eksikliği durumları göz önünde 
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bulundurulduğunda sağlık kurumlarında manevi bakım hizmetlerinin 
karşılanması gerektiği görülmektedir. (69)

Bakıma muhtaç olan bireylerin yaşama olan bağlılıklarını 
arttırmak, bireylerin maneviyatını güçlendirmek ve dünyalarıyla 
barışık olmalarını sağlamak, manevi korkularını ve sapmalarını 
gidermek manevi bakımın amaçları arasındadır. (68-70)

Ruh sağlığı açısından maneviyatın en önemli katkısı, insanların 
dünya hayatlarıyla ilişkili bir şekilde bireylerin yaşamlarına 
kazandırdığı anlam ve değerlerdir. (71) Bu yönde Batı ülkelerinde 
yapılan bilimsel çalışmalarda, dindarlığın ve maneviyatın sağlıklı 
olma, yaşam kalitesi, hastalıklarla yaşayabilme yeteneği, hastalığı 
yenebilme kabiliyeti üzerinde pozitif etkilerinin olduğu tespit 
edilmiştir. Sürekli olarak kilise gibi din kurumlarına gitmeye 
devamlılık gösteren inançlı kişilerin, anksiyete ve depresyonla 
baş etmede ve farklı hastalıklardan kurtulmada daha çok başarı 
gösterdikleri belirlenmiştir. Madde bağımlılığının önlenmesi ve 
bırakılmasında, ağrıların giderilmesinde, kalp hastalıklarının ve 
yüksek tansiyonunun önlenmesinde, engellerin düzeltilmesinde 
ve mortalitenin azaltılmasında (%25 azalma olduğu ispatlanmış) 
maneviyatın etkili olduğu görülmüştür. (68,72) Bu nedenle 
manevî bakımın, tıbbî tedavi, tıbbî ve psiko-sosyal rehabilitasyon 
hizmetleri, tıbbî ve sosyal bakımın da vazgeçilmez bir parçası 
olduğu görülmektedir. (68) 

Dünyada pek çok sağlık kurum ve kuruluşunun hastalarının 
manevi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için din adamlarından 
faydalandığı bilinmektedir. Ancak manevi bakım yalnızca 
din adamlarının görev alanı değil, aynı zamanda hasta ile 
yakından ilgilenen hemşirelerin ve sağlık hizmeti sağlayan tüm 
çalışanların da görev alanı olarak belirtilmektedir. Çünkü ‘en 
geniş anlamıyla maneviyat, hemşirelik mesleğinin ontolojik 
temelinin bir parçası olup, insan sağlığının önemli bir boyutu’ 
olarak tanımlanmış, hemşireliğin ayrılmaz ve temel bir parçası 
olarak belirtilmiştir. (69)
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4.1.	 Hemşirelerin	Verdiği	Manevi	Bakımı	Etkileyen	Faktörler

Hasta bireyler için manevi ihtiyaçlar, yaşamın anlamını ve amacını 
bulma, sevgi, umut ve aidiyet gibi bir takım gereksinimleri 
kapsamaktadır. Manevi ihtiyaç içinde olan hastalarla karşılaşan 
hemşirelerin, bireylerin kaygılarını dinleyerek, empati duygusuyla 
hastaların bu ihtiyaçlarına yanıt vererek destek olmaları tedavi edici 
uygulamalar arasındadır. (73) 

Manevi bakım konusunda hemşirelik literatürü incelendiğinde, 
hemşirelerin manevi bakımı etkin bir şekilde veremedikleri ve 
manevi bakım konusunda zorlandıkları belirtilmektedir. (65,66,74) 

Manevi bakım verecek hemşirenin mesleki yönden sorumluluk 
sahibi ve yeterli olması, kişisel gelişimi ve iç görüsü hastaların 
manevi ihtiyaçlarının belirlenmesinde önemlidir. Hemşireler bu 
ihtiyaçların belirlenmesi sürecinde mesleki yönden duyarlılık sahibi 
olarak, aşkınlık durumlarını tanımlayabilmeli ve ruhsal iyilik hali 
ve maneviyat konularında deneyimli olmalı ve bu alana yönelik 
eğitimler almalıdırlar. (24)

Hemşirelerin vermiş olduğu manevi bakımı etkileyen birçok 
faktörün olduğu bilinmektedir. (66,69)

Tablo 2. Hemşirelerin Manevi Bakım  
Vermesini Etkileyen Faktörler

Kişisel Faktörler

* Hemşirenin hastaların manevi gereksinimlerini anlama tarzı,

* Hemşirenin hastaların manevi gereksinimlerini yerine getirebilme 
yetkinliği,

* Hemşirenin bireysel düşünce sistemi,

* Hemşirenin kendi yaşam umudu ve gönüllüğü, 

* Hemşirenin hastaların manevi gereksinimlerine olan duyarlılığı,

* Hemşirenin hemşirelik sürecindeki manevi boyutların farkında oluşu. 

Diğer Faktörler
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* Gerekli personel ve zaman yetersizliği, 

* Hemşirenin fizyolojik bakıma öncelik vermesi, 

* Hemşire nöbet sıklığındaki artışlar, 

* Çalışma ortamındaki gürültülü seviyesi, 

* Kültürel faktörler, 

* Hastaların iletişim sorunlarına bağlı sebepler (işitme kaybı, demans, 
koma vb. etkenler), 

* Hemşirenin çalışma arkadaşlarıyla huzursuz çalışması ve negatif 
iletişimin bulunduğu olduğu çalışma ortamı. (66,73)

Kaynaklar: 

(4): Sis Çelik A, Özdemir F, Durmaz H, Pasinlioğlu T. Hemşirelerin 
maneviyat ve manevi bakımı algılama düzeyleri ve etkileyen bazı 
faktörlerin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
Dergisi. 2014;1(3):1-12.

(66): Aydın S. Cerrahi hemşirelerinde merhamet yorgunluğu ile 
maneviyat ve manevi bakım arasındaki ilişki. Ordu Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi). 
Ordu. 2022.

(69): Macit M, Karaman M. Hemşirelerde manevi destek algısının 
incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 
2019;10(3):293-302.

(74): Ergül Ş, Bayık A. Hemşirelik ve Manevi Bakım, Cumhuriyet 
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004;8(1):37-45.

(75): Daştan NB, Buzlu S. Meme kanseri hastalarında maneviyatın 
etkileri ve manevi bakım. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve 
Sanatı Dergisi. 2010;3 (1):73-79.

(76): Asgar Pour H, Özvurmaz S, Kunter D. Hemşirelik ve ebelik intörn 
öğrencilerinde manevi bakıma yönelik algı ve uygulama modelinin 
değerlendirilmesi. Çağdaş Tıp Dergisi. 2017;7(3):225-233.

(77): Karasu FA. Koronavirüs ve Manevi Bakım. Aylaz R, Yıldız ÜE. (Ed.). 
Yeni Koronavirüs Hastalığının Toplum Üzerine Etkileri ve Hemşirelik 
Yaklaşımları. Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınevi. 2020. 143-150.
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Bu faktörlere ilave olarak, sağlık çalışanlarıyla hastaların dini 
görüş ve inançlarının, kültürel değerlerinin farklılık göstermesi 
durumunun, hastaların manevi ihtiyaçlarının karşılanması 
hususunda önemli bir engel oluşturduğu söylenebilir. (78) Bu yönde 
Suudi Arabistan’da yürütülmüş olan yabancı hemşirelerin manevi 
bakım deneyimlerini ele alan çalışmada, hasta bakımının din, 
kültür ve aile değişkenlerinden etkilediği saptanmış; hemşirelerin 
kendi sahip olduğu kültürel değerleri ile hastaların var olan kültürel 
değerleri arasında bulunan farklılıklar sebebiyle hastaların manevi 
gereksinimlerini karşılama yönünde duygusal olarak sıkıntı ifadeleri 
belirttikleri görülmüştür. (79)

Bu yöndeki bir diğer çalışmada ise Al-Yateem ve Al-Yateem 
(2014), Müslüman hastaların bakım gereksinimlerini üstlenen 
hemşirelerin, İslami kurallar ve pratik uygulamalar konularındaki 
bilgi düzeylerinde ve kültürel yeterliliklerinde eksiklikler olduğunu 
saptamışlardır. (80)

Günümüzde güncel olarak manevi bakımı olumsuz etkileyen 
faktörlere COVID-19 pandemi süreci de eklenebilir. Hastalar, 
aileleri ve hemşireler açısından COVID-19 pandemi süreci ve 
sonrasında manevi bakımın önemi daha çok anlaşılmıştır. COVID-
19 tanısı alarak tedavi olan tüm hastalar için kaliteli manevi bakımın 
sağlanması hemşireler için etik bir zorunluluktur. (66,77) 

Hemşirelerin sorumluluğundaki kaliteli holistik bakım 
anlayışının ayrılmaz bir parçası olan manevi bakımın (67,81) 
sağlanmasını etkileyen en önemli faktörün, servislerde çalışan 
hemşirelerin sayısının az oluşuna bağlandığı belirtilmektedir. 
Bu nedenle hemşire sayısının az olması, hemşirelerin iş 
yükünü arttırmakta ve hemşirelerin hastayla geçirdiği zamanın 
kısıtlanmasına neden olmaktadır. Bu durum kliniklerde hasta 
odaklı değil de iş odaklı çalışma planlarının yapılmasını, hastalara 
verilecek olan manevi bakımın da arka plana atılması durumunu 
beraberinde getirmektedir. Bu yönde servislerde bulunan hemşire 
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sayısının artırılmasıyla hastalara daha fazla zaman ayrılarak, 
uygulanan manevi bakım güçlendirilebilir. (73)

Kaliteli bakımın bir parçası olarak manevi bakımın niteliği, 
hemşirelerin hasta ve hasta yakınları ile olan iletişimlerindeki şefkat 
ve nezaket gösterme, mahremiyet ve insan onuruna saygılı olma, 
dini ve kültürel inançların farkında olunmasına ve desteklenmesine 
bağlıdır. (37)

4.2.	 Hemşirelerin	Manevi	Bakıma	 İlişkin	Görüşleri	 ve	Manevi	
Bakım	Algıları

Son birkaç yıldır hastaların sağlığı açısından maneviyatın öneminden 
bahsedilirken, genellikle ihmal edilen bir unsur olarak görüldüğü 
ifade edilmektedir. (2,66)

Sağlık bakım profesyonelleri hastaların bütünlüğünü 
korumadan sorumludur. Ancak bu konudaki yayınlarda maneviyatın 
gözardı edildiği ve hastalara verilen manevi bakımın yetersiz 
kaldığından bahsedilmektedir. (68,69,75)

McSherry (2002), maneviyatın hemşireler tarafından yeteri 
kadar anlaşılamadığını ve tanımlanamadığını belirtmiş, hemşirelerin 
büyük çoğunluğunun da manevi bakımı hemşirelik girişimlerinin 
bir parçası olarak görmediğini vurgulamıştır. Manevi bakımı dar bir 
çerçevede tanımlayan hemşirelerin, manevi bakımın kendilerinde 
ilgi uyandırmadığını belittiği açıklanmıştır. (2,49,66,82)

Manevi bakım ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, 
hemşirelerin manevi bakımı yeteri kadar fark edemediği, 
genellikle hemşire ve ebelerin eğitim aldıkları süre boyunca 
manevi bakım hakkında yeterli bilgi almadıkları, hastaların manevi 
gereksinimlerinin gözardı edildiği ve manevi bakımın yeteri kadar 
verilmediği görülmektedir. (2)

Bu yönde incelenen çalışmalardan Çetintaş ve ark.’nın (2021) 
hemşirelik öğrencilerinin maneviyat ve manevi bakım algılarını 
ve etkileyen faktörleri belirlemek üzere yaptıkları çalışmanın 
sonucunda, öğrencilerin maneviyat ve manevi bakım algılarının 
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istendik düzeyde olduğu; öğrencilerin cinsiyetleri, gelir düzeyleri, 
aile yapıları, manevi bakımı bilme durumları, manevi bakım ile 
ilgili eğitim alma ve eğitim alma isteği, manevi bakımı fiziksel 
bakım kadar gerekli görme ve manevi bakım sağlama konusunda 
kendilerini yeterli görme durumlarının maneviyat ve manevi 
bakım algılarını etkilediği ve öğrencilerin bu konu ile ilgili eğitim 
gereksinimlerinin olduğu görülmüştür. (83)

Kabataş ve Cal’ın (2022) araştırmasında yaşlı bakımında 
öğrencilere ‘manevi bakım’ ve ‘ölüm’ kavramları ile ilgili eğitim 
verilmiş, sonrasında etkinliği değerlendirilen eğitimin öğrencilerin 
bakıma karşı tutumlarını anlamlı düzeyde iyileştirdiği ancak 
öğrencilerin tutumlarının orta seviyede olduğu görülmüştür. Sonuç 
olarak bu araştırmada, hastalara yaşam sonu bakım hizmeti verecek 
olan öğrencilerin eğitimlerinde manevi bakım ve ölüm konularını 
da içeren nitelikli bir eğitim sunulmasının, öğrencilerin hemşirelik 
mesleğini icra edecekleri dönemdeki kaygı düzeylerini azaltacağı 
ve ölmekte olan hastaya bakım verirkenki tutum ve davranışlarını 
olumlu yönde etkileyeceği vurgulanmıştır. (84) 

Kobya Bulut ve Meral’in (2019) öğrenciler ile yürüttüğü 
çalışmasında da öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun maneviyat 
ve manevi bakımı bilmediği görülmüş; bunun yanında maneviyat 
ve manevi bakım kavramlarını bilen, hemşirelik eğitimi boyunca 
ders içeriklerinde manevi bakım konusunda eğitim alan ve stajlarda 
manevi bakım girişimlerini uygulayan öğrencilerin maneviyat ve 
manevi bakımı algılama düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. (85) 

Hemşirelerin öğrencilik dönemi ile başlayan eğitim 
süreçlerinin; hastalara, ailelere ve topluma sundukları hemşirelik 
bakımını etkilediği belirtilmektedir. (82) Hemşirelik öğrencilerindeki 
manevi bakım konusundaki yetersizlikler, geleceğin hemşirelerinin 
temeldeki manevi bakım eksikliğine ışık tutar niteliktedir. (83)

Özçelik ve Duran’ın (2022) çalışmasında yoğun bakımda 
çalışmakta olan sağlık profesyonellerinin spiritüalite kavramıyla 
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ilgili bilgi düzeylerinin ve tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Çalışma bulgularında sağlık çalışanlarının %47,1’inin 
klinik ortamda spiritüel bakım girişimlerini uygulamadıkları 
tespit edilmiştir. Hastaların spiritüel bakım gereksinimlerini 
karşılayanların, %22’1’inin hastaların hayatını anlamlı kılan 
geçmişle ilgili konuları konuştuğu, %40,4’ünün hasta ile hasta 
yakınlarının görüşmesine ortam sağladığı, %44,1’inin etkin bir 
şekilde hastaları dikkatle dinlediği, yalnızca %15,4’nün hastaların 
dini görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ortamı hazırladığı, 
%66,9’unun bakım verirken hastalara güler yüzlü olduğu ve ilgili 
davrandığı görülmüştür. Yoğun bakımlarda görev yapmakta olan 
sağlık çalışanlarının spiritüalite kavramına dair yeterli bilgilerini 
ve farkındalıklarının olmadığı, spiritüel bakım uygulamalarının 
yetersiz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. (9)

Abell ve ark.’nın (2018) hemşirelerin manevi bakımın 
sağlanmasındaki yeterlilik algılarını belirlemek için 
gerçekleştirdikleri çalışmalarında; manevi bakım verme sürecinde 
hemşirelerin iletişimi etkili bir şekilde kullandığı ancak hemşirelerin 
profesyonellik ve hastalara verilen manevi bakımın kalitesininin 
arttırılmasında yeterli olamadıkları tespit edilmiştir. (87)

Ercan ve ark. (2018) çalışmasında hemşirelerin yarıdan 
fazlasının manevi bakım konusunda bilgi sahibi olduğunu belirttiği 
görülürken, hemşirelerin %46,2’sinin (n=61) ise manevi bakım 
vermediği belirlenmiş ve bakım verememe nedenleri de personel, 
bilgi, zaman eksikliği ve imkanların yetersizliğine bağlanmıştır. Yine 
bu çalışmada hemşirelerin büyük bir bölümünün bakım sürecinde 
manevi boyutun önemliliğine dair farkındalığın oluşturulmasında, 
eğitimin gerekli bir unsur olduğunu ifade ettikleri de görülmüştür. 
(73) 

Esendir ve Kaplan’ın (2018) çalışmasına doktor, hemşire ve 
ebeler dahil edilmiş ve araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının 
manevi destek algılarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. 
Bu çalışmada manevi destek algıları ile cinsiyet, eğitim durumu, 
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medeni durum ve meslek değişkenleri karşılaştırılmış fakat 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bunun 
yanında sağlık çalışanlarının manevi destek algıları ile yaş ve kıdem 
değişkenleri karşılaştırıldığında, genç yaşta çalışmaya başlayan 
sağlık çalışanlarının maneviyata olan ilgi düzeylerinin arttığı ve 
sağlık çalışanlarının çalışma yılındaki artış ile maneviyata olan ilgi 
düzeylerinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. (88) 

Tambağ ve ark. (2018) çalışmasında yoğun bakım ünitelerinde 
görev yapan hemşirelerin manevi destek algısı değerlendirilmiş olup 
çalışmaya dahil edilen hemşirelerin manevi destek algıları yüksek 
düzeyde bulunmuştur. Ayrıca bu araştırmada hemşirelerin çalıştığı 
bölüme göre manevi destek algılarının farklılaştığı; dahiliye yoğun 
bakımda görev yapan hemşirelerin manevi destek algılarının daha 
yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (32) 

Gönenç ve ark.’nın (2016) yapmış olduğu bir diğer çalışmada 
ise hemşirelerin % 51,3’ünün, ebelerinse % 48,7’sinin ‘manevi 
bakım’ kavramını önceden duyduğu belirlenmiş ve bu bireylerden 
%38,4’ünün onkoloji hastalarının, %31,3’ünün ise tüm alanlardaki 
hasta bireylerin manevi bakım ihtiyaçlarının olabileceğini ifade 
ettiği görülmüştür. Araştırma sonucunda kadın sağlığı alanında 
görev yapan hemşire ve ebelerin büyük çoğunluğunun manevi 
bakım konusunda bilgi düzeylerinin artırılması ve bu yöndeki 
uygulamaların geliştirilmesinin gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
(89) 

Akgün Şahin ve Kardaş Özdemir’in (2016) Türkiye’de 
hemşirelik uygulamalarındaki manevi bakım algılarının ve manevi 
bakım uygulamalarının neler olduğunun belirlenmesi için yaptığı 
çalışmada; hemşirelerin manevi bakım algılarının yetersiz olduğu 
tespit edilmiş ve ayrıca hemşirelerin uygulayabilecekleri bakımlara 
ilişkin yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıkları görülmüştür. (90) 

Kavas ve Kavas’ın (2015) çalışmasında doktor, hemşire 
ve ebelerin manevi destek algısı düzeylerinin yüksek olduğu 
belirlenmiş; sağlık çalışanlarının cinsiyet, yaş, kıdem ve meslek 
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değişkenleri ile manevi destek algıları arasında anlamlı bir farklılık 
olmadığı bulunmuştur. (91)

Kavak ve ark.’nın (2014) hemşirelerin maneviyat ve manevi 
bakım ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yürüttüğü 
çalışmada, iki hastanede görev yapmakta olan 230 hemşirenin 
görüşlerine başvurulmuştur. Hemşirelere uygulanan ölçek 
sonucunda, cerrahi birimlerde görev yapan ve 0-5 yıl arasında 
çalışma tecrübesi olan hemşirelerin maneviyat ve manevi bakımı 
değerlendirme düzeylerinin anlamlı şekilde daha yüksek olduğu 
bulunmuştur. Ayrıca bu çalışmanın sonucunda hemşirelerin, 
manevi bakımı hastaların bakımlarında gerekli olan bir etken olarak 
düşündükleri görülmüştür. (92)

Eğlence ve Şimşek’in (2014) bir kamu hastanesinde görev 
yapan hemşireler ile yürüttüğü bir çalışmada, hemşirelerin %59.4’ 
ünün manevi bakım konusunda bilgilerinin olduğu ancak hastaların 
manevi bakım ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz oldukları sonucuna 
ulaşılmıştır. Manevi bakım ihtiyaçlarını karşılayamama nedenlerinin 
ise zaman ve personel sayılarındaki yetersizlikten kaynaklandığını 
belirtmişlerdir. (31)

Çelik ve ark.’nın (2014) çalışması, hemşirelerin maneviyat ve 
manevi bakımı algılama düzeylerine etki eden faktörlerin belirlenmesi 
amacıyla yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, maneviyat ve 
manevi bakımı algılama düzeyleriyle çalışma şekli, toplam çalışma 
yılı, çalışılan bölüm ve vardiya şekli arasında herhangi bir ilişki 
olmadığı görülmüştür. Ancak aynı çalışmada maneviyat ve manevi 
bakımı algılama düzeylerini etkileyen faktörlerin, hemşirelerin 
nazara inanma durumları, hastaların maneviyata ilişkin yaptığı 
geleneksel uygulamalara karşı gösterdikleri tutum, anne eğitim 
düzeyleri, medeni durum, bakmakla yükümlü bakıma muhtaç bir 
yakınlarının bulunma durumu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (67)

Turan ve Yavuz Karamanoğlu’nun (2012) yoğun bakım 
hemşireleri ile gerçekleştirdiği çalışmada; manevi bakım algıları 
ve manevi bakım hizmetinin uygulanma düzeyleri belirlenmiş 
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ve araştırmanın sonucunda yoğun bakım hemşirelerinin manevi 
bakım uygulamalarını yeterli düzeyde gerçekleştiremedikleri 
görülmüştür. (45)

Wu ve Lin’in (2011) klinik hemşireleri ile yürüttüğü 
çalışmada, hemşirelerin maneviyat ve manevi bakım algılarının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya göre manevi bakım dersi 
alan hemşirelerin, maneviyat ve manevi bakım algılarının daha 
yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. (93)

Özbaşaran ve ark.’nın (2011) hemşireler ile yaptıkları bir 
başka çalışmada ise hemşirelerin maneviyat ve manevi bakım 
hakkındaki düşüncelerinin çok net olmadığı, manevi bakım 
konusundaki düşüncelerinde kararsızlık yaşadıkları görülmüştür. 
Ayrıca genç, bekar, eğitim düzeyi yüksek olan, on yıldan daha 
az çalışma tecrübesine sahip, psikiyatri ve pediatri bölümlerinde 
çalışmakta olan hemşirelerin manevi bakıma karşı duyarlılıkları 
daha yüksek bulunmuş ve nazara inanan, kader inancına sahip olan 
hemşirelerin maneviyat ve manevi bakım algılarının da daha yüksek 
olduğu bulunmuştur. (94) 

Sağlık bakım hizmetlerinde manevi bakım ile ilgili yapılan 
araştırmaların henüz yeni olmaları nedeniyle, yapılmış olan tüm 
bu araştırmalarda genellikle manevi bakımın hemşirelik mesleği 
için önem taşımasına rağmen bilgi eksiklikleri ve bir takım 
yetersizlikler nedeniyle uygulanmasında aksaklıkların yaşandığı 
açıkça görülmektedir. (95)

4.3	 Hastaların	Manevi	Bakım	ile	İlgili	Görüşleri

Hasta bireyler üzerinde yapılmış manevi bakım uygulamaları ile 
ilgili çalışmalarda ise ‘manevi bakım’ konusunun hasta açısından 
anlam ve önemine değinildiği görülmektedir. (96,97,98) 

Hastalar açısından manevi bakımın değerlendirildiği 
çalışmalardan Dedeli ve ark.’ın (2015) kanser hastalarıyla yaptıkları 
çalışmada, hasta bireylerin sağlık çalışanları tarafından manevi 
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uygulamalarının daha fazla desteklemesine ihtiyaç duydukları 
saptanmış. Hastaların değerlendirmesine göre sağlık bakım 
çalışanlarının %20’sinin manevi uygulamalara karşı sempatik 
yaklaşımda bulunduğu, %15ʹinin bu uygulamaları gerçekleştirirken 
hastaları desteklediği, %16’sının da hastalara hastalıkları konusunda 
ihtiyaçları olan tüm ayrıntıları açıkladıları görülmüştür. Bu 
çalışmaya göre kanser hastası bireylerin en çok gereksinim duyduğu 
manevi ihtiyaçlarının ‘ölüm ve ölmeden önceki sıkıntıların ele 
alması’ (%100) ve ‘memnuniyet ve huzur duygularını hissetme’ 
(%94) yönünde olduğu bulunmuştur. (96)

Bir diğer çalışmada manevi bakımın sağlaması konusundaki 
bakış açıları değerlendirilmiş; hekimlerin %71’inin, hemşirelerin 
%85’inin, hastaların ise %77’lik bir oranla, kanser hastalarına 
uygulanan rutin manevi bakımın hastalarda pozitif bir etki 
yaratacağına inandıkları görülmüştür. Manevi bakım hastalara 
duygusal ve psikolojik açıdan destek sağlayan ve hastaların huzur 
düzeyini arttıran bir uygulama olduğu için hastalar açısından 
önemli görülmüştür. Ayrıca bu çalışmada hastaların, her hastanın 
bu bakımdan aynı derecede fayda göremeyeceğini ifade ettikleri 
de belirlenmiştir. Bu çalışmaya dahil olan bazı hastaların, manevi 
bakım uygulamalarının, hastaları rahatsız edebileceğini veya hasta 
ile ilgilenen manevi bakım uygulamalarını gerçekleştiren sağlık 
çalışanıyla olan ilişkisine zarar verebileceğini düşündüğü de 
ortaya çıkmıştır. Bu nedenle manevi bakım uygulamalarının rutin 
olarak uygulanması yerine bireylerin ihyiyaçları doğrultusunda 
verilmesinin hasta birey açısından daha özgün olacağı belirtilmiştir. 
(97)

Balboni ve ark.’ın (2013) çalışmasında hastaların manevi bakım 
alma durumları ile hemşire ve hekimlerin manevi bakım sunma 
durumları incelenmiş. Çalışma bulgularına göre hastaların büyük 
çoğunluğunun (%87), büyük oranda hemşire ve hekimlerden (%94) 
manevi bakım almadıkları görülmüş. Bunun yanında hemşirelerin 



32    CERRAHİ HASTALARINDA MANEVİ BAKIM GEREKSİNİMLERİ VE . . .

(%88) ve hekimlerin (% 86) ise bu konuda eğitim almadıkları 
ortaya çıkmıştır. Fakat bu çalışmada hastalara göre, hemşire (%86) 
ve hekimlerin (%87) uyguladığı manevi bakım, kansere yönelik 
bakımın seyrinde önemli bir bileşen olarak görülmektedir. Yine 
bu çalışmada hekimlerin (%86) ve hemşirelerin (%87) büyük bir 
çoğunluğuna göre kanser hastalarına yönelik uygulanması gereken 
manevi bakım uygulamalarının, ara sıra da olsa verilmesi gerektiği 
belirtilmedir. (98)

Udo’nun çalışmasına göre (2014) birçok hastanın uygulanan 
manevi bakım girişimlerinden memnun olmadıkları görülmektedir. 
Bu hastaların birçoğunun fiziksel ve tıbbi bakım uygulamalarından 
memnun oldukları görülürken; hemşirelerin manevi ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek donanımda olmadıklarını düşündükleri için 
hemşirelerle maneviyata dair konuşmaktan çekindikleri ifade 
edilmektedir. (99) Diğer farklı çalışmalarda da hemşirelerin 
maneviyat ile ilgili konuları hastalarla konuşmada kendilerini 
yetersiz hissettikleri ve hazır hissetmedikleri belirlenmiştir. (100-
103) 

Çin’de Mok ve ark.’ın (2010) çalışmasında yaşam sonu 
dönem hastalarının hemşire bireylerden manevi bakım vermelerini 
beklemedikleri görülmüş, ancak kaliteli nitelikli bir bakım 
sağlandığında, bu bakımın kendilerini güçlü ve manevi olarak 
desteklenmiş hissettireceğini belirtmişlerdir. (104) 

Bu yönde tüm sağlık çalışanları, hastalar için şefkat ve sevgi 
dolu, kabul etmeyi ve umut vermeyi kolaylaştıran bir bakım ortamı 
sağlayabilirlerse, hastaların manevi olarak da iyi hissetmelerine 
katkıda bulunabilirler. (78)

5.	 Cerrahi	Girişimler	ve	Manevi	Bakım	Gereksinimleri

Cerrahi girişimler, gelişen teknoloji ve yeni uygulamaların da 
keşfedilmesiyle yeni tanı yöntemlerinin beraberinde gelen başarılı 
girişimlerin, hasta bakımındaki ilerlemelerin ve toplumun sosyo-
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kültür düzeyinin yükselmesiyle başarı oranı yükselen ve uygulama 
sayısı her geçen gün artış gösteren tedavi yöntemlerinden biri haline 
gelmiştir. (105,106) 

Günümüzde bilimsel gelişmeler doğrultusunda tıp ve 
teknolojideki olağanüstü ilerlemelere rağmen hala cerrahi 
girişim endikasyonu bulunan bireylerin, yaşamlarının tehlike 
altında olduğunu düşünerek yoğun anksiyete ve korku yaşadığı 
görülmektedir. (107)

Hasta bireylere önceden tanı konulan, hazırlık aşaması 
bulunan ve ameliyat için süre verilen cerrahi girişimler ‘elektif 
cerrahi’, hastanın fiziksel veya ruhsal yönden hayati tehlikesinin 
bulunduğu durumlarda yapılan, planlı olmayan cerrahi girişimler 
ise ‘acil cerrahi’ olarak tanımlanmaktadır. (105,108) Elektif 
cerrahi girişimlerde bir hazırlık aşaması bulunduğu için hastaların 
fiziksel, psikolojik ve yasal yönden kendilerini cerrahi girişime 
hazırlayabildiği görülmektedir. Fakat acil birimlere başvuran hasta 
ve hasta yakınlarının, hastanın hayatı ve geleceğine dair endişe 
ve korku yaşamaları, ameliyat öncesinde hastaların psikolojik 
ve fizyolojik hazırlığının yapılamaması, zaman yetersizliği ve 
daha önceki korku deneyimleri nedenleriyle anksiyete yaşadıkları 
bilinmektedir. Acil ya da elektif cerrahi girişimlere bağlı oluşan 
korku ve anksiyetenin homeostatik dengeyi bozduğu, hastaların 
ameliyat sürecine olan uyum durumlarını zorlaştırdığı ve bireylerde 
biyolojik, psikolojik, sosyal sorunlara neden olduğu görülmektedir. 
(105,106,109)

Cerrahiye bağlı olarak yaşanan anksiyete, hastaların kan 
basıncında değişikliklere, kan glikoz seviyelerinde artışlara ve 
endokrin sistem parametrelerinde farklılıklara neden olmaktadır. 
(107,110) Ayrıca ameliyat öncesi dönemde yeterli bilgilendirme 
yapılmayan hastalarda yaşanan anksiyetenin ameliyat sonrasında 
ağrı seviyelerinde artışa, iyileşmenin gecikmesine ve hastanede 
kalış süresinin uzamasına neden olduğu da bilinmektedir. (66,111) 
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Bireyler, cerrahi girişimi olumsuz etkileyebilecek olan bu 
durumların varlığı ile başa çıkarken emosyonel, bilimsel veya 
teknolojik destek sistemlerinden en üst düzeyde yararlansalar bile, 
manevi açıdan destek alma ve güçlü olma ihtiyacı duyarlar. (53)

Bu yönde cerrahi girişim uygulanacak olan hastalar üzerine 
yapılan araştırmalarda ameliyat öncesi dönemde hastaların, 
endişelerinin ve bilgi ihtiyaçlarının bulunduğu ve bu ihtiyaçların 
giderilmesi konusunda hastaların hemşirelerden yardım istediği 
görülmüştür. (53,105)

6.	 Manevi	Bakım	ve	Hemşirelik	Bakım	Planının	Oluşturulması

Manevi boyut, bireylerin hastalık ve iyileşme süreçleriyle sürekli 
bir etkileşim halindedir. Cerrahi girişim, kanser, kalp hastalıkları, 
AIDS ve multiple skleroz gibi hastalıkların varlığı bireylerde sadece 
psikolojik değişikliklere neden olmaz aynı zamanda hastalıkların 
beraberinde getirdiği ölüm olasılığının verdiği manevi sıkıntı haline 
de neden olur. (31)

Manevi sıkıntı küçük çocuklarda çaba göstermede güçlüğe, 
kilo kaybına, daha büyük çocuklarda izolasyona, içe kapanmaya, 
okul başarısında düşmeye neden olurken, adölesanlarda ise 
tehditlere açık olma halini beraberinde getirmektedir. Yaşlıların 
ise fonksiyonel sınırlılıklarındaki artış ve eş/arkadaş kaybı gibi 
durumlar yaşamaları nedeniyle manevi yaşantılarına daha çok önem 
verdiği görülmektedir. (31)

Manevi sıkıntılardaki farklılıklara bağlı olarak bireylerin 
manevi gereksinimlerinin karşılanması ile manevi boyutları 
güçlenir, bireylerin hastalıklarını kabul ederek tedaviye 
katılımları, yaşam umutları ve böylelikle iyileşme olasılıkları da 
artar. (31,112)

Maneviyat ve manevi sıkıntılar ile ilgili hemşirelik tanılarının 
uzun yıllardan beri birçok tanı listesinde yer aldığı bilinmektedir. 
(113)
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1994 yılından beri Amerikan Hemşireler Birliği (Amerikan 
Nursing Association) (ANA) tarafından maneviyat, Psikiyatrik 
Ruh Sağlığı Klinik Uygulama Standartları’na yerleştirilmiştir. 
Bu standartlara göre; bireylerin, ailelerin ya da toplumun ruhsal 
ve duygusal yönden iyilik hallerini etkileyebilecek olan sosyo-
kültürel, kişilerarası, manevi ya da çevresel olayların/koşulların 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bireylerin inanç ve değerleri 
incelenirken bireyler arasında ulusal, kültürel, etnik, dinsel, 
ekonomik, politik, gelişimsel, rol ve seksüel yönden eşitlik 
gözetilmelidir. Bireyler arasında farklılık gözetmeksizin, bireylerin 
eşit şartlarda sağlık bakımı alma haklarının olduğu vurgulanmaktadır. 
(113)

Manevi bakıma ile ilgili olarak 1995-1996 yıllarında 
TAKSONOMİ II Hemşirelik Tanı Listesinde, ‘ruhsal-tinsel 
sıkıntı çöküntü’ ve ‘ruhsal gönencin güçlendirilmesi potansiyeli’, 
‘değerlerine uygun önemseme’ tanılarına yer verilmiştir. (114) 

Gordon’un 1997-1998 yıllarındaki Fonksiyonel Sağlık 
Örüntülerine Göre Gruplandırılmış Hemşirelik Tanı Listesinde 
ise manevi bakıma dair ‘ruhsal-tinsel sıkıntı-çöküntü’ ve ‘ruhsal 
gönencin güçlendirilmesi potansiyeli’ tanıları yer almaktadır. 
(113,114) 

2003 yılında Kuzey Amerikan Hemşirelik Tanılama 
Derneği’nin (North Amerikan Nursing Diag nosis Association) 
(NANDA) yayınladığı hemşirelik tanılarının arasında ‘spritüal 
boyutun güçlendirilmesi potansiyeli’, ‘spritüal distres’ ve ‘spritüal 
distres riski’ tanılarına yer verilmiştir. (114,115)

Manevi bakımdaki hemşirelik süreci; bireylerin manevi 
gereksinimlerinin tanılanması, uygun girişimlerin planlanması, 
hemşirelik girişimlerinin uygulanması ve değerlendirme boyutları 
ile dört basamakta uygulanabilir. 
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Tanılama 

Maneviyat ile ilgili tanı konulabilmesi için hastaların manevi 
durumlarının iyi değerlendirilmesi gerekir. Bunun için hemşire 
hastadan anemnez öyküsü alırken hastanın manevi durumunu 
da sorgulamalıdır. Bu bilgiye ulaşmak için öncelikle hastayla 
görüşmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise hastanın 
ailesinden yardım alınmalıdır. (114,116)

Hemşireler bazı hastanın manevi ihtiyaçları ile ilgili 
konuşmaktan çekindiğini göz önünde bulundurarak, hastanın 
sorduğu soruları iyi gözlem yapıp, dinleyerek, ipuçlarını birleştirerek 
değerlendirmelidir. (74,115,117) Bu değerlendirmede hastanın 
duyguları, tutum ve davranışları, çevresiyle olan ilişkisi ve sözel/
sözel olmayan iletişimi çok iyi gözlenmelidir. (113)

Hemşire manevi tanılamada bulunmak için hastalara bazı 
sorular yöneltir. 
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Tablo 3. Hemşirelikte Manevi Tanılama

Manevi Tanılama Soruları
*Sizin için önemli bir manevi uygulama var mı? 
*Hastanede/sağlık merkezinde bulunmak sizin manevi 
uygulamalarınızı yapmanızı engel mi?
*Hastalık sizi nasıl etkiliyor? 
*Maneviyat konusunda size nasıl yardımcı olabilirim?
*İnançlarınızın size yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? 
*Size göre önemli doğrular nelerdir? 
* Ümitli ve güçlü olmanızı sağlayan kaynaklar neler?
Kaynaklar: 
(115): Öz F. Spiritualite, sağlık alanında temel kavramlar. 1.Baskı, 
Ankara. İmaj İç ve Dış Ticaret AŞ. 2004:15-20. 
(118): Grant D. Spiritual interventions: how, when and why nurses use 
them. Holistic Nursing Practice. 2004;18:36-41.
(119): Galek K, Flannelly KJ, Vane A, Galek RM. Assessing a patient’s 
spiritual needs. Holistic Nursing Practice. 2005;19:62
(120): Rieg L, Mason CH, Preton K. Spiritual care: practical guidelines 
for rehabilitation nurses. Rehabilitation Nursing. 2006;31:249-56. 
(121): Jenkins ML, Wikoff K, Amankwaa L, Trent B. Nursing spirit. 
Nursing Manegement. 2009;40:29-36.
(122): Tanyi RA. Spirituality and family nursing: spiritual assessment 
and ınterventions for families. Journal of Advanced Nursing. 2006; 
53:287-94.

Hastanın manevi gereksinimlerini belirleyebilmek için 
hemşire;

· Hastanın manevi yönelimleri ile ilişkili ifadelerini (dua etme, 
dini mekânlar, dini liderler hakkındaki konuşmaları vb.) dinlemeli, 

· Hastanın üzerinde ya da odasında bulunan manevi 
yönelimlerine ilişkin görülebilir simgeleri (Kuran ya da diğer dini 
kitapları, Hz. Davut’un yıldızı gibi sembolleri vb.) değerlendirmeli,

· Hastanın manevi sıkıntı belirtilerini (ağlama, suçluluk 
ifadesi, sağlık çalışanlarına, aileye, Tanrı’ya karşı öfke duyması, 
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yaşamın anlamını ve amacını kaybetme duygusunu ifade etmesi 
vb.) değerlendirmeli,

· Hastadaki manevi umutsuzluk göstergelerini değerlendirmeli 
(umudunu kaybetme, tedaviyi reddetme, sevdiği kişilerle görüşmek 
istememe vb.) 

· Hastadaki manevi endişe ve kaygının belirtileri (anksiyete, 
manevi uygulamalara katılmada güçsüzlük ve yetersizlik, 
cesaretsizlik, tanrıyla ilgili endişelerin dile getirilmesi vb.) 
değerlendirmeli,

· Hastanın manevi kaygı, umutsuzluk ve sıkıntı hallerinde 
gerekli ise ya da hastaların isteği ile din adamından ya da 
psikologlardan yardım isteyebilmeli,

· Hastanın manevi gereksinimlerini değerlendirerek 
farmakolojik ya da psikiyatrik müdahale gerektirebilecek durumları 
hekime bildirmeli,

· Hekim notları, psikolog ya da din adamlarının yorumlarını, 
hemşire gözlem formuna kaydedetmelidir. (123-127)

Planlama 

Her bireyin mutlaka manevi ihtiyaçlarının olduğu düşünülmelidir. 
Hemşirelerin tüm hastaları bu bakışla değerlendirmesi ve hastaların 
sağlığını geliştirecek olan hemşirelik girişimlerini planlaması 
bütüncül bakım açısından çok derece önemlidir. (113,115) 

Hastaların manevi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 
hemşirelerin girişimleri planlarken dikkat etmeleri gereken 
özellikler;

· Hastaların manevi gereksinimlerini yerine getirmesine 
yardım edilmeli,

· Hastaların içsel kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmasına 
yardım edilmeli,
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· Hastayı rahatsız eden durumlarla karşılaştığında, bireysel 
farklılıklara saygı göstererek bireye yardım edilmelidir. (115,123) 

Hemşirelerin, manevi sıkıntı yaşayan bireylere yardım 
edebilmesi ve iyi bir planlama yapabilmeleri için öncelikle kendi 
inanç ve değerler sisteminden haberdar olmaları gerekir. (95) 
Çünkü daha önce yapılmış olan araştırmalarda, hemşirelerin kendi 
maneviyatlarına dair sahip olduğu algılarının; hasta bireylerin 
manevi gereksinimlerinin belirlenme, hastalara yapılacak olan 
müdahalelerin planlama ve uygulama aşamalarını etkilediği 
belirtilmiştir. (2)

Bunun için her hemşirenin hastanın manevi gereksinimlerine 
ve onları nasıl algıladığına odaklanması ve maneviyat kavramını 
kendisinin nasıl algıladığını sorgulaması gerekmektedir. (113) 
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Tablo 4. Hemşirenin Cevap Bulması Gereken Sorular

Hemşirenin Kendi Maneviyatını Sorgularken Kendisine Olan 
Soruları
· Hastanın inanç ve uygulamaları benimki ile çatışırsa nasıl yanıt 
vermeliyim? 
· Hastalar için bütün dinler ve inanışlar eşit midir? Tek doğru bir din 
var mıdır? 
· Dini sistem ile tıbbi uygulamalar arasında bir çatışma hali olduğunda 
hangisine öncelik vermeliyim? 
· Ölüm sonrası yaşam konusunda ben ne düşünüyorum? 
· Doğum kontrolü, kürtaj, sterilizasyon, uzatılmış yaşam, otopsi, 
ötenazi, kesilen vücut parçalarının korunması, ölüyü gömme veya 
yakma konularında ne düşünüyorum? 
· Hastalıklarla günah, ceza ve sıkıntı çekme durumları arasında bir 
bağlantı kuruyor muyum? 
Kaynaklar: 
(116): Abedi H.A. Spiritual care in hospitalized patiens. Iranian Journal 
of Nursing and Midwifery Research. 2011;16:125-32.
(119): Galek K, Flannelly KJ, Vane A, Galek RM. Assessing a patient’s 
spiritual needs. Holistic Nursing Practice. 2005;19:62
(120): Rieg L, Mason CH, Preton K. Spiritual care: practical guidelines 
for rehabilitation nurses. Rehabilitation Nursing. 2006;31:249-56. 
(126): Elkins M, Cavendish R. Developing a plan for pediatric spiritual 
care. Holistic Nursıng Practice. 2004;18:179-84.

Ayrıca yapılan araştırmalarda hemşirelerin manevi bakım 
algıları ile manevi bakım girişimleri arasında pozitif bir ilişkinin 
olduğu ifade edilmektedir. Yani; hemşire bireylerin manevi bakım 
algıları ne kadar yüksek ise hemşirelerin hasta bakım planındaki 
hemşirelik uygulamalarına, manevi bakıma ilişkin uygulamaları 
ekleme sıklığının da o kadar yüksek olduğu belirtilmiştir. (2)
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Uygulama 

Manevi gereksinimleri karşılayabilmek için hemşire; 

· Hastayı empati yaparak dinlemeli, 
· Hastanın inanışlarını olduğu gibi kabullenmeli,
· Hastaya karşı objektif olmalı, 
· Hastaların olaylara yüklediği anlamları belirlemeli (hastalığı 

Tanrı’nın kendisini cezalandırması olarak düşünen hasta tedaviye 
uyum sağlamayabilir)

· Hastanın dini ihtiyaçlarını karşılamasına yardım edilmeli,
· Hastanın istediğinde dua okumasına izin verilmeli,
· Hastaya manevi uygulamalarının gizliliği için güvence 

verilmeli, 
· Manevi uygulamaların hastada yarattığı değişimler 

gözlenmeli,
· Hastanın dini objelerinin zarar görmesi ve kaybolması 

önlenmeli,
· Hastalara hastanede dini ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 

(var olan hizmetler bulunuyorsa) bu konuda bilgi verilmeli,
· Bazı uygulamaların ortamdaki diğer hastaları rahatsız etmesi 

durumunda uygun çözümler getirilmeli,
· Hastanın inanışlarına saygı duyulmalı, bu yönde hastayı 

destekleyici ilişkiler sürdürülmelidir. Ancak hemşire, hastanın 
manevi gereksinimlerinin karşılanmasına yardım ederken hastadan 
gelebilecek olan isteklerden rahatsızlık duyarsa, bu rahatsızlığı dile 
getirilmeli,

· Hemşire, hastanın manevi inanışları ile devam eden tıbbi 
tedavisi arasında bir çatışma olduğunu farkederse, hastayı bu 
çatışmayla ilgili konuşması ve diğer alternatif tedavileri kullanması 
yönünde cesaretlendirmeli,

· Acil gelişen bir durumda, hastanın inancına ters düşen tıbbi 
bir tedavi seçeneği hastaya uygulandıysa, hemşire hastanın bu durum 
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karşısında tepki (kızgınlık, depresyon, korku, bakım kabulünü 
reddetme) verebileceğini tahmin ederek hastanın bu durum ile baş 
edebilmesine yardımcı olmalıdır. (115,117,123,124)

Değerlendirme 

Değerlendirme, hemşirenin hastaya verdiği manevi bakımın etkin 
olup olmadığını değerlendirdiği aşamadır. 

Hastanın bulunduğu durum ve olayları kabullenmesi, manevi 
ihtiyaçlarının karşılandığını onaylaması, kendisini psikolojik açıdan 
daha iyi hissettiğini ifade etmesi, tedaviye uyumunun artması gibi 
değerlendirme sonuçları hemşirenin, bu aşamada verdiği manevi 
bakımın etkili olduğunu gösterir. Eğer hemşire verdiği bakımın 
yetersiz olduğu ve etkili olmadığı sonucuna ulaşırsa farklı bir tanıyla 
hemşirelik bakımını devam ettirmelidir. (113,114)

6.1.	 Cerrahi	Hemşireliğinde	Manevi	Bakım	

Hastalar ameliyat öncesi dönemde genellikle sedasyon ve anesteziye 
bağlı kontrollerini kaybetme ve ağrı/acı çekme korkusu ile anksiyete 
yaşamaktadırlar. Genellikle hasta bakımında bu durumlarla 
sürekli karşı karşıya kalan cerrahi hemşirelerinin hasta ve ailesine 
gerekli bilgilendirmeleri yaparak bütüncül bakım sağlamaları çok 
önemlidir. (66,128) Cerrahi girişimler hastalarda fiziksel yönden 
ağrı ve acı duygusunu yaşatmalarının yanında, manevi yönden de 
stres ve huzursuzluk yaşatabilmektedir. (66) 

Özellikle cerrahi girişim öncesi dönemde hastaların 
fiziksel hazırlığı kadar psikolojik hazırlığının da önemli olduğu 
bilinmektedir. Bu dönemde hastalara verilen eğitim, hastaların 
fiziksel ve ruhsal yönden kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı 
olmaktadır. (129) Cerrahi hemşireleri, yaşamlarını tehdit eden 
hastalıklara sahip olan veya ciddi cerrahi girişimlerin arifesinde 
bulunan hastaların tepkilerine ve ruhsal sıkıntılarına karşı duyarlı 
olmalıdır. (53) 



CERRAHİ HASTALARINDA MANEVİ BAKIM GEREKSİNİMLERİ VE . . .     43

Bu doğrultuda cerrahi hemşireleri hastaların;

· Ölüm, inanç ve yaşamın anlamına dair duygu ve düşüncelerini 
ifade etmelerine fırsat vermeli,

· Allah’a ve din adamlarına karşı kızgınlık ifadelerini dikkate 
almalı, inançları hakkındaki kendisiyle olan iç çatışmalarını dile 
getirmesinde hastanın yanında olmalı, 

· Acı çekme ve kendi varlığının anlamını sorgulamalarını 
dinlemeli,

· Dini uygulamalara ve törenlere katılma isteklerini 
desteklemeli ve manevi yardım isteme durumlarında hastanın 
yanında bulunmalıdır. (53)

6.2.	 Hemşirelerin	Manevi	Bakım	Yaklaşımları

Manevi bakım ile hastaların manevi gereksinimleri karşılanırken, 
hastalara sevgiyle yaklaşılması sonucunda hastaların huzura 
kavuşmaları ve böylelikle kendilerini daha iyi hissetmeleri 
sağlanmış olur. (130)

Hastaların tedavilerini yaparak, 24 saat takiplerini sağlayarak 
hastaları sık sık yüz yüze değerlendirme fırsatı buldukları için hasta 
bireylere en yakın kişiler olarak hemşirelerin bireylerin manevi 
gereksinimlerini etkin bir şekilde gözlemlemesi ve bireylerin ihtiyacı 
olan manevi bakımı vermeleri gerekmektedir. Ayrıca hemşirelerin 
bu bakımı sağlarken uygun ortam ve zamanı sağlamaları da çok 
önemlidir. 

Hutchinson hemşirenin hastaya manevi bakım verirken 
belirli amaçlarının olması gerektiğini ifade etmiş ve bunları şöyle 
sıralamıştır:

1. Olası ve mevcut problemlerin yanında, bireyin manevi 
gereksinimlere ilişkin gücünün ortaya çıkarılmasını amaçlamalıdır. 

2. Bireyin var olan manevi kaynaklarını harekete geçirmelidir. 
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3. Manevi bakım ile bireyi inançlarından döndürmeyi veya 
bakış açısını değiştirmeyi değil, bireyin ihtiyaç duyduğu manevi 
gereksinimlerini karşılamayı hedeflemelidir.

4. Bireyin manevi tanılama ve bakım süreci, hemşire ile hasta 
arasında duyarlı ve güvenilir bir ilişki anlayışıyla yürütülmelidir. 
Bireyin bakım süreci bireyin sosyal ve manevi kaynaklarını, 
kültürünü ve dini uygulamalarını da kapsayacak şekilde 
düzenlenmelidir. 

5. Bakımda görevli diğer ekip üyelerine bilgi aktarımı yaparken 
hemşire, sınırlılıklarını bilerek hareket etmelidir. 

6. Hemşirelik bakım planı oluşturulurken, hastada 
gerçekleştirilen manevi bakım uygulamalarının yazılı şekilde 
yer almasının önemli olduğunu unutmamalıdır. Bu uygulamalar 
hemşirelerin vermiş olduğu bakımın sistematik olarak yürütülmesini 
ve sürekliliği sağlar. (68,74)

Bu amaçlar doğrultusunda hastalara manevi bakım verirken 
hemşirelerin göz önünde bulundurması gereken bazı uygulamalardan 
bahsedilmektedir. Hemşireler;

· Her hastanın farklı özelliklere sahip olması nedeniyle hasta 
bireylerin manevi gereksinimleri ve dini inanışlarını belirlemeli,

· Din ve inanç sistemleri hakkında geniş bir bilgiye sahip 
olmalı,

· Hastaların inançları ve dini değerlerini kaydetmeli, 
· Hasta ve ailesinin kendilerini ifade etmelerine fırsat vermeli, 

söylediklerini dikkatli bir şekilde dinlemeli ve yargılamadan kabul 
etmeli,

· Hasta ve ailesine doğallık ve dürüstlükle yaklaşmalı, 
· Manevi danışmanlık talep eden hastaları ilgili bölüm ve 

görevlilere yönlendirmeli,
· Hasta ve ailesinin ilgi duyduğu dini yayın veya kaynaklara 

ihtiyaç duymaları halinde bu gereksinimlerini karşılamalı,
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· Hastaların dini yönden değer verdiği eşyalarına saygı 
göstermeli, 

· Hastaların bakımına yönelik doğru ve etkin çözümler bulmak 
için diğer görevliler ile işbirliği içerisinde olmalıdır. (2,53)

7. Sonuç

Geçmişte geleneksel hastalık kavramlarında insanın yalnızca 
hasta organına ve hastalığına yoğunlaşılarak bir bakım verilirdi. 
Ancak günümüzde insanın biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel 
ve spiritüel boyutları ile karmaşık bir varlık olarak tanımlanması 
ile ortaya çıkan ‘holistik bakım yaklaşımı’ ile bireyin var olan tüm 
boyutlarının birbirinden ayrılmaz bir bütün halinde ele alınması 
gerektiği düşünülmelidir.

Her bireyin birbirinden farklı olduğu kabul edilerek, 
bireylerin diğer bireylerden farklı nitelikler taşıdığı göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu doğrultuda hastalara primer bakım sağlayan 
hemşirelerin bireyi bütüncül olarak ele alması gerekmektedir. 
Hemşireler bu yönde, bireylere optimal düzeyde sağlık bakımını 
sağlayabilmek için bireyleri oluşturan tüm boyutlara bakım 
verme hususunda duyarlı olmalıdır. Bu duyarlılık özellikle 
cerrahi hastalarına verilmesi gereken manevi bakımı da içine 
alan son derece hassas bir konudur. Bu nedenle hemşirelerin 
öğrenciliklerinden itibaren maneviyat ve manevi bakım kavramları 
konularına dair alacakları eğitimler ve bu eğitimlerin içeriği büyük 
önem taşımaktadır. 

Kaynaklar

1. Korkut Bayındır S, Biçer S. Holistik hemşirelik bakımı. 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
2019;4(1): 25-29.

2. Erişen M, Karaca Sivrikaya S. Manevi bakım ve hemşirelik. 
GÜSBD. 2017;6(3):184-190.
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