HEMŞİRELER UNUTULMADI
Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Sağlık Yüksekokulu tarafından Hemşireler Haftası
nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Vali Ahmet Hamdi Nayir, üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki programda,
sağlığın insanlar ve toplumlar için vazgeçilmez konulardan birisi olduğunu ifade ederek, bir
konunun önemini anlamak için neye destek verildiğini ve neyle ilgilenildiğine bakılması
gerektiğini söyledi. Sağlık olmadan eğitimin, çevrenin ve güvenliğin mümkün olamayacağını
belirten Vali Nayir, şöyle konuştu:
"Aklınıza gelebilecek her konunun mutlaka bir kenarı sağlığa dayanıyor. Eğer sağlık yoksa
onu da yürütmemiz mümkün olmadığını görüyoruz. Bu kadar önemli bir konunun her
kültürde farklı ifadelerde önemi belirtilmiş ve ifade edilmiş. Kanuni Sultan Süleyman'ın 'Halk
içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözü
bunu en veciz şekilde ifade etmiş. Dolayısıyla bu kadar önemli bir konuda görev alan bütün
mensuplarımız, çok önemli bir görevi ifa ediyor olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Bu
mesleğin özünde bir özveri var. Başarının özünde, bu özverinin olduğu kesin. Sağlık sektörü
içerisinde hemşirelerimiz de mutlaka vazgeçilmez bir öneme sahipler. Karar veren, teşhisi
koyan doktorlarımız. Daha sonra hastalarımızı mutlaka bir hemşireye emanet edip o kararın
en başarılı şekilde uygulanmasını sağlayıp, en iyi sonucu alacak olanlar bizim hemşirelerimiz.
Türkçemiz çok güzel bir dil. Hemşire aynı zamanda 'abla, bacı, kardeş, kız kardeş'
kelimeleriyle de kullandığımız bir kelime. Dolayısıyla biz toplum olarak hemşirelerimizi de
ailemizin birer parçası saymışız. Dolayısıyla ilgi ve alaka yönünden karşılıklı olarak
baktığımızda hem hemşiremizin hastalarımıza olması gereken ilgiyi bir akrabalık ilişkisi hem
de hasta ve sahiplerinin hemşireye olan saygısını ve ilgisini de yine bir bacı, kardeş ilişkisi
olarak görmek istiyoruz." demektir."
Sağlık Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Vali Nayir,
"Hayattaki bütün faaliyetlerin gayesi mutluluktur. İnsan mutluluğunu sağlayabilecek en
önemli yollardan biri sağlık teminine yönelik olarak bir alanı seçmektir. Ben inanıyorum ki,
hayatlarının sonuna kadar kendilerini faydalı ve mutlu hissedecekleri bir alanda görev yapmış
olacaklar. Başarılı olmak istiyorsanız sevdiğiniz bir işte çalışacaksınız. Sevdiği bir işte
çalışanlar yorulmazlarmış. Eğer yorulmak istemiyorsanız baştan işinizi sevip, hayatı tatlı bir
şekilde geçirmeye çalışmanız lazım." diye konuştu.
Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş da dünyada ve ülkede nesillerin
devamı için büyük önem arz eden sağlık hizmetlerinin sağlanması ve gelişmesi için
hemşirelerin, sorumluluk bilinciyle vazifelerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini dile
getirerek, "Hemşirelerimiz gerek koruyucu gerekse tedavi edici sağlık hizmetlerinde önemli
görevler üstlenmektedirler. Ülkemizin her köşesinde, köylerde ve kentlerde, kimi zaman zor
şartlar altında, vazifelerini özveriyle gerçekleştirerek halkın sağlına hizmet etmektedirler."
dedi.

Sağlık Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sevinç Mersin ise 2013-2014 akademik yılında
50 öğrenciyle başlayan yüksekokulun şu anda 135 öğrenciyle eğitimlerini sürdürdüğü bildirdi.
Konuşmaların ardından GATA Hemşirelik Yüksekokulundan Doç. Dr. Emine İyigün, "Cerrah
hemşireliğinde teknolojik gelişmeler", Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Hilal
Tüzer, "Hemşirelik eğitiminde teknolojik gelişmeler", Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden
öğretim görevlisi Dr. Dilek Derince de "Çocuk hemşireliğindeki teknolojik gelişmelerden bir
örnek" konularında sunum yaptı.
Etkinliğe, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, Emniyet
Müdürü vekili Hicri Görgün, daire müdürleri ve öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı.
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