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Amaç: Bu çalışma, hastanede yatarak tedavi görmekte olan çocuk hastaların, 
erkeklerin hemşirelik mesleğine katılımları ile ilgili görüşlerini belirlemek 
amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılmış bu araştırmanın evrenini 
çocuk servislerinde yatarak tedavi olmakta olan, 7-12 yaş arası 220 hasta 
çocuk oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda 
hazırlanan bir anket formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 
yüzdelik hesaplaması ve ki-kare kullanılmıştır.
Bulgular: Hastanede yatan çocukların %64,5’i hemşireliğin bayan mesleği 
olduğunu, %58,2’si erkek hemşirelerin de olması gerektiğini belirtmişlerdir. 
Çocukların %63,6’sı bulundukları hastanede erkek hemşire olduğunu 
bildiklerini ve %66,4’ü hastaneye yattıklarında öğrendiklerini belirtmişlerdir. 
Çocuklara göre erkek hemşirelerinin olma nedenleri sorulduğunda %67,3’ü 
güçlü oldukları için cevabını vermiştir. Çocuklara göre erkek hemşirelerin 
görevlerinin neler olduğu sorulduğunda %16,4’ü hemşirenin görevleri 
dışındaki görevleri de (muayene yapmak, ambulansı kullanmak vs.) 
belirtmişlerdir. Kız çocukların %22,6’sı ve erkek çocuklarında %4,4’ü, erkek 
hemşirelerin erkek hastalara bakmak için çalışması gerektiğini belirtmiştir. 
Çocuğun cinsiyeti ile erkek hemşirelerin çalışmasının nedenleri arasında 
istatiksel olarak ileri derecede anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0,000). 
Sonuç: Elde edilen bulgular doğrultusunda hasta çocukların erkeklerin 
hemşirelik mesleğine katılımlarına ilişkin düşüncelerinin oldukça olumlu 
olduğu, erkek hemşireler hakkında bilgileri olduğu fakat erkek hemşirenin 
görevlerini diğer sağlık ekibi üyeleri ile karıştırdığı ve çocukların cinsiyetlerinin 
erkek hemşirenin çalışma nedenini etkilediği görülmüştür.
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Çıkar Çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar 
çatışması bildirmemiştir.

Aim: This descriptive study aims to determine the opinions of hospitalized 
pediatric patients about males entering the nursing profession.
Materials and Methods: The population of this descriptive study consists 
of 220 pediatric children (aged 7-12 years) receiving inpatient treatment 
in pediatric services. Data were collected by the researcher using a 
questionnaire prepared in accordance with the literature. Percentage and chi- 
square tests were used for statistical evaluation.
Results: Of the hospitalized children, 64.5% stated that nursing is only a 
woman’s job whereas 58.2% stated that there should be male nurses in 
hospitals too. Of the children, 63.6% stated that they had already known that 
there were male nurses in the hospital and 66.4% stated that they learned 
about this fact when they were hospitalized. When asked to children why 
there should be male nurses, 67.3% replied “because they are strong”. When 
they were asked to define the duties of male nurses, 16.4% expressed duties 
of other healthcare workers such as examining the patients and driving 
ambulances etc. 22.6% of female and 4.4% of male children stated that 
male nurses should be employed to provide healthcare for male patients. 
Statistically significant correlation was observed between children’s gender 
and the necessity for employing male nurses in hospitals (p<0.000).
Conclusion: In accordance with the findings obtained from the study, it was 
seen that the opinions of pediatric patients regarding males entering the 
nursing profession were quite positive and that they had information about 
male nurses but they were mistaken about the duties of male nurses (they 
mistook the duties of male nurses for those of other health care workers). 
The results also revealed that gender of the children had an influence on the 
factors affecting the male nurses’ work. The Journal of Pediatric Research 
2015;2(1):26-30
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Giriş

Hemşireliğin sosyolojik özelliklerinin başında cinsiyet 
faktörü gelmektedir. Geleneksel olarak hemşireliğin 
ağırlıklı olarak kadınlara ait olması, onun kadın mesleği 
olarak görülmesine neden olabilir (1,2). Günümüzde ise 
erkek hemşireler her geçen gün artmaktadır. Dünyada ve 
Türkiye’de hemşirelik mesleğine bakış açısı her geçen gün 
değişmekte ve gelişmektedir (3). Erkek hemşirelerin sayısının 
artması toplumsal beklentilerin değiştiğini yansıtmaktadır 
(4). Yapılan çalışmalar daha çok yetişkin hastaların erkek 
hemşireler hakkındaki düşüncelerini belirlemeye yönelik 
olduğu görülmüştür. Hasta çocukların erkek hemşirelere 
ilişkin görüşleri, hasta çocuk-hemşire ilişkilerini ve hemşirelik 
bakımının kalitesini etkileyebilir. Bundan dolayı çocukların 
erkek hemşireler hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi 
önemlidir. Çalışma, hastanede yatarak tedavi görmekte olan 
çocuk hastaların, erkeklerin hemşirelik mesleğine katılımları 
ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak 
yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem 

Tanımlayıcı olarak yapılmış bu araştırmanın evrenini 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastanesi 
servislerinde yatarak tedavi olmakta olan, 7-12 yaş arası, 
okuma yazma bilen, bizimle iletişim kurabilen ve mental 
retardasyonu olmayan 220 hasta çocuk oluşturmuştur. 
Veriler araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda 
hazırlanan bir anket formu ile toplanmıştır. Anket formu hasta 
çocukların sosyo-demografik özellikleri, çocuğun hastalık 
ve hastane deneyimleri, hemşirelik ve erkek hemşirelere 
ilişkin görüşlerini belirleyen toplam 24 sorudan oluşmaktadır. 
İlgili kurumdan yazılı ve araştırmaya katılan hasta çocuk ve 
annelerinden bilgilendirilmiş onam alındıktan sonra hazırlanan 
anket formu erkek öğrenci hemşire tarafından uygulanmıştır. 
Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik hesaplaması ve ki-kare 
kullanılmıştır. 

Bulgular 

Araştırmaya katılan çocukların %53,6’sı 7-9 yaş grubunda 
olup, %51,8’i erkek çocuktur. Çocukların %56,4’ü akut 
nedenlerden dolayı hastanede yattığı, %73,2’sinin daha önce 
hastanede yatmadığı ve %39,5’inin bir haftadan daha uzun 
sürede hastanede kaldığı bulunmuştur (Tablo I).

Okul çağı hastanede yatan çocukların %64,5’i hemşireliği 
bayan mesleği olduğunu, %58,2’si erkek hemşirelerin 
de olması gerektiğini, %60’ının erkek hastalara erkek 
hemşire, bayan hastalara bayan hemşire bakmalı şeklinde 
belirtmişlerdir. Çocuklara göre erkek hemşirelerin olma 
nedenleri sorulduğunda %67,3’ü güçlü oldukları için, %13,2’si 
erkek hastalara bakmak için ve %6,8’i erkek hemşirelerin 
sempatik oldukları için olması gerektiğini belirtmişlerdir. 
Çocukların %12,7’si hemşireliğin kadın mesleği olduğu 
için erkek hemşirelerin olmaması gerektiğini söylemişlerdir. 

Çocuklara göre bayan hemşirelerin görevlerinin neler olduğu 
sorulduğunda %79,1’i kalbi dinlediği, tansiyonu ölçtüğü, 
vücut sıcaklığına baktığını ve tedavi yaptığını (ilaçları verdiğini, 
iğne yaptığını, serum taktığını) belirtmiştir. Çocuklara göre 
erkek hemşirelerin görevlerinin neler olduğu sorulduğunda 
çocukların %46,4’ü yaşam bulguları aldığı (kalbi dinlediği, 
tansiyonu ölçtüğü ve vücut sıcaklığına baktığını) ve tedavi 
yaptığını, %29,1’i hasta çocukları muayene ettiği (ağızına 
baktığı, sırtını dinlediği vs.) ve %16,4’ü de her işi yaptıklarını 
(yaşam bulguları almak, tedavi yapmak, kan almak, pansuman 
yapmak, muayene yapmak, ameliyata hasta götürmek, hastayı 
röntgene götürmek, ambulansı kullanmak) belirtmişlerdir. 
Çocukların %63,6’sı bulundukları hastanede erkek hemşire 
olduğunu bildikleri, %66,4’ü de hastaneye yattıklarında 
öğrendiklerini, %16,4’ü TV ve internetten öğrendiklerini ve 
%10’u da arkadaşlarından öğrendiklerini belirtmişlerdir (Tablo 
II). 

Çocukların cinsiyetleri ile erkek hemşirelerin neden 
çalışması gerektiği durumu arasındaki ilişkiye bakıldığında, 
erkek çocukların (%80,7), kız çocuklara göre (%52,8) erkek 
hemşirelerin güçlü olduğu için hastanelerde çalışması 
gerektiğini belirttikleri görülmüştür. Kız çocukların %22,6’sı 
ve erkek çocuklarında %4,4’ü, erkek hemşirelerin erkek 
hastalara bakmak için çalışması gerektiğini belirtmiştir. 
Çocuğun cinsiyeti ile erkek hemşirelerin çalışmasının 
nedenleri arasında istatiksel olarak ileri derecede anlamlı 
bir ilişki saptanmıştır (p<0,000). Erkek hemşirelerin neden 
çalışmaması gerektiği sorulduğunda kız çocukların %17,5’i ile 
erkek çocukların %7,5’i hemşireliğin bayan mesleği olduğu 
için erkek hemşirelerin olmaması gerektiğini belirtmişlerdir. 
Çocukların cinsiyeti ile erkek hemşirenin çalışmasını 
istememe durumları arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki 
saptanmıştır (p<0,05) (Tablo III). 

Tartışma 

Araştırmada çocukların çoğunluğu hemşireliğin kadın 
mesleği olduğunu (%64,5) belirtmelerine rağmen erkek 
hemşirelerin de çalışması gerektiğini (%58,2) ifade etmişlerdir 
(Tablo II). Bu konuda ülkemizde toplum, yetişkin hastalar ve 
sağlık ekibi ile yapılan çalışmalar mevcut olup farklı sonuçlar 
alınmıştır. Fakat hasta çocuk grubu ile yapılan çalışmalar sınırlı 
sayıdadır. Esenay ve ark. hasta çocuk grubu ile yaptığı çalışmada 
çocukların %42,7’sinin erkeklerin hemşire olabileceğini ve 
%74,7’si erkek hemşireler tarafından bakım almak istediklerini 
belirtmişlerdir (5). Kaya ve ark. toplumun erkek hemşire 
imgesini belirlemeye yönelik çalışmasında (n=1482), kişilerin 
%62,6’sı hemşireliğin hem kadınların hem de erkeklerin 
yapabileceği bir meslek olduğunu belirtmişlerdir (6). Ünsal 
ve ark. farklı meslek üyelerinin (polisler, akademisyenler, 
öğretmenler) erkek hemşireler hakkındaki görüşlerini 
belirlemeye yönelik çalışmada, %78,3’ünün “erkeklerden 
de hemşire olabilir” şeklinde görüş bildirdikleri saptanmıştır. 
Öğretmenler diğer meslek gruplarına göre daha fazla oranda 
erkeklerin hemşirelik yapabileceğini (%93,4) ve erkeklerden 
de hemşire olması gerektiğini (%83,8) ifade etmişlerdir (7). 

Tural Büyük ve ark.
Çocuk Gözü ile Erkek Hemşireler
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Kaya ve ark. toplumun %18,2’sinin hemşirelik mesleğinde 
sadece kadınların olması gerektiğini ifade ettiklerini bulmasına 
rağmen, Ünver ve Ürkmez’in toplumun %61,4’ü hemşireliğin 
kadın mesleği olduğunu belirttiklerini bulmuştur (6,8). Kocaer 
ve ark. hemşirelik yüksek okulundaki öğretim elemanları ve 
öğrencilerin hemşirelik mesleğine erkek üyelerin alınmasıyla 
ilgi düşüncelerini belirlemek amacıyla yaptıkları araştırmada, 
öğretim elemanlarının %100’ü, öğrencilerin %97’si hemşirelik 
mesleğine erkek üyelerin alınmasını, öğretim elemanlarının 
%96’sı bir meslekte cinsiyet ayırımının yapılmaması gerektiğini 
ve öğrencilerin %95’i hemşirelik mesleğini yalnızca kadınların 
yapmaması gerektiğini saptamıştır (4). Yetişkin hastalarla 
yapılan çalışmalar bakıldığında da hastaların çoğunluğunun 
erkek hemşirelerin de olmasını istedikleri görülmüştür. 
Özbaşaran ve ark. yaptığı çalışmada, hastaların %44,4’ü 
erkeklerin de hemşire olabileceğini ifade etmişlerdir (9). Koç 
ve ark. yetişkin hastaların %60’ının hemşirelik mesleğini 
her iki cinsinde yapabileceği bir meslek olarak kabul ettiğini 
bulmuştur (10). Demiray ve ark. cerrahi kliniklerinde yatan 

Tural Büyük ve ark.
Çocuk Gözü ile Erkek Hemşireler

Tablo I. Çocukların sosyo-demografik özellikleri ve hastane deneyimleri

n %

Yaş 7- 9 yaş 118 53,6

10- 12 yaş 102 46,4

Cinsiyet Kız 106 48,2

Erkek 114 51,8

Yatış nedeni Kronik 96 43,6

Akut 124 56,4

Daha önce yatma Hayır 161 73,2

Evet 59 26,8

Hastanede kaldığı süre 1-3 gün 73 33,2

4-6 gün 60 27,3

7 gün ve üzeri 87 39,5

Toplam 220 100,00

Tablo II. Çocukların erkek hemşireler hakkındaki görüşleri

n %

Sence hemşirelik bayan mesleği mi? Evet 142 64,5

Hayır 78 35,5

Sence erkek hemşireler çalışmalı mı? Evet 128 58,2

Hayır 52 23,6

Kararsızım 40 18,2

Sence erkekler erkek kadınlara bayan Evet 132 60,0

Hayır 88 40,0

Erkekler neden hemşire olarak çalışmalıdır ? Güçlü oldukları için 148 67,3

Erkek hastalara bakmak için 29 13,2

Sempatik oldukları için 15 6.8

Erkek hemşire olmamalı 28 12,7

Erkekler neden hemşire olarak çalışmamalıdır? Kadın mesleği olduğu için 28 12,7

Erkek hemşire olmalıdır 192 87,3

Hemşirelerin görevleri neler? Yaşam bulguları almak 174 79,1

Yaşam bulguları almak+kan almak 20 9,1

Yaşam bulguları almak+pansuman 8 3,6

Hepsi 18 8,2

Erkek hemşirelerin görevleri neler? Yaşam bulguları almak 102 46,4

Yaşam bulguları almak+kan almak 18 8,2

Muayene yapar 64 29,1

Hepsi 36 16,4

Hastanede erkek hemşirelerin çalıştığını biliyor musun? Biliyorum 140 63,6

Bilmiyorum 80 36,4

Erkek hemşirelerin çalıştığını nasıl öğrendin? Hastaneye yattığında öğrendi 146 66,4

TV+İnternetten öğrendi 36 16,4

Arkadaşlardan öğrendi 22 10,0

Aileden öğrendi 16 7,3

Toplam 220 100,00
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yetişkin hastaların %82,2’sinin erkek hemşireler olmasını 
onayladığını bulmuştur (3). Taşçı, kadın hastaların %66,8’i 
hemşirelik mesleğinin kadın mesleği olduğunu belirtmiştir 
(11). Arıkan ve ark. hemşire öğrencilerin erkek hemşirelerin 
mesleğe girmelerinin yararlarını; hastalarla iletişimi arttıracağı 
ve mesleğe karşı olan cinsiyet ile ilgili olumsuz ön yargıların 
azalacağı şeklinde belirtmiştir (12). Kocaer ve ark. erkek 
hemşirelerin mesleğe getireceği avantajlarını sorduklarında, 
öğretim elemanları mesleğin toplumsal statüsünün artacağını 
(%89), hemşire öğrenciler ise erkek üyelerin fiziksel güç 
gerektiren işlerde yardımcı olacağını (%81) ifade etmişlerdir 
(4). Çocuk hastalar, toplum, farklı meslek grupları ve 
yetişkin hastalarla yapılan çalışmalar bakıldığında kişilerin 
çoğunluğunun erkek hemşirelerin de olmasını istedikleri 
görülmüştür.

Çalışmada çocuklara göre erkek hemşirelerinin çalışma 
nedenlerinin başında erkek hemşirelerin güçlü olması, 
erkek hastalara bakması ve sempatik olmaları gelmektedir. 
Araştırmada ayrıca çocukların erkek hemşirelerin görevlerini 
diğer erkek sağlık ekibi üyeleri ile karıştırdığı görülmüştür 
(muayene yapmak, ameliyata hasta götürmek, hastayı 
röntgene götürmek, ambulansı kullanmak vs.). Özdemir ve 
ark. okul çağı çocuklarının genel olarak hemşirelik mesleğine 
yönelik algılarını belirlemeye yönelik çalışmasında ise, 
hemşirenin görevlerini sırasıyla iğne yapar (%92,4), serum 
takar (%90,7), ateş ölçer (%89,0) şeklinde belirtmişlerdir (13). 

Çocukların çoğunluğu hastanede erkek hemşire olduğunu 
bildikleri ve hastaneye yattıklarında öğrendikleri görülmüştür. 
Özdemir ve ark. çocukların %68,6’sı hemşirelerin bu 
görevlerini herhangi bir nedenle sağlık kurumlarına gittiklerinde 
öğrendiklerini belirtmişlerdir (13). Taşçı, kadın hastaların 
%64,1’i hastanelerde çalışan erkek hemşire olup olmadığını 
bilmediğini bulmuştur (11). Ünsal ve ark.’nın yaptıkları 
çalışmada araştırma kapsamına alınan bireylerin %69,3’ünün 
erkek hemşirelerin olduğunu bildiğini; bilenlerin %66,9’unun 
bu durumu medya aracılığı ile öğrendiğini belirtmiştir (7). 
Çelik ve ark. kadın hastaların %95,1’i Türkiye’de hastanelerde 
çalışan erkek hemşirelerin olduğunu ifade etmiştir (14).

Araştırmada çocukların cinsiyetleri ile erkek hemşirelerin 
neden olması gerektiği ve olmaması gerektiği durumu arasında 
istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0,05). Esenay 

ve ark., çocukların cinsiyetlerine göre kendilerine bakmasını 
istedikleri hemşirelerin cinsiyetleri arasındaki ilişkiyi istatiksel 
olarak anlamlı bulmuştur (p<0,05) (5). Tezel ve ark. çalışmasında 
ise yetişkin hastaların sosyo-demografik özellikleri ile hemşire 
cinsiyeti arasında istatistiksel açıdan fark bulamamışlardır 
(15). Demiray ve ark., hastaların cinsiyetleri ile herhangi bir 
sorun yaşandığında bunu erkek hemşireye söyleme durumları 
ve erkek hemşireler sadece erkek hastalara bakım verir 
ifadelerine katılma oranının kadın hastalarda yüksek olduğu 
görülmüş ve bu durum istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur 
(p<0,05) (3). Taşçı kadın hastaların %52,9’u erkek hemşirelerin 
sadece erkek hastalara bakım vermeleri gerektiğini ve %62’si 
de herhangi bir sorun yaşadığında bunu erkek hemşireye 
söylemekte sıkıntı yaşayacağını ifade etmişlerdir (11). Çelik 
ve ark. kadın hastalar, hemşireliğin kadın mesleği olduğunu 
(%53,2), bakım almada bayan hemşireyi tercih ettiğini 
(%44,7) ve erkek hemşirelerin sadece erkek hastalara bakım 
vermeleri gerektiğini (%52,1) söylemişlerdir (14). Özbaşaran 
ve ark. hastaların %72,8’inin, Kaya ve ark., %47,2’si kadın 
hemşirelerden bakım almak istediklerini saptanmışlardır (6,9). 
Tezel ve ark.’nın yetişkin hastaların %48,8’i hemşirenin kadın 
olmasını tercih ettiklerini bulmuşlardır (15). Chur-Hansen’in 
çalışmasında, hastaların %47,6’sının erkek hemşirenin 
kendisini banyo yaptırmasından rahatsız olacağı bulunmuştur 
(16). Ahmad ve Alasad’ın kadın hastaların üçte ikisinin kadın 
hemşirelerden bakım almak istediği ve erkek hastaların da 
yanlızca %10’unun kadın hemşirelerden bakım almak istediği 
bulmuştur (17). 

Sonuç 
Elde edilen bulgular doğrultusunda hasta çocukların 

erkeklerin hemşirelik mesleğine katılımlarına ilişkin 
düşüncelerinin oldukça olumlu olduğu, erkek hemşireler 
hakkında bilgileri olduğu fakat erkek hemşirenin görevlerini 
diğer ekip üyeleri ile karıştırdığı ve çocuğun cinsiyetinin 
erkek hemşirelerin neden çalışması gerektiğini etkilediği 
görülmüştür. Bunun için çocuk hastaların hastanede çalışan 
ekibi tanıması, görevlerini bilmesi ve hastaneye yatmaya 
bağlı endişeyi azaltmak için bu birimlerde çalışan sağlık 
ekibi üyelerinin kendilerini tanıtması çok önemlidir. Ayrıca 
toplumdaki bireylerin mesleğe katılan erkek hemşirelerden 
haberdar olması sağlanmalı ve basın-yayın organları aracılığı ile 
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Tablo III. Çocuğun cinsiyeti ile erkek hemşire olmasını isteme durumları arasındaki ilişki

Kız Erkek χ2, p

n % n %

Erkekler neden hemşire 
olarak çalışmalıdır?

Güçlü oldukları için 56 52,8 92 80,7 23,183

*0,000

Erkek hastalara bakmak için 24 22,6 5 4,4

Sempatik oldukları için 10 9,4 5 4,4

Erkek hemşire olmamalıdır 16 15,1 12 10,5

Erkekler neden hemşire 
olarak çalışmamalıdır?

Kadın mesleği olduğu için 20 17,5 8 7,5 4,942

**0,021

Erkek hemşire olmalıdır 98 92,5 94 82,5

 
*p<0,005, **p<0,05



30

hemşirelik mesleğine erkek adayların katılımının sağlayacağı 
yararlar hakkında bilgilendirmeler yapılmalıdır. 
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