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Bugün sağlık bakım sağlayıcıları içinde eşduyum yorgunluğunu en fazla yaşayan profesyonellerden biri 

de hemşirelerdir. Özellikle kronik hastalıklara karşı geliştirilen uygun tedavi ve bakım olanakları, 

beklenen yaşam süresinin uzaması,  hemşirelerin acı ve ağrı çeken hastalar ile yolculuklarının daha uzun 

süreli olmasına neden olmaktadır. Bu durum önemli derecede duygusal acı ve fiziksel stres içinde 

hastalara bakmakla ilgili olarak fiziksel, duygusal ve ruhsal travma ile eşduyum yorgunluğunun 

hemşireler tarafından yaşanmasına neden olmaktadır. Yapılan çalışmalar bu konuda en yüksek risk 

grubunun hemşireler olduğunu göstermektedir. 

Eşduyum yorgunluğu, acı çeken ya da travmaya uğramış birine yardım etme ya da etmeyi istemekten 

kaynaklı stres olarak tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu “Bir kimsenin veya bir başka canlının 

karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma olarak tanımlamaktadır” 

Eşduyum yorgunluğunun belirtileri olarak; enerji eksikliği, huzursuzluk, sinirlilik, öfke kontrolünü 

sağlamada güçlük, sosyal izolasyon, duygulanım durumunda sürekli yaşanan değişimler, duyarsızlaşma, 

konsantrasyonda ve kontrol yeteneğinde azalma, uykusuzluk, kilo değişimleri, taşikardi, mide ve baş 

ağrısı, gastrointestinal sorunlar, göğüs ağrısı, hipertansiyon, hipotansiyon, hasta ile zaman geçirmede 

isteksizlik, duyarsızlaşma sayılabilir. 

Eşduyum yorgunluğu yaşayan hemşirelerin mesleklerine yönelik ortaya çıkan olumsuz etkileri; iş 

doyumsuzluğu, çalışma gücünde ve motivasyonda azalma, işe gitmede isteksizlik duygusunun yoğun 

şekilde yaşanması, uygun olmayan karar verme sonuçlarını sık sık yaşama, yardım etme gücünde 

azalma, empati duygusunun azalması/kaybı, objektif olamama, hastalara karşı tahammülün azalması, 

tıbbi hata yapma oranında artış, meslekten ayrılmadır. 

Yapılan işe anlam yükleme, pozitif yönlerini görme ve bunlara değer verme, profesyonel  anlamda 

yeterlilik duygusunu hissedebilme, kendini tanıma, spiritüalite ve mizah duygusunun  güçlü olması 

koruyucu faktörler arasında yer almaktadır. 

Özellikle kronik hastalık nedeniyle acı ve ağrının daha fazla yaşandığı yoğun bakım,  onkoloji, psikiyatri, 

pediatri, palyatif bakım, acil servis, diyaliz gibi alanlarda çalışan hemşirelerde daha fazla oranda görülen 

eşduyum yorgunluğu, bakım kalitesinde azalmanın yanı sıra meslekten ayrılmalara da neden olabilir. 

Kaliteli hemşirelik bakımının sağlanması, çalışan hemşire memnuniyetini arttırmak, mesleğe bağlılık ve 

eşduyum yorgunluğuna karşı hemşirelerin kişisel gelişimine yönelik eğitim programlarına katılımlarının 

sağlanması, hemşirelerin öz bakımlarını geliştirmeye yönelik olanakların varlığı, eşduyum 

yorgunluğunun önlenmesinde  bireysel ve kurumsal olarak geliştirilmesi gereken önemli stratejilerdir.  
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