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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Çok Değerli Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler, 

2001 yılından beri her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde 

düzenlenen Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi’nin bu yıl 19.’sunu 

3-4 Haziran 2021 tarihlerinde tarih ve kültür başkenti Edirne’de Trakya 

Üniversitesi ev sahipliğinde yapmayı arzu ediyorduk ancak tüm 

dünyanın içinde bulunduğu pandemi süreci nedeniyle 

meslektaşlarımızın ve sektör temsilcilerinin sağlığını düşünerek E - 

KONGRE'ye çevirme kararı aldık. 

Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, ülkemizin dört bir yanındaki 

üniversitelerde eğitimini sürdürmekte olan hemşirelik öğrencileri 

arasında bilimsel, sosyal, kültürel etkileşim ve işbirliğini arttırma, 

hemşirenin geleneksel rollerinin yanı sıra araştırmacı rolünün de ortaya 

konulmasına olanak sağlama, öğrencilere farklı bir şehrin doğasını, 

tarihi ve kültürel özelliklerini öğrenme ve yaşama fırsatı verme gibi 

özellikleriyle çok değerlidir. Bu yılki kongre teması “Günümüzden 

Geleceğe Her Yönüyle Hemşirelik” olarak belirlenmiş olup 

hemşireliğin her alanında yapılan çalışmalara yer verilecektir. 

Öğrencilerimizin, geleceğin hemşireleri olarak mesleki bilgilerinin 

arttırılması ve gelişimlerinin sürdürülmesinin yanı sıra sosyal, kültürel 

ve sanatsal yönlerinin de geliştirilmesine katkıda bulunacak bir kongre 

programı hazırlamaktayız. 

3-4 Haziran 2021 Kongremizin sizlerin değerli katılımı ile bilimsel 

yönden daha güçlü olacağına inanıyoruz. 

  

Prof. Dr. Özgül EROL Öğrenci Zeynep ARABACI 

Trakya Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi 

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik Bölüm Başkanı Hemşirelik Bölümü Öğrenci Temsilcisi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ ONURSAL 

BAŞKANI 

Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU 

(Trakya Üniversitesi Rektörü) 

  

KONGRE EŞ BAŞKANLARI 

Prof.Dr. Özgül EROL 

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı 

Öğrenci Zeynep Arabacı 

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrenci 

Temsilcisi 

  

KONGRE SEKRETERYASI 

Araş.Gör. Dr. Zeynep KIZILCIK ÖZKAN 

Araş.Gör. Remziye SEMERCİ 

Öğrenci Özgenur İşbakan 

  

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ 

Prof. Dr. Serap ÜNSAR 

Prof. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK 

Doç. Dr. Hatice KAHYAOĞLU SÜT 

Doç. Dr. Melahat AKGÜN KOSTAK 

Doç. Dr. Seher ÜNVER 

Dr. Öğr. Üyesi Eylem PASLI GÜRDOĞAN 

Dr. Öğr. Üyesi İlknur DİNDAR 

Dr. Öğr. Üyesi Kübra İNCİRKUŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Manar ASLAN 

Dr. Öğr. Üyesi Nihan ALTAN SARIKAYA 

Dr. Öğr. Üyesi Sacide YILDIZELİ TOPÇU 

Dr. Öğr. Üyesi Seda KURT 

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem BİLGİÇ 

Öğr. Gör. Saadet ELMAS 

  

DÜZENLEME KURULU ÖĞRENCİ LİSTESİ 

Zeynep ARABACI 

(Öğrenci Hemşireler Derneği Trakya Üniversitesi Temsilcisi) 

Umut ÖZDEMİR 

(Öğrenci Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı) 
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Seheray ŞAHİN 

(Öğrenci Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yard.) 

Onur CEYLAN 

(Öğrenci Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Asil Üye.) 

 Kağan Arslandoğmuş 

(Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu Başkanı)  

Özlem Aleyna Arslan 

(Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyon Başkan Yard.) 

Beyza Üstündağ 

(Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu Üyesi, Kalite Koordinatörü)  

Adem DEMİR 

Beyza Nur GİRGİN 

Bilal KUTLU 

Cemile Yazel YİĞİTBAŞ 

Çisem TAŞ 

Gizem YURTSEVER 

Hasan Tayyip AKKAYA 

İlginay KARATAŞ 

Kübra KARAKOÇ 

Mehmet ÖZTÜRK 

Nisa AKGÜN 

Oktay OKTAYLAR 

Onur CEYLAN 

Özgenur İŞBAKAN 

Yazın BASKAN 
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BİLİMSEL KURUL 

Prof. Dr. Ayfer ÖZBAŞ 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,  FlorenceNightingale Hemşirelik Fakültesi 

Prof. Dr. Ayşegül İŞLER DALGIÇ 

Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi 

Prof. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKÇİ 

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi 

Prof. Dr. Fatma Yasemin KUTLU 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,  FlorenceNightingale Hemşirelik Fakültesi 

Prof. Dr. Gülbeyaz CAN  

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,  FlorenceNightingale Hemşirelik Fakültesi 

Prof. Dr. Hülya BULUT 

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Prof. Dr. İkbal ÇAVDAR 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,  FlorenceNightingale Hemşirelik Fakültesi 

Prof. Dr. Leyla KÜÇÜK 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,  FlorenceNightingale Hemşirelik Fakültesi 

Prof. Dr. Mağfiret KAŞIKÇI 

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi 

Prof. Dr. Özgül EROL 

Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Prof. Dr. Semra KOCAÖZ 

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi,  Niğde Zübeyde Hanım Sağlık 

Yüksekokulu 

Prof. Dr. Serap ÜNSAR 

Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Prof. Dr. Sıdıka OĞUZ 

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Prof. Dr. Şeyda ÖZCAN 

Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi 

Prof. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK 

Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Dilek AYGİN 

Sakarya Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Diler YILMAZ 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Doç. Dr. Emine KOL  

Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi 
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Doç. Dr. Esin ÇETİNKAYA USLUSOY 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Esra UĞUR  

Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Evşen BATAR NAZİK 

Çukurova Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Fatma VURAL 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi 

Doç. Dr. Funda CAMUZ GÜMÜŞ 

Dicle Üniversitesi, Atatürk Sağlık Yüksekokulu 

Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş 

Mersin Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi 

Doç. Dr. Handan BOZTEPE 

Atılım Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü 

Doç. Dr. Hatice KAHYAOĞLU SÜT 

Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Kerime Derya BEYDAĞ 

İstanbul Okan Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Melahat AKGÜN KOSTAK 

Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Melike DEMİR DOĞAN  

Gümüşhane Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Nihal BOSTANCI DAŞTAN 

Kafkas Üniversitesi, Kars Sağlık Yüksekokulu 

Doç. Dr. Seher ÜNVER 

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 Doç. Dr. Selda ÇELİK 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 

Doç. Dr. Sevban ARSLAN 

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Tülin YILDIZ 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu 

Doç. Dr. Zeliha TÜLEK 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,  FlorenceNightingale Hemşirelik Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Aydın SAYILAN 

Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü  

Dr. Öğr. Üyesi Bilgen ÖZLÜK 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Derya SULUHAN 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, GATA Hemşirelik Yüksekokulu 
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Dr. Öğr. Üyesi Esra TURAL BÜYÜK 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Eylem PASLI GÜRDOĞAN 

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Fadime GÖK 

Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Figen DIĞIN 

Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu 

Dr. Öğr. Üyesi Gülsen ÇAYIR 

İstanbul Biruni Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi   

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah KÖSE 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi   

Dr. Öğr. Üyesi Hilal UYSAL  

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,  FlorenceNightingale Hemşirelik Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi İlknur DİNDAR 

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi İlknur METİN AKTEN 

Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu 

Dr. Öğr. Üyesi Kübra İNCİRKUŞ 

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Manar ASLAN 

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Nihan ALTAN SARIKAYA 

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Nuray TURAN 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,  FlorenceNightingale Hemşirelik Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan ÖZPANCAR 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem AKMAN 

Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi Pakize ÖZYÜREK 

Afyon Kocatepe Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Sacide YILDIZELİ TOPÇU 

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Seda KURT 

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Serpil YÜKSEL 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi Sevil YILMAZ 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,  FlorenceNightingale Hemşirelik Fakültesi 
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Dr. Öğr. Üyesi Şebnem BİLGİÇ 

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Şerife KURŞUN 

Selçuk Üniversitesi,  Hemşirelik Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DOĞAN MERİN 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KURTULUŞ TOSUN 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu 

Dr. Öğr. Üyesi Zülfiye BIKMAZ 

Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu 

  

* Alfabetik olarak sıralanmıştır. 
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BİLİMSEL PROGRAM 

1. GÜN 

03 HAZİRAN 2021, PERŞEMBE 

09.00-09.30 Açılış Konuşmaları 

09.30-09.45 Trakya Üniversitesi Tanıtım Sunumu 

09.45-10.45 PANEL 1:  GÜNÜMÜZDEN GELECEĞE HEMŞİRELİK 
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr. Şeyda ÖZCAN, Öğr. Gizem YURTSEVER 

09.45-10.15 Geçmişten Bugüne Hemşirelik 
Prof. Dr. Türkinaz AŞTI 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü 

10.15-10.45 Kanıt Temelli Uygulamalar 
Prof. Dr. Gülbeyaz CAN 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik 
Fakültesi 

10.45-11.00 ARA 

11.00-12.30 KONFERANS 1 
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Özgül EROL, Öğr. Zeynep ARABACI 

11.00-12.30 Hemşirelik Eğitim Süreçlerinde Yaşanan Sorunlar Nelerdir? Yenilikçi 
Yaklaşımlar ve Beklentiler Neler Olmalıdır? 
Prof. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL 
Hemşirelik Eğitimi Derneği (HEMED) Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Öğr. Azize Atlı ÖZBAŞ 
Türk Hemşireler Derneği (THD) Genel Sekreteri 
Öğrenci Umut ÖZDEMİR 
Öğrenci Hemşireler Derneği (ÖHDER) Başkanı 
Öğrenci Kağan ARSLANDOĞMUŞ 
Türk Hemşireler Derneği (THD) Öğrenci Komisyonu Başkanı 

12.30-13.30 ÖĞLE ARASI 

13.30-15.00 PANEL 2:  HEMŞİRELİKTE KARİYER GELİŞTİRME 
OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Manar ASLAN, Öğr. Hasan Tayyip 
AKKAYA 

13.30-14.00 Öğrenci Gözüyle Hemşirelikte Kariyer Planlaması 
Öğrenci İlginay KARATAŞ 
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

14.00-14.30 Acıbadem’de Hemşirelik 
Uzm. Hem. Elif KARAKAŞ PATLAR 
Acıbadem Şinasi Can Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 

14.30-15.00 Hemşireliğin Politik Gücü ve Etkileyen Faktörler 
Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM 
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Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 

15.00-15.30 UHOK 2021 ADAY ÜNİVERSİTELERİN TANITIM SUNUMLARI 
OTURUM BAŞKANI: Öğr. Çisem TAŞ 

15.30-16.30 PANEL 3: COVID-19 SALGIN SÜRECİNDE HEMŞİRELİK 
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr. Melahat AKGÜN KOSTAK, Öğr. Emre 
ŞEREFOĞLU 

15.30-16.00 COVID-19 Sürecinde Hemşirelik Öğrencisi Olmak 
Öğrenci Aleyna Gökyıldız 
Biruni Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 

16.00-16.30 COVID-19 Sürecinde Hemşire Olmak 
Uzm. Hem. Ayfer GÜNEŞ 
Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Nöroloji 
Servisi Sorumlu Hemşiresi 

16.30-17.00 KONFERANS 2 
OTURUM BAŞKANI: Öğr. Özgenur İŞBAKAN 

16.30-17.00 Mindfulness 
Dr. Öğr. Üyesi Gülnur ÖZTÜRK 
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü 

2. GÜN 

04 HAZİRAN 2021, CUMA 

09.00-10.00 PANEL 4:  HEMŞİRELİK EĞİTİMİNE GÜNCEL BAKIŞ 
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Serap ÜNSAR, Öğr. Kübra KARAKOÇ 

09.00-09.30 Öğrenci Gözüyle Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon 
Öğrenci C. Yazel YİĞİTBAŞ 
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

09.30-10.00 Hemşirelik Eğitimi ve Akreditasyon 
Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL 
Hemşirelik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (HEAK) Üyesi 

10.00-10.45 KONFERANS 3 
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr. Seher ÜNVER, Öğr. Hilal Yıldırım 

  Biri Malpraktis mi dedi? 
Av. Canan KIRDAR 

10.45-11.00 ARA 

11.00-12.00 PANEL 5: HEMŞİRELİK VE İNOVASYON 
OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr. Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Öğr. Sevgi 
AKSOY 

11.00-11.30 Hemşirelikte İnovasyon ve İnovatif Ürün Örnekleri 
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DOĞAN MERİH 
İnovatif Hemşirelik Derneği Kurucu Başkanı 
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11.30-12.00 Bir İnovasyon Hikayesi Nasıl Yazılır? 
Doç.Dr. Handan BOZTEPE 
Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

12.00-13.00 ÖĞLE ARASI 

13:00-13:30 Uydu Sempozyumu 

Koç Üniversitesi Hemşirelik Lisansüstü Programları  
Dr. Öğr Üyesi Gülcan Bağcivan – Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
Dekan Yardımcısı 
Simay Altunsoy Güneş – Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Raporlama ve Planlama Uzmanı 

13.30-14.30 KONFERANS 4 
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Eylem PASLI GÜRDOĞAN, Öğr. Çağla 
SEVEN 

13.30-14.00 İçimizden Biri: Milli Güreşçi Olmak 
Öğrenci Esra PUL 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

14.00-14.30 Öğrenci Gözüyle ERASMUS Deneyimi: Portekiz Örneği 
Öğrenci Buket KISACIK 
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 

14.30-15.00 ÖĞRENCİ HEMŞİRELER DERNEK TANITIM SUNUMLARI 
OTURUM BAŞKANI: Öğr. Ayşegül TAŞDEMİR 

  ÖHDER Tanıtım Sunumu 
Ezgi ERDOĞAN 
Öğrenci Hemşireler Derneği Başkan Yardımcısı 

  THD-ÖK Tanıtım Sunumu 
Özlem Aleyna ARSLAN 
Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu Başkan Yardımcısı 

15.00-16.00 KONFERANS 6 
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK, Öğr. Beyza 
ÜSTÜNDAĞ 

  Yaşama Anlam Katmak 
Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU 
Istanbul Rumeli Universitesi Saglik Hizmetleri Meslek Yuksekokulu 
Anestezi Bolumu 

16.00-16.30 KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ 



12 
 

19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

 

 

 

SÖZEL 

 BİLDİRİLER 
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Üniversite Öğrencilerinde Hemşirelik Algısı: Bir Metafor Çalışması 

 
Sultan Gümüş1, Dicle Ebrar Duman1, Cansu Torun1, Ayşe Nefise Bahçecik1, Zülfünaz Özer1, , , , , 

 
1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye., 

Giriş: Metafor sözcüğü kavramsal olarak benzetme, istiare, mecaz anlamlarında tanımlanmaktadır. Lakoff ve 

Johnson’un çalışmalarına dayalı olarak gelişen “zihinsel metafor teorisi” göre, metaforun esası bir 

fenomeni/olguyu başka bir fenomene/olguya göre anlamak ve tecrübe etmektedir. Metaforlar analiz edilmek 

istenilen kavramların nasıl algılandığını ortaya çıkarmaktadır. Toplumumuz hemşireyi; “doktorun isteklerini 

yerine getiren, “doktorun söylediklerini yapan; iğne yapan, tansiyon ölçen, ateş bakan” şeklinde tanımlamakta ve 

hemşirelik mesleğinin toplumda saygınlığının düşük olduğu görülmektedir. Bu durum hemşirelikte 

profesyonelleşmeyi etkileyen en önemli konulardan biri olarak bildirilmektedir. Metaforlar yoluyla hemşirelik 

mesleğinin üniversite öğrencileri tarafından nasıl algılandığının anlaşılması, mesleğin daha iyi analiz edilmesine 

ve sorunların fark edilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Amaç: Araştırma üniversite öğrencilerinin, 

“hemşirelik” kavramına ilişkin sahip oldukları algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak amacıyla yapıldı. 

Gereç Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı tipteki araştırma, Ocak 2020 tarihinde bir vakıf üniversitesinde okuyan, 

araştırmaya katılmayı kabul eden 1000 öğrenciyle gerçekleştirildi. Veriler demografik bilgi formu (yaş, cinsiyet, 

uyruk, okuduğu fakülte) ve öğrencilerin “hemşirelik” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya 

çıkarmak amacıyla “Hemşirelik ... gibidir” cümlesini tamamlamalarıyla toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde 

frekans ve ki-kare analizi kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21.03±2.91 yıl olup, %58.9’u kadın, 

%52.3’ü yabancı uyruklu ve %15.9’u Eğitim Fakültesinde okuduğu görüldü. Araştırma sonunda 40 farklı metafor 

üretildiği; üretilen bu metaforların %33.1’i olumlu, %57.8’i olumsuz ve %9.1’i hem olumlu hem de olumsuz 

yönleri olan ifadeler olduğu tespit edildi. Üniversite öğrencilerinin en çok kullandıkları metaforların %26.3 tedavi 

yapmak (ilaç, serum), %18’i iğne, %7.8’i yardımcı, %7.5’i kurtarıcı, %7.3’ü merhametli/yardımsever, %6.6’sı 

güzel/iyi, %6’sı sus işareti, %3.2’si bakım veren olduğu saptandı. Uyruk açısından hemşirelik metaforları 

incelendiğinde; hem Türk öğrencilerinin (%63.9), hem de yabancı öğrencilerin (%52.2) olumsuz metaforları 

oldukça yüksek düzeyde kullandıkları görüldü. Yapılan analizde metafor kategorileri açısından, öğrencilerin 

uyrukları arasında anlamlı bir fark bulundu (p<0.05). Sonuç: Üniversite öğrencileri arasında özellikle Türk 

öğrencilerin hemşirelik mesleğine ilişkin olumsuz bir yargıya sahip oldukları saptandı. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik Algı, Metafor, Üniversite, Öğrenci. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Öğrenci Gözüyle Hemşireliğin Dünü, Bugünü ve Geleceği: Nitel Bir Çalışması 

 
Senanur Karakaya1, Şule Pişkin1, Zülfünaz Özer 1, Ayşe Nefise Bahçecik1 

 
1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye., 

Giriş: Geçmişten günümüze kadar sosyal, kültürel ve teknolojik değişimlerle kendini yenilemeyi başaran 

hemşirelik mesleği, hasta ve sağlıklı her yaş grubundan bireye, ailelere ve topluma bakım vermeyi hedefleyen, 

sağlık ekibinin diğer üyeleriyle çalışma becerisine sahip, felsefe, kuram, uygulama ve araştırma üzerine 

temellenmiş bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Hemşirelik mesleğini benimseme ve profesyonel 

olarak uygulama konusundaki temeller, öğrencilik yıllarında atılır ve tüm meslek yaşamı boyunca devam 

etmektedir. Öğrencilerin meslek bilinciyle yeterince donanmış olarak çalışmaya başlamaları, bu bilincin hızlı bir 

şekilde olgunlaşmasını ve mesleğin olumlu yönde etkilenmesini sağlayacaktır. Amaç: Araştırma, hemşirelik 

öğrencilerinin mesleğin dünü, bugünü ve geleceğine yönelik düşüncelerini belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç-

Yöntem: Araştırma, Şubat 2020 tarihinde bir vakıf üniversitesinde okuyan, araştırmaya katılmayı kabul eden 60 

öğrenciyle gerçekleştirildi. Veriler demografik bilgi formu (yaş, cinsiyet, okuduğu sınıf, bölümü tercih etme 

nedeni) ve 5 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanıldı. Odak grup görüşme soruları 

“Hemşirelik Mesleğinin Tanımı”, “Mesleğin Geçmişi”, “Mesleğin Bugünü”, “Mesleğin Geleceği” ve “Mesleğin 

Geleceği İçin Öneriler” olmak üzere beş temada yapılandırıldı. Verilerin içerik analizleri araştırmacılar tarafından 

yapıldı. Bulgular: Öğrencilerin %30’u atama/iş bulma kolaylığından dolayı bölümü tercih ettiklerini; %36.7’si 

hemşirelik mesleğini fedakar ve yardımsever olarak tanımlamışlardır. “Mesleğin Geçmişi” temasında öğrenciler; 

hemşirelerin zor koşullar altında çalıştıklarından ve kanıta dayalı uygulama yapmadıklarından dolayı 

gelişmediğini; ikinci seviye sağlık elemanı olarak görüldüğünden değersizleştiğini ve sadece kadınların yaptığı bir 

meslek olduğunu belirtmişlerdir. “Mesleğin Bugünü” temasında öğrenciler; iyi bir bakım verilmesine rağmen 

hemşirelerin yeteri kadar değer görmediğini; çalışma şartlarının iyi olduğunu; rollerin iyi tanımlandığını; erkek 

hemşirelerin mesleğe güç kattıklarını bildirmişlerdir. “Mesleğin Geleceği” temasında öğrenciler; mesleğin daha 

profesyonel, bağımsız, değer gören, örgütlü olacağını; “Mesleğin Geleceği İçin Öneriler” temasında ise; araştırma 

yapan, güçlü eğitim alan, daha örgütlü, mesleki yeterlilik sınavından sonra çalışmaya başlayan hemşirelerin olması 

gerektiğini bildirmişlerdir. Sonuç: Öğrenciler genel olarak hemşirelik mesleğini geçmişe nazaran şimdi daha iyi 

bir durumda olduğunu; gelecekte de daha iyi olacağını öngörmektedirler. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşire, Meslek, Öğrenci. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Değerlendirilmesi 

 
Özgül Erol1, Lale Yacan1, Zeynep Arabacı1 

 
1Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Edirne, Türkiye, 

Giriş ve Amaç: Hemşirelik mesleğinde yaşam boyu öğrenme meslek üyelerinin sağlık alanındaki güncel bilgi ve 

uygulamaları takip edebilmeleri açısından oldukça önemlidir. Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin yaşam boyu 

öğrenme eğilimlerini değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırma, bir 

üniversitede öğrenim gören 403 hemşirelik öğrencisi ile Aralık 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında "Veri Toplama 

Formu" ve "Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği (YBÖEÖ)" kullanılarak uygulandı. Araştırmada tanımlayıcı 

istatistiksel yöntemler olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanıldı. Non-parametrik verileri 

değerlendirmek için Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. 

p<0,05 değeri istatistiksel anlamlılık sınırı olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 

20,02±1,53 yıldır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %85,1’i kadın, %28,5’i 1. ve 2. sınıfta öğrenim görmekte, 

%81,1’i çekirdek aile yapısında, %71,7’sinin gelirinin giderine denk olduğu belirlendi. Öğrencilerin %49,6’sı 

düzenli olarak kitap okuduğunu, 10,4’ü hemşirelik alanındaki dergileri düzenli olarak takip ettiğini, %68,5’i 

teknolojik gelişmeleri takip ettiğini, %82,9’u sosyal medyayı yakından takip ettiğini, %74,9’u kariyer planı 

yaptığını, %56,8’i kendini geliştirmek için kurslara katıldığını, %10,4’ü yabancı dil kursuna/kurslarına katıldığını, 

%34,5’i sanatsal aktivitelerde bulunduğunu, %44,2’si sportif aktivitelerde bulunduğunu ve %65,3’ü sosyal 

aktiviteler planlayıp sosyal aktivitelere katıldığını ifade etti. Öğrencilerin YBÖEÖ puan ortalamaları 

67,27±14,31’dir. Öğrencilerin cinsiyet, sınıf, düzenli olarak kitap okuma alışkanlığı, hemşirelik alanındaki 

dergileri düzenli olarak takip etme durumu, sosyal medyayı yakından takip etme durumu, yabancı dil 

kursuna/kurslarına katılma, sportif aktivitelerde bulunma durumlarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini 

etkilemediği saptandı (p˃0,05). Teknolojik gelişmeleri takip eden, kariyer planı yapan, kendini geliştirmek için 

kurslara katılan, üniversitenin topluluk/topluluklarına üye olan, sanatsal aktivitelere katılan, sosyal aktiviteler 

planlayıp sosyal aktivitelere katılan öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin daha yüksek olduğu belirlendi 

(p˂0,05). Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri yüksek bulundu. Öğrencilerin yaşam 

boyu öğrenme eğilimlerinin arttırılması için sosyal, sanatsal, kültürel etkinliklere katılımları için motive edilmeleri 

ve desteklenmeleri çok önemlidir. Ayrıca kariyer planlamalarına birinci sınıftan itibaren başlamaları için 

desteklenmeleri önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, öğrenci, yaşam boyu öğrenme 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Liderlik Özellikleri ile Duygusal Zekâ Düzeyleri Arasındaki 

İlişkinin Belirlenmesi 

 
Zehra Ergül1, Oya Çelebi Çakıroğlu1 

 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 

Giriş ve Amaç: Günümüz 21. yüzyılında değişim gösteren liderlik ve zekâ kavramlarının hemşirelik 

uygulamalarında başarıya ulaşmada oldukça önemli rolleri bulunmaktadır. Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin 

klinik liderlik özellikleri ile duygusal zekâ düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Gereç-Yöntem: Araştırma tanımlayıcı-ilişki arayıcı tasarım tipindedir. Araştırmanın örneklem grubunu 

İstanbul’da bir kamu üniversitesinde öğrenim görmekte olan 154 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama 

aracı olarak sosyo-demografik bilgi formu, Klinik Liderlik Ölçeği ve Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeği 

kullanılmıştır. Veriler, SPSS 24.0 paket programında tanımlayıcı istatistikler, iç tutarlılık analizi ve Pearson 

korelasyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin Klinik Liderlik 

Ölçeğinden elde ettiği toplam puan ortalaması 100,18±10,66 olarak bulunmuştur. Öğrenciler Klinik Liderlik 

Ölçeğinin tüm alt boyutlarda nötr değerin üzerinde puan almış olmakla birlikte, en yüksek toplam puan 

ortalamasını “hizmetlerin yönetimi alanı” alt boyutundan (20,57±2,60) elde etmiştir. Hemşirelik öğrencilerinin 

Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeğinden aldığı ortalama puan 3,43±,53 olup; en yüksek ortalama puan “kendi 

duygularını değerlendirme” alt boyutundan (3,59±,73), en düşük ortalama puan ise “kendi duygularını kontrol 

etme” alt boyutundan (2,54±,33) elde edilmiştir. Ayrıca, hemşirelik öğrencilerinin klinik liderlik özellikleri ile 

duygusal zeka düzeyleri arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde korelasyon (r:,370, p<.001) 

olduğu saptanmıştır. Bu araştırmada Cronbach alfa katsayısı Klinik Liderlik Ölçeği için 0.91, Rotterdam Duygusal 

Zekâ Ölçeği için 0,92 olarak bulunmuştur. Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin klinik liderlik özelliği gösterdiği ve 

duygusal zekâ düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, klinik liderlik özelliklerine sahip hemşirelik 

öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerinin daha da yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: Klinik liderlik, liderlik özellikleri, duygusal zekâ, hemşirelik öğrencileri, 

hemşirelik. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Değerleri, Etik Değerlere Yatkınlıkları ve Profesyonel 

Hemşirelik Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 
Gülsün Özdemir Aydın1, Nuray Turan2, Aylin yalçın Irmak1, Ülfiye Çelikalp3, Aysu Aygün1, Zehra Çakır1 

 
1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Tekirdağ, 2İstanbul Üniversitesi-

Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları ABD, İstanbul, 3Trakya Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD, Edirne, 

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin bireysel değerleri, etik duyarlılıkları ve profesyonel hemşirelik 

değerleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Materyal Metod: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı 

türde tasarlanan araştırmanın evrenini, bir üniversitenin hemşirelik bölümünde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 

öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem seçilmeyip, tüm öğrencilere ulaşılması 

hedeflenmiş ve toplam 315 öğrenci ile çalışma yürütülmüştür. Veriler, Öğrenci Bilgi Formu, Portre Değerler 

Ölçeği (PDÖ) ve Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği (EDYÖ), Hemşirelikte Profesyonel Değerler Ölçeği (HPDÖ) 

aracılığı ile toplandı. Araştırmanın yürütüldüğü sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümünden yazılı izin ve etik 

kuruldan etik onay alındı. Veri analizi SPSS 21.00 programında, tanımlayıcı ve önemlilik analizi kullanılarak 

yapıldı. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamasının 20.73±0.11 (min:18-max:37), %78.9’unun kız, %97.1’inin 

bekar, %43.5’inin 2 kardeşi olduğu, %88.3’ünün gelirinin giderini karşıladığı ve %5.1’inin herhangi bir işte 

çalıştığı, %73’ünün hemşireliği isteyerek seçtiği belirlendi. PDÖ puan ortalaması 85,77±18,84, HPDÖ puan 

ortalaması 126,05±18.34, EDYÖ puan ortalaması ise 67,08±11,48 idi. Öğrencilerin EDYÖ ölçeği alt 

boyutlarından en yüksek puanı sevgi-saygı alt boyutundan (4,19±0,88), HPDÖ ölçeğinin alt boyutlarından ise en 

fazla güvenlik alt boyutundan (4,16±0,80) aldıkları saptandı. Hemşirelik öğrencilerinin sınıflara göre PDÖ 

puanları arasında istatistiksel olarak fark çıkmazken, HPDÖ ve EDYÖ puanlarının sınıflar arasında anlamlı 

farklılık olduğu belirlendi. Öğrencilerin PDÖ, HPDÖ ve EDYÖ toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p=0,00). Araştırmada kız öğrencilerin HPDÖ ve EDYÖ toplam 

puanlarının erkeklere göre daha yüksek olduğu, erkek öğrencilerin ise PDÖ toplam puanlarının kızlardan daha 

yüksek olduğu saptandı. Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin bireysel değerleri, etik değerlere yatkınlıkları ve 

profesyonel değerlerinin birbiri ile yakından ilişkili olduğu, mesleki gelişimde her üç kavramın geliştirilmesine 

yönelik eğitim planlamalarının sürdürülmesi önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Bireysel değerler, etik değerler, profesyonel hemşirelik değerleri 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Toplumdaki Bireylerin İnfertiliteye İlişkin Bilgi Tutum ve İnançları 

 
Gizem Babur1, Işıl Şen 1, Pınar Temel1, Zehra Acar1, İlkay Güngör Satılmış1 

 
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 

Amaç: Bu çalışma toplumdaki bireylerin infertiliteye yönelik, bilgi, tutum ve inançlarını belirlemek amacıyla 

gerçekleştirildi. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini İstanbul’da bulunan 18 yaş üstü kadın ve 

erkek bireyler oluşturdu. Evrenden örneklem seçimine gidilmeksizin İstanbul’un beş büyük meydanında çalışmaya 

katılmayı kabul eden 711 birey (511 kadın ve 200 erkek) çalışmanın örneklemini oluşturdu. Araştırma verileri, 

araştırmacılar tarafından hazırlanmış sosyo-demografik bilgileri, infertiliteye ilişkin bilgi, tutum ve inançları 

sorgulayan 52 sorudan oluşan “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “İnfertiliteye Yönelik Tutum Ölçeği (İYTÖ)” kullanılarak 

toplandı. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, student t testi, ki kare ve one way anova 

testleri kullanıldı. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamaları 30,77±10,86 dır. Katılımcıların %86,1’inin lise ve 

üzeri eğitim düzeyine sahip olduğu, %49,1’inin çalıştığı, %53’nün ekonomik düzeyinin orta olduğu belirlendi. 

%50,6’sının evli olduğu ve ortalama evlilik sürelerinin 13,58±10,68 olduğu saptandı. Katılımcıların çoğunluğu, 

çocuk sahibi olmanın kendileri için önemli olduğunu, %28,4’ü gelecekte çocuk sahibi olamama endişesi taşıdığını 

belirtmiştir. Katılımcıların %22,9’u infertiliteyi bir yıldan kısa sürede çocuk sahibi olunmaması olarak 

tanımladıkları, %82,4’ünün infertilitenin tedavi edilebilir bir sorun olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Erkekler 

kadınlara göre daha fazla; infertilitenin kadınlarda görülen ve erkeklerin daha fazla sosyal baskıya maruz kaldıkları 

bir sorun olduğunu, infertil çiftlerin toplumdan dışlandıklarını belirttikleri saptandı. Kadınların ise erkeklere göre 

infertil çiftlerle daha rahat iletişim kurabildikleri ve yardımcı olmaya çalıştıkları bulundu. Katılımcıların 

infertiliteye yönelik ortalamanın üzerinde olumlu tutuma sahip oldukları belirlendi (İYTÖ puan ortalaması 

48,69+6,8 min:23, max:60). Yaşı ilerde olanlarda, evli olanlarda, üç ve üzeri çocuk sahibi olanlarda İYTÖ puanı 

anlamlı derecede yüksek bulundu. Evlilik süresi, istenen çocuk sayısı, ve çocuk sahibi olmaya verilen önem 

arttıkça İYTÖ puanın azaldığı belirlendi. Sonuç: Toplumda infertiliteye yönelik genellikle olumlu tutumlara sahip 

olunduğu ancak bu konuda birçok yanlış bilgileri oldukları belirlendi. Olumsuz tutumların azaltılmasında 

toplumda bu konuda farkındalık oluşturacak eğitim ve faaliyetler yapılması önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: İnfertilite, bilgi, tutum, hemşirelik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Sağlık Bilişim Sistemlerinin Ters Yüz Edilmiş Eğitim Modeli ile Öğretiminin Öğrencilerin Kaygı 

ve Memnuniyet Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Deneysel 

Araştırma 

 
Yunus Emre AKYOL1, Hamiyet KIZIL1 

 
1T.C. Beykent Üniversitesi, 

Giriş ve Amaç:Öğrenme ortamlarını olumlu etkileyen, eğitim teknolojisi ve yüz yüze etkinliklerle kolaylaştırılan 

yeni bir öğrenme modeli olarak tanımlanan ters yüz edilmiş öğrenme modelinde öğrenci temel düzeydeki bilgiye 

sınıf dışında ulaşır, sınıf içi zamanı ise tartışma, uygulama ve problem çözme gibi üst düzey becerilerle 

geçirmektedir.Bu çalışma; sağlık bilişim sistemlerinin ters yüz eğitim modeli ile öğretiminin öğrencilerin kaygı ve 

memnuniyet düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Gereç ve Yöntem:Araştırma 

randomize kontrollü deneysel bir çalışmadır.Eylül 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında bir vakıf üniversitesine 

kayıtlı hemşirelik öğrencileriyle yürütüldü.Örneklemini çalışmanın amacı açıklanarak,bilgilendirme sonrası 

araştırmaya katılım için izin alınan ve araştırmanın örneklem kriterlerini karşılayan toplam 63 öğrenci 

oluşturdu.Basit sayılar tablosu kullanılarak randomizasyonla kontrol(n=32) ve deney grubu(n=31) 

belirlendi.Araştırmanın deney grubunda yer alan öğrencilere sağlık bilişim derslerinde ters yüz eğitim modeli 

uygulandı.Kontrol grubundaki öğrencilere klasik eğitim yöntemi uygulandı.Her iki gruptaki öğrencilere sağlık 

bilişimi sistemleri dersi aynı öğretim elemanı tarafından anlatıldı.Veriler,"Yapılandırılmış Öğrenci Tanıtım 

Formu","Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri"ve“Eğitim Yöntemlerinden Memnuniyet Anketi” ile 

toplandı.Veriler SPSS 21.0 programı ile frekans,bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü varyans kullanılarak analiz 

edildi. Bulgular:Çalışmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu (%85) eğitimde teknolojik yöntemlerin kullanılmasını 

faydalı bulduğunu belirtmiştir.Eğitim öncesi elde edilen durumluk ve sürekli kaygı düzeyi gruplara göre anlamlı 

düzeyde farklılık göstermezken, eğitim sonrası durumluluk kaygı düzeyi gruplara göre anlamlı düzeyde farklılık 

göstermektedir(p<0,05).Kontrol grubunun eğitim sonrası durumluluk kaygı düzeyi 47.32±5.0,deney grubunun 

44.12±6.65’dir.Kontrol grubunun eğitim sonrası durumluk kaygı düzeyi,deney grubundan anlamlı derecede daha 

yüksektir(p<0,05).Eğitim yönteminden duyulan memnuniyet düzeyleri deney grubunun lehine anlamlı farklılık 

göstermektedir(p<0.001). Kontrol grubunun eğitimden memnuniyet düzeyi 45.44±15.83,deney grubunun 

64.29±11.31’dir.Eğitim yönteminden memnuniyet ölçeğinde öğrencilerin en fazla katılım gösterdikleri madde “Bu 

eğitim yöntemi problem çözme becerisi kazandırmaktadır”.Ölçeğin Cronbach alpha(α) değeri 0.970 olarak 

saptanmıştır. Sonuç ve Öneriler:Ters yüz eğitim modeli ile sağlık bilişimi dersini alan öğrencilerin, klasik eğitimle 

öğretim yapılan öğrencilere göre eğitim yönteminden duyulan memnuniyet düzeyi yüksek,kaygı düzeyleri ise 

düşüktür.Hemşirelik eğitiminde ters yüz eğitim modelinin kullanımının yaygınlaştırılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Ters yüz eğitim modeli, hemşirelik eğitimi, eğitimden memnuniyet, kaygı 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelerin Üriner Kateter Uygulamasına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi 

 
Gülşah Köse1, Yener Aktuğ1, Samet Kaya1 

 
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Muğla, 

Giriş: Üriner sistem enfeksiyonlarının %70-80’ni üriner katater uygulamasına bağlı gelişmekte ve önemli bir 

morbidite ve mortalite kaynağı oluşturmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin üriner kateter 

uygulamasına ilişkin bilgi düzeylerinin kanıta dayalı uygulamalar çerçevesinde değerlendirilmesidir. Gereç 

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte yapılan bu araştırma, Kasım 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında, bir eğitim ve 

araştırma hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örneklem hesabı yapılmamış, araştırmaya dahil olma 

kriterlerine uyan hemşireler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma için etik kurul izni alınmasını takiben, araştırmaya 

katılmaya gönüllü, pediatri klinikleri ve poliklinik dışında görev yapan hemşireler ile görüşülmüştür. Veriler, 

sosyodemografik özellikler için tanımlayıcı anket ve üriner kateter uygulamasına yönelik kanıta dayalı uygulama 

önerileri doğrultusunda araştırmacılar tarafından doğru ve yanlış cevaplardan oluşan anket ile toplanmıştır. 

Verilerinin analizinde SPSS programı kullanılarak, sayı, yüzde, ortanca, standart sapma hesaplanmış, Bulgular: 

Hemşirelerin %94.9’u kadın, yaş ortalaması 38.87±7.88, çalışma yılı ortalaması 17.89±8.99’dur. %63.7’si lisans 

mezunu ve %47.1’i dahili kliniklerde, %38.2’si cerrahi kliniklerde, %14.6’sı yoğun bakımda çalışmaktadır. 

Hemşirelerin çoğunluğu (%76.4) üriner kateter ile ilişkili enfeksiyon kriterini doğru tanımlamış ve üriner kateter 

takılması ile ilgili kanıta dayalı uygulama önerilerine doğru cevap vermiştir. Ancak inkontinansı olan hastalarda 

kateter rutin olarak takılmamalı (%47.1), sürekli kateterizasyon yerine temiz aralıklı kateter takılmalı (%46.5), 

üriner kateter rutin olarak değiştirilmemeli (%31.8), kateter bakımı antiseptik solüsyon yerine su ve sabunla 

yapılmalı (%43.9), üriner kateter ile ilişkili enfeksiyon tespit edildiğinde kateter hemen çıkarılmalı ve hemen yeni 

bir kateter takılmamalı (%31.2) önerilerine doğru cevap verme yüzdelerinin düşük olduğu saptanmıştır. Sonuç ve 

Öneriler: Araştırmanın sonunda, hemşirelerin çoğunluğunun üriner kateter ile ilişkili enfeksiyon kriterini ve bu 

uygulama sırasındaki kanıta dayalı uygulama önerilerine uyduğu görülmüştür. Ancak üriner kateter ile ilişkili 

enfeksiyon önlemeye yönelik bazı kanıta dayalı uygulama önerilerine uyma oranının yetersiz olduğu saptanmıştır. 

Hemşirelerin sağlık bakımı ile ilişkili bu enfeksiyonun önlenmesinde önemli rolleri bulunmaktadır. Bu nedenle bu 

konuda hizmet içi eğitimle bilgilerinin güncellenmesi uluslararası bakım standartlarının ve hasta güvenliğinin 

sağlanmasında yararlı olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: üriner kateter, enfeksiyon, kanıta dayalı, hemşirelik, bilgi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Dördüncü Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Kariyer Geleceği ile İlgili Düşünceleri 

 
YELİZ ALENBEY1, HÜLYA BAYBEK2, ARZU KIVRAK3, 2 

 
1MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FETHİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 

BÖLÜMÜ, 2MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FETHİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI ANA BİLİM DALI, 3MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

FETHİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK ESASLARI ANA 

BİLİM DALI, 

Mezuniyet sonrası süreçte öğrencilerin kariyer planlamaları gündeme gelen önemli konulardan biridir. Kariyer 

planlama ve olanakları konusunda danışmanlık yapılması ve öğrencilerin hemşirelik mesleğine geçişlerinin 

başarıyla tamamlanması konusunda yardımcı olabilmek amacıyla çalışma planlanmıştır. Araştırma örneklemini, 

27Aralık – 12Ocak tarihleri arasında Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören ve çalışmayı kabul 

eden 116 dördüncü sınıf hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Çalışma için gerekli izinler alınmıştır. Veriler kişisel 

bilgi formu ve Kalafat (2012) tarafından geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılan Kariyer Geleceği Ölçeği ile 

toplanmıştır. Ölçek, üç alt boyuttan ve 25 maddeden oluşmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, 

ortalama, t testi, U testi, Kruskal Wallis H ve One Way Anova analizleri kullanılmıştır. Tüm karşılaştırmalarda 

0.05 önemlilik düzeyi olarak kabul edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin yaş ortalaması 22.2±1.2, %61.2’si kadın, 

%97.4’ü bekar, %78.4’ü orta gelir düzeyinde, anne (%51.7) ve baba (%37.1) eğitim düzeyinin çoğunlukla ilkokul 

olduğu, öğrencilerin %15.5’inin değişik dönemlerde kariyerleri ile ilgili danışmanlık aldığı, %6’sının kariyer 

danışmanlığı koordinatörlüğü hakkında bilgi sahibi olduğu, %42.2’sinin kariyer gelişimine yönelik herhangi bir 

etkinliğe katılmadığı, %88.8’inin de bu etkinlikleri yeterli bulmadığı belirlenmiştir. Kariyer uyumluluğunun(KU); 

kendini akademik açıdan başarılı tanımlayan (p=0.035), mesleği atanma kolaylığı nedeniyle tercih etmeyen 

(p=0.004), kendisini mesleğe uygun olarak gören (p=0.05) öğrencilerde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Kariyer iyimserliğinin(Kİ); kendini akademik açıdan başarılı tanımlayan (p=0.010), bölümü isteyerek tercih eden 

(p=0.004), atanma kolaylığını nedeniyle tercih etmeyen (p=0.019) ve bu meslekte yükselebileceğini, düşünen 

(p=0.020), lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra sahada çalışmak isteyen (p=0.021) ve farklı bir meslekte 

çalışmayı düşünmeyen (p=0.002) öğrencilerde daha yüksek olduğu görülmektedir. İş piyasasına ilişkin algılanan 

bilgilerin(AB); erkeklerde (p=0.021), atanma kolaylığını nedeniyle meslek tercihi yapmayanlarda (p=0.015), farklı 

bir meslekte çalışmayı düşünmeyenlerde (p=0.043) daha yüksek, genel not ortalaması 2’nin altında olan 

öğrencilerde daha düşük olduğu (p=0.004) saptanmıştır. Öğrencilerin KU puanı 41.3±7.9, Kİ puanı 38.9±15.6 ve 

AB puanı 9.7±2.4 olarak belirlenmiştir. Hemşirelik öğrencilerinin kariyer uyumluluğu ve kariyer iyimserliğinin 

yüksek, iş piyasasına ilişkin algılanan bilgilerinin orta olduğu saptanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: Kariyer Planlama, Kariyer Yönetimi, Hemşirelik Öğrencisi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Üniversite Öğrencilerinde Gıda Okur Yazarlığı, Etiket Okuma ve Beslenme Davranışlarının 

Belirlenmesi 

 
Dr. Renginar ÖZTÜRK DÖNMEZ 1, Prof. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN1, Öğr. Yazın BASKAN1, Öğr. 

Onur CEYLAN1 

 
1Ege Üniversitesi, 

Amaç: Bu araştırmanın amacı, bir üniversite öğrencilerinin, genç yetişkin yaş grubundaki öğrencilerinin gıda 

okuryazarlığı, etiket okuma alışkanlığı, beslenme davranışları ve ilişkili faktörleri belirlemektir. Gereç ve Yöntem: 

Bu tanımlayıcı ilişkisel tipteki araştırmanın evrenini 2019-2020 yılında İzmir’de yer alan bir üniversitenin öğrenci 

köyünde kalan 18-29 yaş grubundaki öğrenciler oluşturmuştur (N=1600). Araştırma örneklemini gönüllü katılım 

ile 324 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma verileri üniversite öğrencilerin kişisel bilgileri, gıda 

okuryazarlığı, etiket okuma ve beslenme alışkanlarını içeren “Birey Bilgi Formu(17 soru)” ve “Gıda Okuryazarlığı 

Kısa Formu” (GOKF) ile toplanmıştır. GOKF’dan en az 9, en fazla 52 puan alınmaktadır. Puan artıkça gıda 

okuryazarlığı artmaktadır. Araştırmanın yürütülmesi için etik kurul izni alınmıştır. Analizde sayı-yüzde-ortalama, 

t-test ve varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrenci köyünde kalan üniversite öğrencilerinin yaş ortalaması 

21.08±2.04 olup, %70.7’si kadındır. Öğrencilerin %21.1’i Tıp, %19.1’i Mühendislik ve %14.2’si Hemşirelik 

fakültesinde öğrenim görmekteydi. Öğrencilerin %25.6’sı 1 yıldan daha az, %20.7’si 4 yıldır öğrenci köyünde 

kalmaktaydı. Öğrencilerin %71.3’ü normal kiloda olup, %58’i kendilerini “kısmen” bilinçli bir gıda tüketici olarak 

algılamakta, %37’si gıda ile bilgiyi aile-arkadaştan, %31.8’i sosyal medyadan almaktaydı. Paketli ürün satın 

alırken öğrencilerin %53.1’i etiketini çoğunlukla okumakta, %33’ü etiketi okuduktan sonra ürünü almaktan 

vazgeçmektedir. Öğrenciler gıda ürünü satın alırken en fazla oranda son kullanma tarihi (%77.8), hijyen-

hazırlanma koşulları (%54) ve ürünün fiyatına (%48) dikkat etmekteydi. Üniversite öğrencilerinin %33’ü her 

zaman kahvaltı yapmakta, %54.6’sı tatmadan önce tuz dökmekte, %21.6’sı en az bir öğünde meyve, sebze, 

%27.8’si hayvansal gıda tüketmekte, %93.5’i bazen televizyon ve bilgisayar karşısında yemektedir. GOKF toplam 

puan ortalaması 35.54±6.28’di. Öğrencilerin kendilerini bilinçli gıda tüketici olarak görüp görmedikleri, etiket 

okuma sıklığı ve gıdalar ile bilgi edindikleri kişi/yere göre gıda okuryazarlığı puanının farklılaştığı belirlenmiştir 

(p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Üniversite öğrencilerin çoğunluğunun normal kiloda olduğu, orta düzeyde gıda 

okuryazarlığına sahip oldukları, gıda etiketi okuma tutumlarının istendik olmasına karşın, beslenme 

davranışlarının geliştirilmesi gerekmektedir.Öğrencilere gıda okur yazarlığı farkındalığı artırmaya yönelik 

eğitimler yapılması önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: üniversite öğrencisi, gıda okuryazarlığı, etiket okuma, beslenme. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Türkiyede Kemoterapi ve/veya Radyoterapi Sonrasında Gelişen Oral Mukozit ile İlgili Yapılan 

Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi : Sistematik Derleme 

 
Gizem ERTAN1, Hilal IŞIK1, Nazmiye GÜLÜNAY1, Yasemin KIYAK1, Özcan ERDOĞAN1 

 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

Giriş :Kemoterapi ve radyoterapi uygulaması, kanserin tedavisinde çok fazla kullanılan yöntemlerden biri olup 

kanserli hücrelerin çoğalmasını ve gelişmesini engellemek amacıyla uygulanmaktadır. Ancak bunu yaparken 

birçok sağlıklı doku ve hücrelere de zarar vermektedir. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisinin zararından en çok 

etkilenen yapı oral mukoza epitelyum hücreleri olup bu hücrelerde meydana gelen ülseratif ve inflamatuvar 

değişikliklere ve oluşan yaralara oral mukozit denmektedir. Amaç: Bu sistematik derleme ile Türkiye’de 

kemoterapi ve/veya radyoterapi tedavisi sonrasında gelişen oral mukozit ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların 

incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç-yöntem: Bu çalışmada, Yüksek Öğrenim Kurulu’nun (YÖK) Ulusal Tez 

Merkezi veri tabanında konu ile ilgili çalışmalar “mukozit” (n:58) “oral mukozit” (n:38) ve “ağız bakımı” (n:24) 

anahtar kelimeleri ile üç araştırmacı tarafından taranmış ve PRİSMA (Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses) bildirimi kriterleri esas alınarak dört araştırmacı tarafından incelenmiştir. Dışlanma 

kriterleri uygulandıktan sonra (Tam erişime açık olmayan, türkçe olmayan,hayvanlar üzerinde yapılan, kemoterapi 

ve/veya radyoterapi sonrası gelişen oral mukozitler konusunda yapılmayan ) elde edilen 40 çalışma SPSS 25 

programı kullanılarak analiz edildi. Bulgular:Çalışmaya alınan tezlerin %55’inin Yüksek Lisans, %25’inin 

Doktora, %20’sinin Uzmanlık tezi olduğu, %72,5’unun hemşireler tarafından yapıldığı, %55’inin deneysel/yarı 

deneysel olarak tasarlandığı görülmüştür. Çalışmaya alınan örneklemlerin, %72,5’unun hemotoloji ve onkoloji 

kliniklerinde yatan hastalar olduğu, bu hastaların %97,5’unda kemoterapi/radyoterapi sonrasında oral mukozit 

geliştiği, %52’sinde mukozit değerlendirme ölçeği kullanıldığı, %55’inde tedavi amaçlı uygulamaların (ağız 

bakımı solüsyonları, alternatif ve medikal tedavi uygulamaları,eğitim,lazer tedavisi) etkinliğine bakıldığı ve bu 

uygulamaların %90 etkin olduğu saptanmıştır. Sonuç ve öneriler: Kanserli hastalarda tedavi amaçlı kullanılan 

kemoterapi ve/veya radyoterapinin komplikasyonu olarak oral mukozitin sıklıkla görüldüğü ve özellikle 

hemşireler tarafından verilen bakım sayesinde mukozitin etkin bir şekilde yönetildiği bulunmuştur. Hemşirelerin 

kemoterapi ve/veya radyoterapi alacak hastalarında gelişebilecek oral mukozit semptomalarını iyi bilmesi, tedavi 

öncesi ve sonrasında mutlaka oral mukozayı değerlendirmeleri ve oral mukozit gelişmesi durumunda uygun 

bakımı vermeleri ve hasta ve hasta yakınlarına bu konuda eğitim vermeleri önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Kemoterapi, Radyoterapi, Mukozit, Oral mukozit, Ağız bakımı 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Geleneksel Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbın  Astım Hastalığında Kullanımı: Sistematik 

Derleme 

 
Ceyda ALTUNDAĞ1, Buket ÖZCAN1, Yasemin KIYAK1, Özcan ERDOĞAN1 

 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

Giriş: Solunum sistemi hastalıkları içerisinde yer alan astımın, semptomları ve ataklarının kontrolünde medikal 

tedaviler kullanılmaktadır. Hastalar tedavi ve bakımlarını kendileri yönetmek durumunda kalmaları sebebiyle 

zaman zaman Geleneksel Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilere (GTAT) başvurmaktadırlar. Tamamlayıcı ve 

Alternatif Tıp Ulusal Merkezi (NCCAM)’ne göre alternatif tıp tedavileri:zihin ve vücut teknikleri,geleneksel tıp 

kullanımı, manipülatif ve vücut temelli teknikler, enerji tıbbı ve biyolojik temelli ürünler olarak 

sınıflandırılmaktadır. Amaç: GTAT’nın astım hastalığında kullanımının değerlendirilmesi ve yapılan çalışmaların 

sistematik olarak derlenmesidir. Gereç-yöntem: Sistematik derleme yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışmada, 

Google Scholar, PubMed, EBSCO ve Türk Medline, veri tabanlarında 2000-2020 yılları arasında yapılan 

GTAT’nın astım hastalığında kullanımını içeren araştırmalar “astım, tamamlayıcı tıp”, “astım,alternatif tıp”, 

“asthma and complementary medicine” “asthma and alternative medicine” anahtar kelimeleriyle iki araştırmacı 

tarafından tarandı. Taranan çalışmalar, PRİSMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses) bildirimi kriterleri esas alınarak dört araştırmacı tarafından incelendi. Yapılan inceleme sonucunda 56 

çalışmanın SPSS 25 programı kullanılarak analizi yapıldı. Bulgular: Yapılan çalışmaların %76,8’inin hekimler 

tarafından yapıldığı, örneklem grubunun %48,2’sinin sadece yetişkinler, %44,7’sin ise sadece çocuklar olduğu, 

çalışmaların %42,9’unun Amerika’da, %25’inin Türkiye ‘de yapıldığı, Amerika’da yapılan çalışmalarda zihin ve 

vücut teknikleri yönteminin en sıklıkla kullanılırken (%41,7), Türkiye’de yapılan çalışmalarda biyolojik temelli 

ürünlerin en sık kullanıldığı ( %85,7), GTAT kullanıcılarının gelir düzeylerinin ve eğitim durumlarının ise 

çoğunlukla düşük ve orta seviyede olduğu görülmüştür. Sonuç ve öneriler: Astım tedavisinde hastaların medikal 

tedavi yanında alternatif ve tamamlayıcı tedaviye de başvurdukları, bundan kendi ifadelerine göre fayda gördükleri 

deneysel çalışmalarla bunun kanıtlanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Astım tedavisinde GTAT yöntemlerinin 

kullanılmasının hekim ve hemşireler tarafından sorgulanması, bu konuda hastalara gerekli eğitimlerin verilmesi 

ve GTAT’ın fayda veya zararlarının deneysel çalışmalarla desteklenmesi önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Astım, Tamamlayıcı tıp, Alternatif tıp 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı, Riskli Davranışlar ve Sosyal Bağlılık 

 
Gizem Şahin1, Yaren Aydın2, Fatma Yasemin Kutlu1 

 
1İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri 

Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 2İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Florence Nightingale 

Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 

Giriş “Sağlıklı internet kullanımı; düşünsel, davranışsal herhangi bir rahatsızlık duymaksızın, uygun bir zaman 

diliminde, istendik amaca ulaşmak için internet kullanımıdır.” İnsanın olduğu her yerde var olan hemşirelerin 

teknolojik gelişmelerden uzak durması düşünülemez. Dolayısıyla hemşirelik öğrencilerinin internet kullanımını 

ve ilişkili faktörleri belirlemek oldukça önemlidir. Amaç Hemşirelik eğitimi alan öğrencilerde problemli internet 

kullanımı, riskli davranışlar ve sosyal bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Gereç Yöntem Tanımlayıcı-

ilişki arayıcı tipte gerçekleştirilen araştırmaya öğrenci hemşire derneğine kayıtlı 442 hemşirelik öğrencisi katıldı. 

Veriler; Aralık 2019 – Şubat 2020 tarihleri arasında, Kişisel Bilgi Formu, Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği 

(PİKÖ), Riskli Davranışlar Ölçeği Üniversite Formu (RDÖ-ÜF) ve Sosyal Bağlılık Ölçeği (SBÖ) kullanılarak 

online ortamda toplandı. Verilerin analizinde; betimleyici istatistik testleri ve korelasyon analizi kullanıldı. 

Araştırma için; etik kurul izni ve katılımcılardan yazılı onam alındı. Bulgular Katılımcıların yaş ortalamaları 

20,30±1,7 (yaş)’dir ve %86,2’si kadındır. Katılımcıların internet kullanım özellikleri incelendiğinde; 8,46±2,88 

yıldır internet kullandıkları, 7,10±4,16 yıldır evde internet bağlantısının olduğu, günde 4,92±2,82 saat internet 

kullandıkları, %96,8’inin cep telefonu ile ve %72,6’sının akşam saatlerinde internete bağlandığı saptandı. 

Araştırmada; PİKÖ toplam puanı ile RDÖ-ÜF alt boyutlarından olan antisosyal davranışlar, alkol kullanımı, 

intihar eğilimi, beslenme alışkanlıkları ve okul terki arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu (p<0,001). PİKÖ 

toplam puanı ile SBÖ toplam puanı (p<0,001), PİKÖ alt boyutlarından olan internetin olumsuz sonuçları 

(p<0,001), sosyal fayda/sosyal rahatlık (p<0,001) ve internetin aşırı kullanımı (p<0,01) arasında negatif yönde 

anlamlı ilişki belirlendi. Araştırmada SBÖ toplam puanı ile RDÖ-ÜF alt boyutlarından olan antisosyal davranışlar 

(p<0,001), intihar eğilimi (p<0,001), beslenme alışkanlıkları (p<0,01), okul terki (p<0,001) ve madde kullanımı 

(p<0,05) arasında negatif yönde anlamlı ilişki saptandı. Sonuç ve Öneriler Bu araştırmanın sonucunda; problemli 

internet kullanımı, riskli davranışlar ve sosyal bağlılık arasında ilişki olduğu, sosyal bağlılığın problemli internet 

kullanımı ve riskli davranışları azaltmada koruyucu bir faktör olduğu belirlendi. Bu doğrultuda, hemşirelik 

öğrencilerinde riskli davranışlar ve problemli internet kullanımının önlenmesi için koruyucu faktörlerin 

geliştirilmesi önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: risk davranışı, problemli internet kullanımı, sosyal bağlılık, hemşirelik öğrencileri 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Gelecek Nesil Olan Alfa Kuşağı Çocuklarına ve Ebeveynlerine Göre Hemşirelik Mesleğinin 

İmajı 

 
Derya Temiz1, Vildan Karaca1, Bahar Aksoy2, Vildan Apaydın Cırık2, Uğur Gül2, Rabia Özçelik1 

 
1Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 

Giriş: Alfa kuşağı çocuklarının ve ebeveynlerinin “hemşirelik mesleğine” yönelik sahip oldukları bilgileri, 

düşünceleri ve deneyimleri hemşireliğin mesleki imajının günümüzden geleceğe yansımasında oldukça etkilidir. 

Amaç: Geleceğimizi oluşturacak olan alfa kuşağı çocukları ve ebeveynleri tarafından “hemşirelik imajının” nasıl 

değerlendirildiğinin ve algılandığının anlaşılması; mesleğin imajının belirlenmesine, geliştirilmesine ve geleceğe 

taşınmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, alfa kuşağı çocuklarının ve ebeveynlerinin “hemşirelik 

imajı” ile ilgili bilgilerini, düşüncelerini ve deneyimlerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, 

Gümüşhane İl Merkezi’nde bulunan 11 tane ilköğretim okulunun 3. ve 4. sınıf öğrencileri (8, 9, 10 yaş) ve 

ebeveynlerini içeren 1080 çocuk ve ebeveyn olmak üzere toplam 2160 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem 

seçim yöntemine gidilmeksizin araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 1744 (872 çocuk ve ebeveyn) kişiye 

(%80,74) ulaşılmıştır. Araştırma uygulanmadan önce etik kurul onayı alınmış ve ön uygulaması yapılmıştır. 

Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan "Çocuk Tanıtıcı Bilgi ve Hemşirelik İmajını Değerlendirme Formu" 

ve “Hemşirelik İmajı Ölçeği (HİÖ)” aracılığıyla yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Bulgular: Hemşirelik 

İmajı Ölçeğinden çocukların 42,27±6,98 puan, ebeveynlerin ise 43,11±9,33 puan aldıkları saptanmıştır. 

Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı ailesinde hemşire olduğunu belirtmiştir. “İnternette ve televizyonda 

gördükleri hemşirelik ile ilgili haber/bilgi/resim/karikatürü nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna çocukların büyük 

bir çoğunluğu “hemşirelikle ilgili bir haber görmedim” cevabını vermişlerdir. “İleride hemşire olmayı düşünür 

müsünüz?” sorusuna çocukların %82,9 hayır cevabını vermişlerdir ve bunun nedeni olarak “farklı bir meslekte 

çalışmak istediğini” söylemişlerdir. Çocuklardan daha önce hemşirelerden aldıkları hizmeti değerlendirmeleri 

istenildiğinde ise çocukların %7,6’sı kötü olarak değerlendirdiğini ve bunun nedeni olarak da “canımı acıttılar, 

kötü davrandılar” ifadelerini verdikleri saptanmıştır. Ebeveynlerin ise %29,4’ü daha önce hemşireden aldıkları 

hizmeti kötü olarak değerlendirmişlerdir. Araştırmaya katılan çocukların çoğunluğu “hemşire ne iş yapar” açık 

uçlu sorusuna “doktorlara yardım eder”, ebeveynlerin çoğunluğu ise “hasta yardımcıdır” şeklinde ifade 

vermişlerdir. Sonuç ve Öneriler: Hem çocukların hem de ebeveynlerin bakış açısına göre hemşirelik mesleği bir 

yardımcı meslek olarak tanımlandığı için hemşirenin görev/yetki/sorumlulukları açıkça topluma tanıtılmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşire, İmaj, Alfa Kuşağı, Gelecek nesil, Çocuk 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerine Göre Hemşirelik Mesleği: Bir Karma Yöntem 

Çalışması 

 
Kudret Eser1, Ceylan Tosun1, Bahar Aksoy 2, Vildan Apaydın Cırık 2, Uğur Gül 2, 1 

 
1Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü , 2Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı , 

Giriş: Gelecekteki hemşire ve diğer sağlık profesyoneli adaylarının hemşirelik mesleğine yönelik bakış açıları, 

düşünceleri ve bilgileri mesleğin gelecekteki profesyonel görünümünü, iş kalitesini, çalışan memnuniyetini ve 

mesleki/toplumsal saygınlık düzeyini etkileyecektir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, geleceğin hemşire adayları ve 

hemşirelerin çalışma arkadaşları olacak olan diğer sağlık bilimleri öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik 

bilgilerini, düşüncelerini ve görüşlerini detaylı ve derinlemesine incelemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmada, 

analiz tekniği olarak hem nicel hem nitel boyutları içeren karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören toplam 1753 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmanın etik kurul izni alınmış ve ön uygulaması yapılmıştır. Araştırmanın nicel bölümünde, örneklem seçim 

yöntemine gidilmeksizin araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 1007 öğrenciye ulaşılmıştır. Nicel verilerin 

toplanmasında "Tanıtıcı Bilgi Formu" ve “Hemşirelik İmajı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verileri 

hemşirelik imaj ölçeği toplam ve alt boyutlarından düşük puan alan öğrencilerle yarı yapılandırılmış sorular 

aracılığıyla derinlemesine görüşme yoluyla yüz yüze yapılan bireysel görüşmelerin ses kayıt cihazına 

kaydedilmesiyle toplanmıştır. Bulgular: Araştırmaya 279(%27,7) hemşirelik öğrencisi ve 728(%72,3) diğer sağlık 

bilimleri öğrencileri (Acil Yardım ve Afet Yönetimi/Beslenme ve Diyetetik/İş Sağlığı ve Güvenliği/Sağlık 

Yönetimi/Sosyal Hizmet) katılmıştır. Araştırmada hemşirelik öğrencilerin sadece %10,4’ünün ve diğer 

öğrencilerin ise %42,3’ünün çevresine hemşirelik mesleğini seçmelerini önerdikleri saptanmıştır. Öğrencilerin 

büyük bir çoğunluğu hemşirelik mesleğini “arı, köle, melek” kavramlarına benzettiklerini ve neden olarak da “çok 

çalıştıklarını, yardımcı olduklarını” ifade etmişlerdir. Öğrenciler hemşirelik mesleğinin diğer mesleklere kıyasla 

“zor, yorucu” ve topluma göre “serviste doktordan sonra bilgili kişi, iğne yapan tansiyon ölçen” bir meslek olarak 

algılandığını belirtmişlerdir. Hemşirelik öğrencilerinin %84,2’si ve diğer öğrencilerin ise %40,4’ü hemşirelik 

mesleğinin toplumsal statüsünün düşük olduğunu belirtmişlerdir. Hemşirelerden aldıkları hizmetleri 

değerlendirmeleri istenildiğinde öğrencilerin %31,6’sı kötü olarak değerlendirmişlerdir. Hemşirelik İmajı 

Ölçeğinden hemşirelik öğrencilerinin 38,51±7,77 ve diğer öğrencilerin ise 45,98±7,89 puan aldıkları saptanmıştır. 

Araştırmanın nitel verileri toplanmaya devam ettiği için sonuçları kongrede sunulacaktır. Sonuç ve Öneriler: 

Hemşirelik mesleğinin profesyonel görünürlüğünün geleceğin mesleki üyeleri olan öğrencilere kazandırılmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşire, Meslek, İmaj, Hemşirelik öğrencisi, Sağlık bilimleri öğrencisi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN 

BAZI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 

 
TUĞÇE ZEYNEP ARTUNAY1, SÜMEYYE ÇETİNKAYA1, MELİKE OKUT2, FATMA ATKAN1, 

PERİHAN GÜNER3, 1 

 
1KOÇ ÜNİVERSİTESİ, 2MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, 3BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, 

Özet: Giriş: Nitelikli hemşirelik eğitimi mesleğe başlandığında verilecek bakımın kalitesi açısından önemlidir. 

Eğitimin bir göstergesi olan akademik başarı öğrencilerin tanıtıcı özellikleri, sosyal medya kullanımı ve akademik 

erteleme gibi faktörlerle ilişkili olabilmektedir. Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin akademik başarı 

puanlarını (ABP) etkileyen tanıtıcı özellikleri, sosyal medya kullanımı ve akademik erteleme gibi faktörlerin 

incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Gereç-Yöntem: Çalışmanın örneklemini Türkiye’deki hemşirelik 

okullarında lisans eğitimi gören 847 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler web üzerinden online anket ile 

toplanmıştır. Veri toplama araçları olarak Tanıtıcı Bilgi Formu, Sosyal Medya Kullanım Anketi, Akademik 

Erteleme Ölçeği (AEÖ) kullanılmış olup, sosyal medya kullanım süresi telefonlarında bulunun uygulamalarla 

ölçülmüştür. Yüksek AEÖ puanı, yüksek ertelemeciliği göstermektedir. Verilerin değerlendirilmesinde tek yönlü 

varyans analizi, ki-kare ve Pearson korelasyon analizi testleri kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş 

ortalaması 20.62±1.88 olup, % 84’ünü kadınlar oluşturmaktadır. Öğrencilerin ABP ortalamaları 3.32, akademik 

erteleme puan ortalamaları 50.39±11.93 olarak bulunmuştur. Sonuçlar literatür takip edenlerin sosyal medyayı 

daha uzun süreler kullandığını; kadınların, hemşireliği isteyerek seçenlerin, bölümden memnun olanların, literatür 

takip edenlerin, sigara-alkol kullanmayanların, gelir-gideri eşit ve geliri giderden yüksek olanların daha düşük 

erteleme puanına sahip olduğunu; haftada 10+ saat sosyal medya kullananların ve sosyal medyayı tüm gün 

kullananların gündüz veya gece kullananlara göre daha yüksek erteleme puanına sahip olduğunu göstermiştir. 

Öğrencilerin akademik erteleme düzeyi ile akademik not ortalamaları arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır (p > 

0.05). Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada çeşitli tanıtıcı özelliklerin, sosyal medya kullanım süresi ve zamanı, 

literatür takibi, gelir özellikleri gibi etmenlerin akademik erteleme ile ilişkili olduğu; sosyal medya kullanımı ve 

akademik ertelemenin akademik başarı puanı ile ilişkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin 

akademik başarısını etkileyen diğer faktörlerin gelecek çalışmalarda incelenmesi önerilebilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, sosyal medya, akademik erteleme, akademik başarı 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ve Öz Etkililik Düzeylerinin 

Değerlendirilmesi 

 
Hülya Üstündağ1, Tuğçe Büşra Yakar1, Tuğçe Kandaz1, Nazan Çeşit1 

 
1İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul, 

Giriş: Hemşirelik karar vermenin yaşamsal olaylarda büyük önem taşıdığı uygulamalı bir meslektir. Amaç: 

Çalışma, hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerini ve öz etkililik düzeylerinin değerlendirilmesi 

amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.Gereç-Yöntem:Araştırma, İstanbul’da bulunan iki farklı üniversitesinin Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören araştırmaya katılmayı kabul eden, verileri eksiksiz 

dolduran 319 hemşirelik öğrencisi ile yapıldı. Araştırma verileri Sosyo-Demografik Bilgi Formu, California 

Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (CEDEÖ) ve Öz Etkililik-Genel Yeterlilik Ölçeği (ÖEYÖ) kullanılarak 

toplandı. Verilerinı istatistiksel analizlerinden sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma, Mann Whitney-U testinden 

ve Kruskall Wallis Varyans Analizinden yararlanıldı.Bulgular: Çalışma kapsamına alınan öğrencilerin yaş 

ortalaması 20.68 ± 1.91dir. %78.4 ünün kadın, %73.0 ının mesleği isteyerek seçtiği, ve %67.7 sinin herhangi bir 

gazete ve köşe yazarı takip etmediği belirlenmiştir. Öğrencilerin CEDEÖ puanı 209.73 ± 23.90 olarak belirlendi. 

Ölçeğin alt boyutlarından puan ortalaması sırasıyla analitiklik 45.12 ± 6.76, meraklılık 39.42 ± 7.14, açık fikirlilik 

47.57 ± 11.33, kendine güven 29.06 ± 5.86, sistematiklik 23.99 ± 4.90, doğruyu arama 24.54 ± 6.52 olduğu 

saptandı. ÖEYÖ ortalama puanı 31.31 ± 7.83’dır. Çalışmada öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyi ile 

CEDEÖ toplam puanı ve doğruyu anlama, açık fikirlilik ve sistematiklik alt boyutları arasında anlamlı fark 

olduğu(p<0.001), cinsiyetleri ile CEDEÖ toplam puanı ve doğruyu anlama, açık fikirlilik arasında anlamlı fark 

olduğu, gazete ve köşe yazarı takip eden öğrencilerle CEDEÖ toplam puanı ve analitiklik, kendine güven, 

meraklılık arasında anlamlı fark olduğu belirlendi(p<0.001). Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri, 

gazete ve köşe yazarı takip etmeleri ile öz-etkililik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu 

belirlendi(p<0.05).TartışmaveSonuç: Hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri orta düzeyde ve öz 

etkililik düzeyleri ise ortanın üzerinde bulundu. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri yükseldikçe 

eleştirel düşünme eğilimleri ve öz etkililik düzeylerinin arttığı görüldü. 

Öğrencilerinineğitimiboyuncaanalitikdüşünmelerini, meraklı olmalarını vekendine güvenmelerini sağlayacak 

müfredat değişikliklerigeliştirilmelidir. Kaynaklar:1)ÇelikS,YılmazF,KarataşF,AlB,KarakaşNS (2015). 

Hemşirelik Öğrencilerinin EleştirelDüşünmeEğilimleriveEtkileyenFaktörlerHSP,2(1);74-85. 

2)DikmenY,DenatY, BaşaranH, Filiz NY (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Etkililik-Yeterlik 

DüzeylerininİncelenmesiJournalOfContemporaryMedicine,6(3);206-213 

3)KahyaoğluH,DemirN.G(2016).HemşirelikBölümüÖğrencilerininEleştirelDüşünmeEğilimDüzeyleriveEtkiEden

Faktörlerinİncelenmesi, BÜSBFDergisi,1(2);58-76. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik öğrencileri, eleştirel düşünme, öz etkililik-yeterlilik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

DİYABETİK AYAK YARASI OLAN HASTALARIN TABURCULUK EĞİTİMLERİNDE 

STANDART VE KİTAPÇIKLA DİYABET YÖNETİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 
Tuğçe Bilge YILDIRIM1, Büşra ŞAHİN1, Rahşan ÇAM2, 1 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi , 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik 

Fakültesi, 

Giriş Diyabetik hastaların eğitimi ile ayak bakımının sağlanması, diyabetik ayak için risk faktörlerinin belirlenerek 

tedbirlerin alınması ile ayak ülserlerini azaltılabileceği belirtilmektedir. Amaç Diyabetik ayak yarası olan 

hastaların taburculuk eğitimlerinde standart ve kitapçıkla diyabet yönetiminin etkinliğinin karşılaştırılmasıdır. 

Gereç Yöntem Çalışma yarı deneysel olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi Diyabetik Ayak Merkezi’nde 1.12.2019-01.02.2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Araştırmanın 

örnekleminde çalışma grubu 35 ve kontrol grubu 35 olmak üzere 70 hastayla çalışıldı. Veriler Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) for Windows 25 programıyla değerlendirildi. Tanımlayıcı istatistikler, kategorik 

verilerin analizinde Mann WhitneyU ve Anova testi kullanıldı. Kontrol ve çalışma grubu hastaları 0, 5 ve 20. gün 

Ayak Bakım Davranış Ölçeği(ABDÖ) puanları (0-75) ve veri toplama formu ile değerlendirildi. Çalışma grubu 

hastalarına eğitim kitapçığı verildi. Taburculuk sonrası 5. ve 20. gün hastaları telefonlarından arayarak ABDÖ 

soruları soruldu. Bulgular Kontrol grubu hastaların yaş ortalaması 61±9,17 (min:43, max:83) ve %51.4’ü 10 yıldır 

diyabet hastasıdır. Çalışma grubu hastalarının yaş ortalaması 64.14±8.80 (min:48,max:83) ve %69.5’i 10 yıldan 

fazladır diyabet hastasıdır. Kontrol grubunun ABDÖ puan ortalamaları 0. gün 51.77±8.13(min:34, max:67), 5. gün 

54±8.35(min:35,max:70) ve 20. gün 56.03±9.90(min:38,max:71),’dir. Çalışma grubunun ABDÖ puan 

ortalamaları 0. gün 49.38±9.24(min:2, max:67), 5. gün 51.42±7.83(min:39,max:70) ve 

57.54±9.21(min:37,max:73)’dir. Kontrol grubu hastalarının yara bakımlarını % 45.7 eşlerinin, % 68.6’sının her 

gün yaptığı ve % 57.1’inin yara bakımına katıldığı görüldü. Çalışma grubu hastalarının yara bakımlarını % 28.6 

eşlerinin, % 37.1’inin ayak bakımını her gün yaptığı ve % 51.4’ünün ayak bakımına kendisinin katıldığı görüldü. 

Kontrol grubunda yara bakımını eşi yapan hastaların ABDÖ puan ortalamalarıyla 5. günde ABDÖ puan 

ortalamaları karşılaştırılması arasında anlamlı fark olduğu çalışma grubunda anlamlı farkın olmadığı görüldü. 

Sonuç ve Öneriler Kontrol ve çalışma grubu hastalarının ABDÖ puan ortalamalarının orta düzeyde iyi olduğu ve 

20. Gündeki ABDÖ puan ortalamalarından önceki günlerden fazla olduğu görüldü. Buna göre hastalara kitapçıkla 

eğitim uygulamasının ayak bakımı davranışını geliştirdiği göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Diyabetik Ayak Bakımı, Hemşirelik Yönetimi, Taburculuk Eğitimi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

EŞ KAYBI YAŞAYAN YAŞLILARDA ÖLÜM ALGISI: NİTEL BİR ARAŞTIRMA 

 
Tuğçe Bilge YILDIRIM1, Sibel MUTLU1, Aybüke ÇAĞDAŞ1, Mehtap KIZILKAYA1 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

Giriş: Bedensel, ruhsal ve toplumsal birçok sorunun yanında yakınlarının kaybını yaşanması da yaşlı bireylerin 

yaşam kalitelerini olumsuz etkilemektedir. Bu kayıplar arasında baş etmenin en zor olduğu kayıp ise eş kaybıdır. 

Amaç: Araştırma, bir üniversite hastanesinin genel kliniklerinde yatarak tedavi gören eşleri ölmüş yaşlı hastaların 

ölüm olgusuna ilişkin algılarını belirlemek amacıyla yürütülmüş nitel desenli bir çalışmadır. Yöntem: Araştırma, 

Kasım – Aralık 2019 tarihleri arasında ülkemizin batısında yer alan bir ildeki üniversite hastanesinde yatarak tedavi 

gören eşleri ölmüş 11 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin doygunluğa ulaştığı gözlenmiş olduğu için sayı 11 

olarak belirlenmiştir. Çalışmada verilerin toplanması amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda araştırmanın amacına uygun 8 adet açık uçlu 

soru bulunmaktadır. Veriler yüz-yüze gerçekleştirilen bireysel görüşmeler yoluyla "yarı-yapılandırılmış görüşme 

tekniği” ile toplanmıştır. Görüşme sırasında veri kaybını önlemek ve verinin güvenirliğini sağlamak için görüşme 

sırasında katılımcıların izni ile ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Yapılan her bir görüşme ortalama 20-30 dakika 

sürmüştür. Araştırmada elde edilen ses kayıtları araştırmacılar tarafından metne aktarılmış, 12 sayfalık bir ham 

veri dokümanı oluşturulmuştur. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde tümevarımsal içerik analizi tekniği 

kullanılmıştır. Bulgular: Verilerin incelenmesi sonucu 43 koda ulaşılmıştır. Benzeşen kodlar bir araya getirilerek, 

2 ana tema altında toplanmıştır. Tema 1’de eşin ölümüne dair duygu ve düşünceler, tema 2’de kendi ölümüne 

ilişkin duygu ve düşünceler olarak belirlenmiştir. Katılımcıların yaşları 64 ile 74 arasında değişmekte olup, 7 

katılımcı kadın, 4 katılımcı erkektir. Ayrıca katılımcıların yarısına yakınının (n=5) okuma yazma bilmediği 

saptanmıştır. Sonuç: Katılımcıların çoğunluğu eşlerinin ölümü sonrası yalnızlık ve üzüntü hissettiklerini, 

yaşamlarının fazlasıyla değiştiğini belirtmişlerdir, katılımcıların çoğunluğu ölümü yaşamın bir parçası olarak 

değerlendirdiklerini ve ölümden korkmadıklarını ancak bakıma muhtaç olmadan ölmek istediklerini 

aktarmışlardır. 

ANAHTAR KELİMELER: Eş Kaybı, Ölüm, Yaşlı Birey. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Lisans Eğitimleri Sırasında Erasmus Öğrenci Değişim Programına Katılan Hemşirelerin, 

Kültürlerarası Deneyimlerinin Çalışma Hayatlarına Katkıları: Nitel Bir Araştırma. 

 
Tuğçe Atak Meriç1, Fatma Eti Aslan2, Işılay Can3, 1 

 
1Yeditepe Üniversitesi, 2Bahçeşehir Üniversitesi, 3Türk Kızılayı, 

Giriş ve Amaç: Küreselleşme ile birlikte kültürlerarası etkileşimler artış göstererek, sağlık profesyoneleri ve bakım 

verilen bireyler arasında kültürler farklılık oluşmaktadır. Sağlık profesyonellerinden olan hemşireler için dil, din, 

ırk ayrımı yapmaksızın tüm bireylere bakım vermenin gerekliliği ve sorumluluğu olması nedeniyle kültürel 

farkındalık ve yeterlilik hayati becerilerden biri haline gelmiştir (Bohman, 2013; Biçer ve ark., 2014). Kültürel 

farkındalığın gelişmesine olanak veren ERASMUS programının öğrencilere olan katkısını araştıran çalışmaların 

olduğu ancak mezuniyet sonrasında iş hayatına olan katkısı ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu doğrultuda 

bu çalışma, lisans eğitimleri sırasında ERASMUS programına katılan hemşirelerin, değişim programının çalışma 

hayatlarına katkılarının belirlenmesine yönelik olarak niteliksel olarak planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Nitel tipte 

ve fenomoloji (olgu bilim) deseninden bu araştırma 2018 yılının Mayıs-Temmuz aylarında yapılmıştır. 

Araştırmanın bir vakıf üniversitesinin hemşirelik bölümünden mezun ve lisans eğitimleri sırasında 

ERASMUS’dan yararlanan hemşireler evreni (N=7), çalışmaya katılmayı gönüllü olarak katılanlar örneklemi 

oluşturmuştur (n=6). Araştırmanın analizinde tematik analiz tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda önce, ses kayıt 

cihazına kaydedilen görüşme bilgilerinin birebir dökümü yapılmıştır. Veriler okunarak, ifade edilen kavramlar ve 

düşünceler temalar altında toplanarak kodlanıp gruplandırılmıştır. Bulgular: ERASMUS’a giden katılımcıların 

beşi kadın, biri erkek olup yaş grupları 24-29 arasında değişiklik göstermektedir ve hepsi Yunanistan-Selanik’e 

gitmiştir. Yapılan görüşmeler sonrasında çıkan katılımcı ifadeleri; programa katılma amaçları, gözlenen kültürel 

ve mesleki farklar ve programın katkıları olmak üzere 3 tema altında incelenmiştir. Hemşirelerin %83.3’nün 

programa katılma amaçlarını dil gelişimini sağlamak ve yurt dışındaki çalışma durumlarını değerlendirmek ve 

sosyalleşmek için gittiklerini ifade etmişlerdir. Gözlenen kültürel ve mesleki farklılıklarda, hemşireler; sistemsel, 

iş ortamı ve kişiler arası ilişkilerde farklılıkların olduğunu ifade etmişlerdir. Programın akademik ve mesleki 

katkıları incelendiğine, katılımcıların %83’ü makale okuma becerilerinin arttığını, kişilerle daha kolay iletişim 

kurabildiklerini ve işe alım süreçlerinde öne geçtiklerini özetlemişlerdir. Sonuç: Araştırma sonucunda, 

ERASMUS’un hemşirelerin dil gelişimine, akademik ve mesleki yaşantılarına ve kültürel farkındalıklarına olan 

katkılarının olduğu ve bu etkilerin mezuniyet sonrasında devam ettiği bulunmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: Eğitim, Hemşire, Kültür, Erasmus. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelerin Basınç Ülserini Önlemeye Yönelik Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

 
Betül TOSUN1, Ezgi DİRGAR1, Tuba BÜLBÜL1, Hakan DOKUMUŞ1 

 
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 

Basınç ülserleri tüm dünyada hasta güvenliği açısından hastanın yaşam kalitesini etkileyen, sağlık bakım 

maliyetini arttıran önemli bir problem ve aynı zamanda hemşirelerin birinci dereceden sorumlu olduğu önlenebilir 

bir durumdur. Bu çalışma, hemşirelerin basınç ülserini önlemeye yönelik bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi 

amacıyla tanımlayıcı olarak 01.01.2020 ile 01.02.2020 tarihleri arasında Gaziantep ili içerisinde bulunan dört özel 

ve bir üniversite hastanesinde çalışmakta olan 406 hemşire ile yapıldı. Araştırmada; literatür taraması sonucu 

oluşturulan hemşire tanıtıcı bilgi formu ve “Basınç Ülseri Önleme Bilgi Değerlendirme Ölçeği” kullanıldı. 

Ölçekten alınabilecek en yüksek toplam puan 26 olup; 16 puan ve üzeri alanlar yeterli olarak değerlendirildi. 

Veriler IBM SPSS Statistics 22 paket program ile analiz edildi. Tanımlayıcı istatistikler sayı, yüzde(%), 

ortalama±standart sapma ve median olarak verildi. Gruplar arasında sürekli sayısal değişkenlerin 

karşılaştırılmasında “Student t Testi” ve üç ve üzeri kategorik değişkenlerde ise One-way ANOVA testi kullanıldı. 

İstatistiksel kararlarda p<0.05 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Araştırmaya katılanların %76,6’sı 

kadın, %78,3’ü özel hastane, %74,6'sı gece/gündüz vardiyasında çalışmakta, %67,5'i 1-5 yıl arası deneyime sahip, 

%47,8'i yoğum bakım ünitelerinde çalışmakta olup %37,1'i lisans ve üstü eğitime sahiptir. Yaş ortalamaları 26,93± 

6,72’ dir. %35,7’si basınç ülserine yönelik herhangi bir eğitim almamış; %67’si bu konuyla ilgili 

kurs/seminer/hizmet içi eğitim programlarına katılmamış. Ölçek puan ortalaması 11,80± 3,28 olarak hesaplandı. 

Çalışmada lisans mezunu ile basınç ülserine yönelik eğitim alan hemşirelerin aldıkları ortalama puanlarının yüksek 

olduğu saptandı. Sonuç olarak; tüm hemşirelerin %91,6’sı basınç ülseri önleme bilgi değerlendirme ölçeğinden 

aldıkları toplam ortalama puanın, bir hemşire için yeterli ölçüt olan puandan (yeterli≥16 (%60) düşük olduğu 

saptandı. Hemşirelere basınç ülserini önlemeye yönelik bilgi düzeylerini arttıracak hizmet içi eğitimlerin daha sık 

aralıklarla verilmesi önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşire, Basınç Ülseri, Basınç Ülseri Önleme 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Karşılaştığı Etik Sorunlar 

 
Şükrü Akdaş1, Sema Koçan1, Nuray Demirci Güngördü1 

 
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 

Giriş ve Amaç: Hemşirelerin kendi alanlarında karşılaştıkları etik sorunları çözebilmeleri, hasta bakımı 

yaklaşımının ahlâki bir sanatı desteklemesi, geleneksel anlamda hastanın bulunduğu yerde hemşirelik değerlerinin 

merkezini sağlık ve merhametin oluşturması, etik bilginin profesyonel onay açısından gerekli olması, bütünsel 

bakımda etik yeterliğe sahip olmaları için etik ile ilgilenmeleri doğaldır. Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin 

klinikte karşılaştıkları etik sorunları, bu etik sorunların çözümü ile ilgili izledikleri yolu tespit etmek ve 

çıkarımlarımız doğrultusunda çözüm önerileri sunarak literatüre katkı sağlamaktır. Yöntem: Karma tipte 

gerçekleştirilen bu araştırma, bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan 138 hemşire ile tamamlandı. Nicel veriler 

soru formları ile toplandı, yüzdelik ve sayı testleri ile analiz edildi. Nitel veriler ise, açık uçlu soruya detaylı cevap 

veren 49 hemşirenin yazımlarından elde edildi. Nitel veriler içerik analiz yöntemiyle analiz edildi. Bulgular: 

Katılımcıların yaş ortalaması 29±6.58 olmakta olup %89,1’i kadındır. Hemşirelerin %71,7’si lisans mezunudur, 

%84,8’i mesleğini severek yapmaktadır. Hemşirelerin %93,5’inin aldığı ücretten memnun olmadığı, aldıkları 

ücretten memnun olmayanların %68,1’inin iş motivasyonunun olumsuz etkilendiği saptandı. Ayrıca hemşirelerin 

%84,8’inin daha önce etik eğitimi aldığı ve %58,7’sinin bu eğitimi lisans eğitiminde aldığı belirlendi. 

“Karşılaştığınız etik sorunları nasıl çözmektesiniz?” sorusuna hemşirelerin %47,1’inin hastane etik kuruluna 

başvuru yapılabileceği şeklinde cevap verdiği, %40,6’sının hastane etik kurulunun varlığından haberlerinin 

olmadığı ve sorunlarını kendileri çözmeye çalışmak zorunda kaldığı bulundu. Nitel verilerin analizi sonucu 

“sorumlulukların dışında beklentilerin olması”, “etkisiz iletişim”, “bakımda insan gücü: hemşire sayısının bakıma 

yansıması” ve “malzeme ya da kalitesiz malzeme” olmak üzere 4 ana tema belirlendi. Sonuç ve Öneriler: 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar hemşirelerin çoğunluğunun etik sorunlarla karşılaştığı ve bu sorunlarla çıkmaza 

girebildiklerini göstermektedir. Bu bağlamda hemşirelikte etik eğitimine daha çok önem verilmesi ve hastane etik 

kurullarının ülkemizde de yaygınlaştırılması gerektiği önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, Etik, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karma araştırma. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

KLİNİK ÖĞRETİMDE ETİK SORUNLARIN BELİRLENMESİ 

 
Şevval Akçaova1, Selda Rızalar2, Elif Beyza Aktay1, Halil Yılmaz3 

 
1Medipol Mega Üniversite Hastanesi, 2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, 3Koşuyolu 

Medipol Hastanesi, 

Giriş: Hemşirelik eğitimi konusunda yapılan araştırmalara göre hemşirelik öğrencilerinin klinik öğretim sırasında 

farklı etik sorunlar deneyimlediği belirlenmiştir. Bununla birlikte konuya ilişkin yapılan çalışma sayısı sınırlıdır. 

Klinik öğretimde yaşanan etik sorunların belirlenmesi ile uygulamalar daha etkin ve verimli hale getirilebilecektir. 

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin klinik öğretimde yaşadıkları etik sorunları belirlemek için 

tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanmıştır. Gereç Yöntem:Araştırma İstanbul ilinde bir vakıf üniversitesinin 

hemşirelik bölümü öğrencileri ile uygulanmıştır.Çalışmaya katılmayı kabul eden 350 öğrenciye veri toplama 

formu uygulanmıştır. Veriler 02.01.2019-10.01.2020 tarihleri arasında öğrenci tanıtıcı bilgi formu ve klinik 

öğretimde etik sorunları belirlemeye yönelik ölçek ile toplanmıştır. Toplam 52 maddeden oluşan Hemşirelikte 

Klinik Öğretimde Etik Sorunlar Ölçeğinin Sağlık Profesyoneli ve Klinik Eğitimci olmak üzere iki alt boyutu 

vardır. VerilerSPSS 21 programında sayı, yüzde, ortalama, Manwhitney-U ve KruskalWallis testleri ile 

değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya alınan öğrencilerin %82,9’u kadın olup %29,1’i 2.sınıf, %33,7’si 

3.sınıf, %37,1’i 4. sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin % 37,7sinin etik sorun yaşadığı,24,6’sının etik ikilem yaşadığı, 

%10 ‘unun etik çıkmaz yaşadığı saptandı. Yaşanan etik sorunun kaynağı olarak öğrencilerin%17,4’ü hemşireyi, 

%15,7’si hekim ve hemşireyi, %9,4’ü klinik eğitimci ve hemşireyi sorumlu tutmuştur. Yaşadıkları sorunda etik 

ilkelerden öğrencilerin %13,4’ü yarar sağlama, %6,3’ü zarar vermeme, %14,3’ü eşitlik, %6,6’sı mahremiyet 

ilkelerinin ihlal edildiğini belirtmiştir. Sorun durumunda hangi etik değerin ihlal edildiği sorusuna öğrencilerin 

%25,4’ü insan onuru, %13,4’ü doğruluk değerlerinin ihlal edildiğini belirtmiştir. Etik sorun yaşandığı zaman 

öğrencilerin % 24,9’u etik karar verdiğini, % 8,9’u etik karar veremediğini, %8,3’ü fikri olmadığını belirtmiştir. 

Klinik Eğitimci alt boyut puanı 58,69(20-100), Sağlık Profesyoneli alt boyut puanı 88,04(32-160) olup toplam 

puan 146,73 bulundu. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre, klinik uygulamaya çıkma sayısına göre, klinik uygulamada 

etik sorun yaşama durumuna göre etik sorun puanları arasında anlamlı fark bulundu; diğer değişkenlerde fark 

bulunmadı. Sonuç ve Öneriler:Öğrencilerin yaklaşık üçte birinin klinik uygulamalar sırasında etik sorun yaşadığı, 

etik sorun puanının ortalamanın altında olduğu, erkek öğrencilerin ve etik sorun yaşayanların ölçek puanının 

yüksek olduğu belirlendi. 

ANAHTAR KELİMELER: klinik öğretim, hemşirelik öğrencisi, etik sorun 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Akran İlişkileri 

 
Şebnem Bilgiç (Danışman)1, Ayşe Nur Aktaş2, Melike Atila2, İrem Masalcı2 

 
1Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Edirne Türkiye, 2Trakya Üniversitesi, 

Giriş: Günümüzde kullanımı hızla artan akıllı telefonlar gençler arasında akran gruplarıyla etkileşime geçmekte 

sıklıkla tercih edilmektedir. Sosyal ihtiyaçların telefonlarla giderilmeye çalışılmasının, gerçek ilişkilerin 

gelişmesine engel olabildiği ve sosyal sapmalara yol açtığı da bildirilmektedir. Telefon bağımlılığının kişilerarası 

ilişkileri olumsuz etkilemesine karşılık bireylerin sahip olduğu olumsuz akran ilişkilerinin de telefon bağımlılığı 

riskini arttırdığı bilinmektedir. Amaç: Çalışmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin telefon bağımlılık durumlarını 

ve telefon bağımlılığının akran ilişkilerine etkisini ortaya koymaktır. Gereç Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma 

bir üniversitenin hemşirelik bölümünde gerçekleştirildi. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Akıllı Telefon 

Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu (ATBÖ-KF) ve Akran İlişkileri Ölçeği (AİÖ) kullanıldı. Çalışma 03-23 Şubat 

2020 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 541 öğrenci ile yürütüldü. Bulgular: Araştırmaya katılan 

öğrencilerin yaş ortalaması 20,17±1,75 olup, öğrencilerin %78,9’u kadındır. Öğrencilerin %51,0’ının telefonlarını 

günde 3-5 saat aktif olarak kullandığı, %31,1’inin günde 10-20 defa telefonlarını kontrol ettiği, %69,7’sinin 

telefonlarını en çok sosyal medya için kullandıkları, %36’sının cep telefonuna bağlı sağlık sorunu yaşadığı 

belirlenmiştir. Öğrencilerin %66,2’si kolay arkadaşlık kurabildiğini, %80,6’sı yalnızlık yaşamadığını, %91,9’u 

arkadaşlarıyla sorunlarını paylaşabildiğini ve %75’i kendilerini telefon bağımlısı olarak düşünmediğini 

belirtmiştir. Öğrencilerin ATBÖ-KF puan ortalaması 26,10±11,16 ve AİÖ puan ortalaması 67,35±12,43 olarak 

bulunmuştur. Öğrencilerin akıllı telefon kullanma süresi ve telefonu kontrol etme sayısı arttıkça akıllı telefon 

bağımlılık puanının arttığı belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin kolay arkadaşlık kurabilme, yalnızlık yaşama, 

sorunları paylaşabileceği arkadaşa sahip olma durumları ile akıllı telefon bağımlılığı ve akran ilişkileri arasında 

anlamlı fark saptanmıştır.Öğrencilerin akıllı telefon bağımlılığı ölçeği ve akran ilişkileri ölçeği arasına negatif 

yönde düşük düzeyde ilişki saptanmıştır. Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı puanının 

ortalamanın altında, akran ilişkileri puanının ise ortalamanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kolay 

arkadaşlık kuramayan, yalnızlık yaşayan, sorunlarını paylaşacağı arkadaşı olmayan öğrencilerin bağımlığının 

arttığı, akran ilişkilerinin ise azaldığı saptanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeyi 

arttıkça akran ilişkilerinin olumsuz olarak etkilendiği bulunmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik öğrencileri, telefon bağımlılığı, akran ilişkileri 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Özellikleri Ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri 

 
Sümeyye Şimşek1, Meryem Durmuş1, Ayşenur Gülek1, Cemile Savcı1, Ayşe Çil Akıncı1 

 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik, İstanbul, Türkiye, 

Giriş: Hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik özellikleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri mesleki 

motivasyonlarının sağlanması ve gelişimi için önem arz etmektedir. Amaç: Bu araştırmada, hemşirelik 

öğrencilerinin bireysel yenilikçilik özellikleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin belirlenmesi amaçlandı. Gereç 

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma, İstanbul ilinde bir kamu üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümünde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören 196 öğrenci ile 

tamamlandı. Araştırma verileri, “Katılımcı Bilgi Formu”, “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ)” ve “Yaşam Boyu 

Öğrenme Eğilimi Ölçeği (YBÖEÖ)” kullanılarak toplandı. Verilerin analizi SPPS 22 kullanılarak yapıldı. Sayı, 

yüzde, ortalama, standart sapma hesaplandı. İki nicel değişken arasındaki ilişkinin incelenmesinde “Pearson” 

korelasyon katsayısı kullanıldı. Önemlilik düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Bulgular: Katılımcıların %84,2’sinin 

kadın olduğu araştırmada yaş ortalamasının 20,32±1,59yıl idi. Öğrencilerin “Mesleği ile ilgili yeni bilgiye 

ulaşmak” (%26,7) ve “Bireysel ve mesleki olarak güçlenmek” (%25,0) amacıyla yılda bir (%27,6) ya da iki kez 

(%27,0) bilimsel bir etkinliğe katıldığı belirlendi. BYÖ toplam puan ortalaması 70,67±5,86 (54-86), BYÖ “Fikir 

Önderliği”, “Değişime Direnç” ve “Risk Alma” alt boyutları puan ortalamaları ise sırasıyla 25,36±3,66 (15-35), 

29,37±3,20 (18-38) ve 15,93±2,03 (8-20) olarak saptandı. Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği toplam puan 

ortalaması 95,41±14,43 (49-127), YBÖEÖ’nin “Motivasyon”, “Sebat”, “Merak Yoksunluğu” ve “Öğrenmeyi 

Düzenlemede Yoksunluk” alt boyutları puan ortalamaları ise sırasıyla 11,62±4,85 (6-25), 13,37±5,15 (6-30), 

41,00±9,86 (16-54) ve 29,40±6,36 (10-36) olarak belirlendi. BYÖ ile YBÖEÖ toplam puan ortalaması arasında 

pozitif yönde anlamlı korelasyon vardı (p<0,05). Sonuç ve Öneriler: BYÖ’den alınan puan alınan puanlara göre 

araştırma kapsamındaki hemşirelik öğrencileri “öncü (82-75)” ve “sorgulayıcı (74-66)” özelliklere sahiptir. 

Öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri orta düzeydedir. Bu sonuçlar doğrultusunda, üniversitelerdeki 

öğrenme ortamlarının yaşam boyu öğrenmeyi ve yenilikçiliği destekleyecek şekilde| düzenlenmesi önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, öğrenci, yenilik, yaşam boyu öğrenme 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Klinik Deneyim Yaşayan Hemşirelik Öğrencilerinin İzolasyon Önlemleri Hakkındaki Bilgi ve 

Uyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Örneği 

 
Sümeyye Şimşek1, Berna Dincer1 

 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik, İstanbul, Türkiye, 

Giriş: Enfeksiyonların önlenmesi amacıyla kontrol önlemlerine yönelik uyum multidisipliner bir ekip işidir. 

Öğrenci hemşirelerin uyum düzeyleri bu kapsamda çok önemlidir. Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin 

izolasyon önlemlerine uyumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç Yöntem: Çalışma İstanbul’da 

bir devlet üniversitesinin sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü 2. 3. ve 4.sınıflarında eğitim gören ve klinik 

staj deneyimi yaşayan hemşirelik öğrencileriyle yapılmıştır. Aralık-Ocak 2020 tarihleri arasında tanımlayıcı ve 

kesitsel olan planlanan çalışma 147 hemşirelik öğrencisini kapsamaktadır. Çalışmada, araştırmacılar tarafından 

oluşturulan bilgi formu ve Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış olan İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği 

(İÖUÖ) kullanıldı. Ölçeğin Cronbach alfası 0,78 bulundu. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 20.62±1.20 

olup, %88'i kadın, %32,7'si 2.sınıf, %32,7'si 3. Sınıf ve %52'si 4.sınıfta öğrenim görmektedir. En fazla staja 

çıktıkları bölümün dahiliye klinikleri olduğu (%89) ve en çok uygulanan izolasyon yönteminin temas izolasyonu 

(%48.7) olduğu belirlendi. Öğrencilerin %31.7’si stajda izolasyon önlemlerine uyumda sıkıntı yaşamadığını 

belirtti. Hemşirelik öğrencilerinin izolasyon önlemlerine uyum ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 

55.52±4.62 olup, 2 sınıf öğrencilerinin (n:46) ölçek puan ortalamaları 54.97±3.73, 3. sınıf öğrencilerinin (n:49) 

55.69±5.62 ve 4. sınıf öğrencilerinin (n:52) 55.86±4.40 olarak bulundu. Gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmadı (p< 0.05). Sonuç ve Öneriler: Hemşirelik öğrencilerinin izolasyon önlemlerine yönelik 

uyumlarının orta düzeyde olduğu saptandı. Enfeksiyon kontrol uygulamaları ve verilen eğitimlerin etkin olması 

için; staj uygulamaları sırasında enfeksiyon hemşireleri ve eğitim hemşireleri ile etkili eğitimlerin planlanması 

önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşire, Öğrenci, İzolasyon önlemlerine uyum. 



39 
 

19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Covid-19 Pandemisinin Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Algıları Üzerindeki Etkisi: Kalitatif 

Çalışma 

 
SKERDJANA MUÇO1, SEVCAN TOPÇU2, ZUHAL EMLEK SERT 1 

 
1EGE ÜNİVERSİTESİ/HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ/ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/ İZMİR, 2Ege Üniversitesi 

Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı/ İZMİR, 

Giriş: COVID-19 enfeksiyonun, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmasından sonra sağlık sistemleri, sağlık 

çalışanları, üniversiteler, akademik kurumlar ve tüm toplum bu süreçten etkilenmiştir. Hemşirelerin mesleki 

algıları hemşirelerin düşüncelerine, eylemlerine ve hastaları ile etkileşimlerine rehberlik eden inançlar ve değerler 

olarak tanımlanmakta, oluşumu ve değişimi sosyo-ekonomik faktörler, bireysel beklentiler ve deneyimler gibi 

birçok faktör tarafından etkilenmektedir. Hemşirelerin sahip olduğu olumlu mesleki algılar ise hastalarına kaliteli 

bakım hizmeti sağlanmalarını etkilemektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı Covid-19 pandemisinin son sınıf 

hemşirelik öğrencilerinin mesleki algıları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Araştırmada kalitatif 

araştırma yöntemlerinden fenomenolojik araştırma tasarımı kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 

Eğitim-Öğretim yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde eğitim-öğretim gören ve araştırmaya katılmayı 

kabul eden 20 son sınıf hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler bireysel derinlemesine görüşmeler ile 

toplanmış, verilerde doyum noktasına ulaşıncaya kadar veri toplamaya devam edilmiştir. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve araştırmacılar tarafından oluşturulan “Yarı Yapılandırılmış Görüşme 

Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizi tümdengelimsel içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular: 

Araştırmada yer alan öğrencilerin yaşları 22-24 arasında değişmekte olup, öğrencilerin %75’i (15 kişi) kadın, 

%25’i (5 kişi) ise erkektir. Covid-19 pandemisinin hemşirelik öğrencilerinin mesleki algıları üzerindeki etkisi 

“Hemşirelik Rolleri”, “Toplumun Algı ve Tutumları”, “Mesleki Beklentiler” ve “Engeller” temaları doğrultusunda 

analiz edilmiştir. Hemşirelik öğrencilerin çoğu tarafından, Covid-19 pandemisinin toplumun hemşirelik mesleğine 

yönelik algılarını olumlu olarak etkilediği ifade edilmiştir. Ayrıca hemşirelik öğrencileri Covid-19 pandemisinin 

hemşireliğin bakım verici, araştırıcı, savunucu ve değişim ajanı rolü üzerinde etkileri olduğunu ve pandemi 

sürecinin meslek tercihlerini tekrar sorgulamalarına neden olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç ve Öneriler: Bu 

araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, Covid-19 pandemisinin hemşirelik öğrencilerinin mesleki 

algılarını etkilediği bulunmuştur. Covid-19 pandemisinin hemşirelik öğrencilerinin mesleki algıları üzerindeki 

olumsuz etkilerinin azaltılması, toplumda ve hemşirelik öğrencilerinde oluşan olumlu mesleki algıların devam 

ettirilebilmesi için meslek örgütleri tarafından hemşirelik öğrencilerinin mesleki algılarına yönelik programlar 

oluşturması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Covid-19; Hemşirelik öğrencileri; Meslek algısı 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 

 
Fadime Gök1, Filiz Kabu Hergül1, Sinem Duman1, Merve Bayer1, Betül Öksüz1 

 
1Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

ÖZET Giriş: Motivasyon, bireyi harekete geçiren, yönelten, davranışını sürdürmesine neden olan içsel bir 

durumdur. Özellikle üniversite öğrencilerinde öğrenme, bellek, muhakeme ve dikkat gibi pek çok bilişsel sürece 

etki edebileceği düşünülen bir faktördür. Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin motivasyon düzeyleri ve etkileyen 

faktörleri belirlemek Metod: Çalışmanın evrenini 2019-2020 Bahar yarı-yılında Pamukkale Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde okuyan öğrenciler (n=811) oluşturdu. Örneklem seçimine gidilmeden 

araştırmaya katılmaya kabul eden tüm öğrenciler (n=519) örnekleme dahil edildi. Veriler araştırmacılar tarafından 

literatür doğrultusunda hazırlanan öğrencilerin kişisel verilerini içeren “Öğrenci Bilgi Formu” ve “Üniversite 

Öğrencilerinde Motivasyon Ölçeği (ÜÖMÖ)” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, 

standart sapma, Independent Samples t-test, One-Way Anova, Kruskal Wallis testleri kullanıldı. Bulgular: 

Öğrencilerin yaş ortalaması 20.30±1.40 olup, min:18, max:25 yaşındadır. Öğrencilerin %83.6’sı kadın, %77.8’i 

Anadolu Lisesi mezunu ve %58.2’i yurtta kalmaktadır. Öğrencilerin %58,2’inin hemşireliği kendi isteği ile tercih 

etmediği, %54’ünün bu bölümünde okumaktan memnun olmadığı, %60,5’inin düzenli kitap okumadığı tespit 

edildi. Öğrencilerin %58,0’sinin annesi, %38,2’sinin babası ilkokul mezunudur. Annelerin %76.1’inin herhangi 

bir işte çalışmadığı, babaların ise %78,4’ünün çalıştığı, %85,5’inin çekirdek aileye sahip olduğu, %65,3’ünün 

herhangi bir burs almadığı belirlendi. Öğrencilerin %11.9’u fizyolojik, %7.5’i psikolojik bir hastalığa sahip ve 

%10.6’sı düzenli bir ilaç kullanmaktadır. Öğrencilerin tanıtıcı özellikleri ile Motivasyon düzeyi puan ortalaması 

karşılaştırıldığında, cinsiyet, hemşirelik bölümünü tercih etme, bu bölümde okumaktan memnun olma, düzenli 

kitap okuma, aile yapısı ve kronik bir hastalığa sahip olma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu 

saptandı. Kadın, hemşirelik bölümünü kendi isteği ile tercih eden, bu bölümde okumaktan memnun olan, düzenli 

kitap okuyan, çekirdek ailede yaşayan, kronik bir hastalığı olmayan öğrencilerin motivasyonlarının daha iyi olduğu 

tespit edildi. Sonuç: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerinin genel olarak motivasyonlarının iyi düzeyde olduğu 

belirlendi. Ölçek alt boyutlarına göre değerlendirildiğinde, içsel, dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluklarının 

orta düzeyde olduğu saptandı. Anahtar kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, Motivasyon, etkileyen faktörler 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik öğrencisi, Motivasyon, Etkileyen faktörler 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hasta Savunuculuğu 

 
Elif Selime Yakupoğlu1, Simge Sarıoğlu1, Duygu Kurt1 

 
1Trakya Üniversitesi, 

Hasta savunuculuğu hemşirelerin çağdaş rollerinden birisidir. Bu çalışma hemşirelik bölümü öğrencilerinin hasta 

savunuculuğu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacı ile yapıldı. Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini 

bir devlet üniversitesinin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde okuyan ve klinik uygulamaya çıkan ikinci, 

üçüncü ve dördüncü sınıf öğrenciler (N=325) oluşturdu. Araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 208 

öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturdu. Veriler öğrencilerin sosyo-demografik özelliklere ilişkin sorulardan 

oluşan anket formu ve Hasta Savunuculuk Ölçeği kullanılarak toplandı. Veriler SPSS BMI 20.0 programında, 

yüzdelik ortalamalar, bağımsız gruplarda Student t testi ve Tek yönlü varyans analizi ile değerlendirildi. Çalışmaya 

katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,04±1,44 olup %39,4’ü 2.sınıf, %65,4’ü kadın, %52,4’ü anadolu lisesi 

mezunu, %80,8’inin aile tipi çekirdek aile, %48,6’sı ilçede yaşamakta ve %75,5’i hemşirelik bölümünü isteyerek 

tercih etmiştir. Öğrencilerin Hasta Savunuculuk Ölçeği toplam puan ortalaması 161,87±25,6’dır. Sağlık meslek 

lisesi mezunu olan ve hemşirelik bölümünü isteyerek tercih eden öğrencilerin ölçek toplam puan ortalaması 

yüksektir (p<0,05). Kadın öğrencilerin, 4.sınıf öğrencilerin ve hemşirelik bölümünü isteyerek tercih etmiş olan 

öğrencilerin tedavi ve bakım alt boyutu puan ortalamaları yüksektir (p<0,05). Hemşirelik bölümü öğrencilerinin 

hasta savunuculuğu orta düzeyin üzerinde olup mezun olunan lise türü ve hemşirelik bölümünü isteyerek tercih 

etmenin hasta savunuculuğunu etkilediği belirlenmiştir. Geleceğin hemşireleri olan hemşire öğrencilerin bakım 

vereceği hastaları savunabilmesi için hasta savunuculuk rollerinin yükseltilmesi gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hasta savunuculuğu, Hemşire, Öğrenci 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Onkoloji Hastalarının Perspektifinden COVID-19: Kalitatif Bir Yaklaşım 

 
Sibel Şentürk1, Gamze Danış1 

 
1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu, Burdur-Bucak, Türkiye, 

Giriş: COVID-19 nedeniyle kanserli hastalar, ciddi hastalık ve artan ölüm riski altındadır. Pandemi döneminde 

kanser hastalarının bağışıklığının baskılanması genel popülasyona kıyasla enfeksiyon riskini artırmakta, 

enfeksiyon nedeniyle ciddi komplikasyonlara maruz bırakmakta, bu da tedavinin gecikmesine ve hastalığın 

prognozunun olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle COVID-19 sürecinde onkoloji 

hastalarının deneyimleri belirlemek önemlidir. Amaç: Bu araştırma, onkoloji hastalarının COVID-19 pandemi 

sürecine ilişkin görüş ve deneyimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada veriler, nitel 

çalışma yöntemi ile toplanmıştır. Çalışmanın örneklemini, 11 Ocak – 12 Şubat 2021 tarihleri arasında bir Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi’nin onkoloji polikliniğine muayene olmak için gelen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 

toplam 12 onkoloji hastası oluşturmuştur. Çalışmanın yapılabilmesi için etik kurul izni, kurum izni ve hastalardan 

da yazılı onam alınmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkat alınarak 

yapılmıştır. Her görüşme yaklaşık 25-30dk sürmüş ve onkoloji hastalarının ifadeleri ses kayıt cihazı ile 

kaydedilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma 

sonucunda onkoloji hastalarının deneyimleri 4 tema altında incelenmiştir. 1) İlk duyum, 2) Pandemi sürecinde 

yaşanan zorluklar ( tedavi sürecinin aksaması, fiziksel, psikolojik ve ekonomik zorluklar, sosyal izolasyon), 3) 

Yeni duruma uyum (bağışıklığı güçlendirme, maske-mesafe ve hijyen), 4) Baş etme yöntemleri (dine yönelim, iş, 

uğraşı ve sanatsal aktivitelerde bulunma, kendi kendine telkin) Sonuç ve Öneriler: Araştırma sonucunda onkoloji 

hastalarının özellikle bağışıklık sistemlerindeki zayıflık nedeniyle COVID-19 bulaşma ve ölüm korkusu yaşadığı, 

tedavi sürecinde aksamaların yaşanmasına neden olduğu, yakınlarından uzak kaldığı, ancak bu süreçte COVID-

19 ile baş etmeyi öğrenmek için çaba sarf ettikleri ancak psikolojik desteğe özellikle ihtiyaçları olduğu sonucuna 

varılmıştır. Onkoloji hastalarına bu süreçte psikolojik olarak destek sağlanması, maske-mesafe ve hijyen 

konularında bilgilendirilmeleri, online grup toplantıları yaparak deneyimlerinin paylaşılmasının sağlanması 

önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Onkoloji, onkoloji hastası, COVID-19, Kalitatif çalışma. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumlarının Ve Etkileyen Etmenlerin 

İncelenmesi 

 
Yelda Candan Dönmez1, Sevilcan Yaşar1, Buse Oğuz1 

 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

Giriş: Beyin göçü, nitelikli iş gücünün daha iyi şartlara sahip olan ülkelere göç etmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Son yıllarda en çok artan göç çeşidi olup gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru bir 

yön izlemektedir. Ücret yetersizliği, mesleki çalışma ve gelişme olanaklarının yetersizliği, mesleki imaj ve statü 

gibi faktörler beyin göçüne zemin hazırlamaktadır. Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin beyin göçüne yönelik 

tutumlarının ve etkileyen etmenlerin incelenmesidir. Gereç Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırma verileri 03 

Şubat-06 Mart 2020 tarihleri arasında bir üniversitenin hemşirelik fakültesinde yürütüldü. Araştırma örneklemini 

hemşirelik fakültesinde 2019-2020 öğretim yılında eğitim öğretime devam eden, araştırmaya katılmaya gönüllü, 

1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri(n=444) oluşturdu. Verilerin toplanmasında literatür doğrultusunda hazırlanan 28 

sorudan oluşan Sosyodemografik Özellikler Soru Formu ile 16 maddeden oluşan Hemşirelerin Beyin Göçüne 

Yönelik Tutum Ölçeği kullanıldı. Veriler yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplandı. Veriler SPSS 

(Statistical Package For Social Science) 22.0 paket programında değerlendirildi. Araştırmanın yürütülebilmesi için 

bilimsel etik kuruldan, araştırmanın yürütüldüğü kurumdan ve öğrencilerden yazılı ve sözlü onam alındı. Bulgular: 

Öğrencilerin yaş ortalaması 21.16±1.64, %88,5’i kadın olup %11,5’i erkektir. Öğrencilerin ölçek puan ortalaması 

58,43±9,50(min=28, maks=80) olarak belirlendi. Erkek öğrencilerin kadınlara göre(t=3,888 p<0.05), aile gelir 

durumu az olanların eşit olanlara göre(F=4,501 p<0.05), anneleri lise mezunu olanların ilkokul mezunu olanlara 

göre, anneleri üniversite mezunlarının ilkokul mezunlarına göre(x2=14,217 p<0.05), yurt dışında akrabası 

olanların olmayanlara göre(t=1,972 p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Türkiye’de hemşire olarak 

çalışmak istemeyen öğrencilerin(t=7,992 p<0.05), Türkiye’de kariyer olanaklarının kısıtlı olduğunu 

düşünenlerin(t=2.620 p<0.05), Türkiye’de maaşın düşük olduğunu düşünenlerin(t=2.284 p<0.05), sağlık alanında 

şiddetin göçe sebep olduğunu düşünenlerin(Z=2.943 p<0.05), dini ve kültürel farklılıkların yurt dışında yaşamaya 

engel olmayacağını söyleyenlerin(t=4.739 p<0.05) beyin göçüne yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu 

saptandı. Sonuç ve Öneriler: Hemşirelik öğrencilerinin beyin göçüne ilişkin tutumlarının orta düzeyde olduğu 

belirlendi. Bu doğrultuda hemşirelik öğrencilerinin görüşleri göz önünde bulundurularak hemşirelik mesleğinin 

çalışma koşulları ve olanaklarının düzenlenmesi söylenebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, öğrenci, beyin göçü, tutum 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelere Verilen Eğitimin Ve Sunulan Görsel Materyalin; Ventrogluteal Enjeksiyonlara 

Yönelik Bilgi Düzeyine Ve Ventrogluteal Enjeksiyon Uygulama Sıklığına Etkisi 

 
Sevda Çınar Kardaş1, Nuray Şahin Orak2 

 
1Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 

Öğrencisi, 2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim 

Dalı, Dr. Öğretim Üyesi, 

Amaç: Bu araştırma hemşirelere verilen eğitimin ve sunulan görsel materyalin; ventrogluteal enjeksiyonlara 

yönelik bilgi düzeyine ve ventrogluteal enjeksiyon uygulama sıklığına etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı. 

Gereç- Yöntem: Araştırma tanımlayıcı, randomize olmayan ön test son test- kontrol gruplu deneysel klinik tasarım 

olarak planlandı. Ocak- Ekim 2019 tarihleri arasında Aydın ilinde bulunan iki kamu hastanesinde gerçekleştirildi. 

Araştırmanın evreni 737 hemşire oluşturdu. Araştırmanın örneklemini oluşturan 105 hemşireden bir kamu 

hastanesinde çalışan hemşireler deney, diğerleri kontrol grubunu oluşturdu. Veriler, Gülnar ve Çalışkan (2014) 

tarafından geliştirilen anket ile toplandı. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Chi kare testi, 

t testi, One way Anova testi kullanıldı. Bulgular: Deney grubunda girişim sonrası intramüsküler enjeksiyonda 

ventrgluteal bölgeyi tercih etme oranı ve enjeksiyon yapma durumu artarken, kontrol grubunda sabit kaldığı 

belirlendi. Araştırmada, deney grubunda yer alan hemşirelerin son test bilgi puan ortalamalarının, ön test bilgi 

puan ortalamalarına göre anlamlı düzeyde (p<0,05) yüksek olduğu, kontrol grubunda anlamlı düzeyde bir 

değişikliğin olmadığı (p>0,05) bulundu. Sonuç-Öneriler: Hemşirelere verilen eğitimin ve sunulan görsel 

materyalin ventrogluteal bölgeye yönelik bilgi düzeylerine, intramüsküler enjeksiyon bölgesi olarak tercih 

etmelerine ve bu bölgeye uygulama yapmaya olumlu etkisi olduğu görüldü. Hemşirelere hizmet içi eğitim 

sürecinde ventrogluteal bölgeye intramüsküler enjeksiyonun uygulamalı olarak gösterilmesinin ve uygulama 

alanlarında asılı görsel materyallerin bulunmasının intramüsküler enjeksiyonların ventroguluteal bölgeye 

uygulanmasını artıracağı öngörülmektedir. Bu durumda hemşirelik öğrencilerinin ventroguluteal bölgeye 

intramüsküler enjeksiyon yapan rol model hemşireler görmelerinin mümkün olacağı söylenebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: İntramüsküler enjeksiyon, Ventrogluteal bölge, Bilgi düzeyi, Hemşirelik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HPV VE GÜVENLİ CİNSEL YAŞAM KONUSUNDA ÜNİVERSİTE GENÇLERİNİ 

BİLGİLENDİRME VE RİSKLERİNİ BELİRLEMEDE AKRAN EĞİTİMİNİN ETKİSİ 

 
NURAN KÖMÜRCÜ1, SEDA DEĞİRMENCİ ÖZ1, NURCAN UYSAL1, SERPİL YEDEK1 

 
1İstanbul Aydın Üniversitesi, 

Giriş: Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonundan korunmada aşılama kadar önemli olan bir diğer faktör 

gençlerin cinsellik ve cinsel yolla bulaşıcı hastalıklar hakkında eğitilmesidir. Amaç: HPV enfeksiyonuna ve 

güvenli cinsel yaşam konusuna ilişkin gençlerde farkındalık oluşturmak ve risklerini belirlemek amacıyla 

tanımlayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir. Gereç Yöntem: Çalışma, bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören 100 

rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü öğrencisine, hemşirelik bölümü öğrencileri tarafından akran eğitimi 

verilerek gerçekleştirilmiştir. Eğitim öncesinde, HPV ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda farkındalık 

düzeyine yönelik sorular içeren 24 soruluk bilgi formu ve eğitim etkinliğini değerlendirmek amacı ile Hendrick 

Cinsel Tutum Ölçeği (HCTÖ) Kısa Formu uygulanmıştır. Verilerin analizi, yüzde, Mann Whitney U Testi ve 

Kruskal Wallis Testi ile yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin çoğu kadın (%61), 21-24 yaş 

aralığında (%66), %72’sinin cinsel ilişki deneyimi olmadığı, %83,0’ının bulaşıcı hastalıklara karşı önlem almadığı, 

%71,0’ının cinsellikle ilgili eğitim almadığı ve %68’inin HPV hakkında bilgi sahibi olmadığı belirlenmiştir. 

Öğrencilerin HCTÖ’den aldıkları alt boyut puan ortalamaları incelendiğinde, en düşük doğum kontrolü alt 

boyutundan (3,15±,97), en yüksek ise paylaşım alt boyutundan (3,83±,89) puan aldıkları saptanmıştır. Eğitim 

sonrasında, %83’ünün eğitimin farkındalık yarattığını ve %52’sinin hastaneye gitmeyi düşündüğünü belirtmiştir. 

Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin çoğunun cinsellikle ilgili eğitim almadığı ve HPV hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmadıkları görülmüştür. Bu nedenle öğrencilere cinsellikle ilgili konularda düzenli eğitimlerle bilgi sahibi 

olmaları önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: HPV, Akran Eğitimi, Cinsel Tutum, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Kariyer Planlamaya Yönelik Görüşleri 

 
Sercan KARA 1, Mehmet Ata Demir 1, Serkan GÜNGÖR 1, Handan ALAN1, Ülkü BAYKAL1 

 
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi , 

Giriş: Kariyer, kişisel ve örgütsel hedeflerle doğrudan bağlantılı, kişinin yaşamı boyunca yaşayacağı kısmen 

kontrol altında tutacağı iş tecrübesi ve aktivitesiyle bağlantılı bir süreçtir. Kariyer planlama ise bir çalışanın sahip 

olduğu bilgi, yetenek, beceri ve güdülerinin geliştirilmesiyle, çalışmakta olduğu örgüt içindeki ilerleyişinin ya da 

yükselmesinin planlanmasıdır. Hastanelerde hemşirelik personelleri, iş gücünün büyük bir kısmını oluşturmakta 

ve örgütsel hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Araştırmanın amacı; Devlet ve özel 

üniversitelerine kayıtlı hemşirelik öğrencilerinin kariyer yönelimlerini ve beklentilerini tanımlamak ve bu 

yönelimi etkileyen kişisel, mesleki ve toplumsal faktörleri belirlemektir. Gereç ve yöntem: Araştırma, tanımlayıcı 

ve kesitsel bir çalışmadır. Veriler Araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan anket form 

kullanılarak toplandı. Araştırmanın Örneklemini bir üniversitenin hemşirelik fakültesinde 3 ve 4. Sınıfta öğrenim 

gören 300 öğrenci oluşturdu. Örneklem büyüklüğü; %5 hata payı, %99 güven seviyesi formülü kullanılarak 

hesaplandı ve tabakalı örnekleme yöntemi kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin % 82,7 kadın %17,3 erkekti ; %57 si 

3. Sınıf , % 43 ü 4.sınıf hemşirelik fakültesinde öğrenim görmektedir, % 63,3 okuduğu bölümü isteyerek tercih 

ettiğini ifade etti. Öğrencilerin çoğu %80,6 anadolu/fen lisesi mezunudur. Öğrencilerin mesleği seçme nedenleri 

arasında ilk üçte iş bulma kolaylığı ,puanın istediği bölüme yetmediğini ve mesleği sevdiğini ifadeleri yer 

almaktadır. Öğrencilerin % 90’nı mezun olduktan sonra hemşire olarak çalışmak istediğini ve bunların %62 ‘si 

yataklı tedavi kurumlarını /hastaneleri tercih ettiğini ifade etti . Öğrencilerin %80’i hemşirelik eğitimi sırasında 

farklı kariyer alanlarında yönlendirme yapılmadığı ve % 59,3 ‘üne farklı çalışma alanlarıyla ilgili gözlem yapma 

olanağı olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin %41.7’si yurt dışında çalışmayı ,% 40.3’ü yurt dışında lisansüstü 

eğitim almayı düşündüğünü belirtti. Sonuç: Sonuç olarak öğrencilerin çoğunluğu mesleği isteyerek tercih 

ettiklerini ,lisans üstü eğitim düşündüklerini belirtmektedir. Mezuniyet sonrası özel ve üniversite hastanelerinde 

çalışmak isteyenler oranının düşük olduğu ve öğrencilerin lisans eğitimi alırken efektif bir insan gücü 

planlayabilmek adına öğrencilerin kariyer planlamada bir rehbere ihtiyaç duydukları görülmüştür. Bu bağlamda 

üniversite ders müfredatına ve öğrencilerin alanları ile kariyer planlama derslerinin konması ve üniversite 

bünyesinde kariyer planlama merkezlerinin kurulması ve öğrencilerin oraya yönlendirilmeleri önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik Öğrencileri, Kariyer planlama , Kariyer Görüşleri 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Üniversite Öğrencilerinin Tip 2 Diyabet Risk Düzeyleri ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 
İlknur Özkan1, Sema Nur Çiçek1, Seçil Taylan1 

 
1Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Giriş Üniversite; öğrencilerin yeme ve uyku düzenlerinde bozulma, fiziksel aktiviteleri seviyelerinde önemli 

ölçüde azalma ve daha yoğun stres yaşadıkları bir dönemdir. Tüm bu davranışların üniversite öğrencilerinde kilo 

alımına katkıda bulunduğuve Tip 2 diyabet ve diğer kronik hastalıkların gelecekteki prevalansını potansiyel olarak 

arttırdığı düşünülmektedir. Amaç Çalışma üniversite öğrencilerinin Tip 2 Diyabet risk düzeyleri ile sağlıklı yaşam 

biçimi davranışları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem Bir sağlık bilimleri 

fakültesinin Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi öğrencileri ile yapılan tanımlayıcı ve ilişkisel tipteki araştırmaya 285 

öğrenci katılmıştır.Araştırmanın verileri; Tanıtıcı Özellikler Bilgi Formu, Finlandiya Tip-2 DM Risk Ölçeği, 

Sağlıklı Yasam Biçimi Davranısları Ölçeği II ile toplanmıştır. Veriler pearson korelasyon ve stepwise çoklu 

regresyon tekniği ile değerlendirilmiştir. Bulgular Öğrencilerin yaş ortalaması 20,01±1,25 (18-25) yıl, %69.1’inim 

kadın olduğu, %22,1’inin sigara, %21.4’ünün alkol kullandığı belirlenmiştir, Beden kitle indeksinin ortalama 

21,28±2,38 olduğu ve %80’nin normal kilolu olduğu saptanmıştır.Öğrencilerin Diabet risk ölçeğinden 5,38±3,26 

(0-26) puan; Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeğinden toplam 126,42±21,01 (52-208) puan aldıkları 

belirlenmiştir.Diyabet Risk Ölçeği ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği toplam alt boyutları arasında 

negatif ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Diyabet risk değerlendirmesi ölçeğinin standart 

sapmasını,Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği“kişiler arası ilişkiler “alt boyutu standart sapmasındaki bir 

birimlik artışın 0.190 birim; “fiziksel aktivite” alt boyutu standart sapmasındaki bir birimlik artışın ise 0.141 birim 

azalttığı saptanmıştır. Sonuç ve Öneriler Üniversite öğrencilerinin Tip 2 Diyabet risk düzeyleri ile sağlıklı yaşam 

biçimi davranışlarının ilişkili olduğu belirlenmiştir. Genç yetişkin olan üniversite öğrencilerinin mevcut 

davranışlarının gelecekteki tip 2 diyabet riskini nasıl artırdığı konusundaki farkındalıkları ve risk algıları 

önemlidir. Bu nedenle üniversiteler sağlıklı yaşam davranışlarına yönelik bilgi ve farkındalığı artıracak 

programları uygulamak için elverişli ortamlardır. 

ANAHTAR KELİMELER: Tip 2 diyabetes mellitus,diyabet riski, sağlıklı yasam biçimi davranışları,öğrenci. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Birlikte Çalıştıkları Hemşirelerden Beklentileri ve Beklentilerinin 

Karşılanma Düzeylerinin Uygulama Başarı Puanı İle İlişkisi 

 
Seheray ŞAHİN1, Veysel Karani BARIŞ1, Şeyda SEREN İNTEPELER1 

 
1Dokuz Eylülş Üniversitesi , 

Giriş: Hemşirelik öğrencilerin klinik öğrenme ortamında klinisyen hemşireler tarafından desteklenmesi başarısı 

açısında önemlidir. Amaç: Araştırmanın amacı hemşirelik son sınıf öğrencilerinin intörnlük uygulaması 

kapsamında birlikte çalıştığı hemşirelerden beklentilerinin karşılanma düzeyleri ile uygulama başarı puanları 

arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Gereç Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tasarıma sahip olan araştırma Aralık 

2020-Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini bir üniversitenin hemşirelik 

fakültesinde öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 198 dördüncü sınıf (intörn) öğrencisi 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan ‘Tanımlayıcı Bilgiler’ ve 

‘Öğrencilerin Hemşirelerden Beklentileri ve Karşılanma Durumu’ formları kullanılarak toplanmış, başarı puanları 

ise öğrenci işleri biriminden elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler, pearson 

korelasyon analizi ve lineer regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Yaş ortalaması 22,05 (SS±2,69) olan 

katılımcıların %79,3’ü kadın, %74,2’si anadolu lisesi mezunudur. Katılımcılar birlikte çalıştıkları hemşirelerden 

en fazla ‘güler yüzlü olması (%97,4)’nı beklemektedir. Analiz sonucuna göre hemşireler tarafından en fazla 

karşılanan beklenti ‘öz güveni yüksek olması (%89,2)’, en az karşılanan ise ‘klinik içi etkinliklere katılımımı 

sağlaması (%64,1)’ olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilen korelasyon analizine göre öğrencilerin uygulama başarı 

puanları ile birlikte çalıştıkları hemşirelerden beklentilerinin karşılanma düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı (p<0,001), pozitif yönde orta güçlük düzeyinde (r=,383) bir ilişki saptanmıştır. Uygulama başarı puanı ve 

beklenti karşılanma düzeyi değişkenleri ile oluşturulan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır 

(F(1,113)=19,396, p<0,001) ve toplam varyansın %14,7'sini açıklamaktadır (R2= ,147). Öğrencilerin uygulama 

başarı puanları birçok faktörden etkilendiği için bu oran oldukça önemli bulunmuştur. Modele göre öğrencilerin 

birlikte çalıştıkları hemşirelerin beklentilerini karşılama düzeyleri uygulama başarı puanını yordayan bir faktördür 

(β=0131, p<0,001). Regresyon katsayısı üzerinden G*Power 3.1.9.4 programı kullanılarak gerçekleştirilen güç 

analizine göre araştırmanın etki büyüklüğü 0.17, gücü ise 0,99 olarak hesaplanmıştır. Sonuç: Öğrencilerin birlikte 

çalıştıkları hemşirelerden beklentilerinin karşılanması uygulama başarı puanını artırmaktadır. Bu sonuç 

doğrultusunda yönetici hemşirelere klinisyen hemşireleri öğrenci eğitiminde rol üstlenmesi konusunda 

desteklemesi, akademisyen hemşirelere ise öğrenci eğitiminde klinisyen hemşireler ile iş birliğinin artırılması 

önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik Öğrencilerinin Birlikte Çalıştıkları Hemşirelerden Beklentileri ve 

Beklentilerinin Karşılanma Düzeylerinin Uygulama Başarı Puanı İle İlişkisi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

SAĞLIK ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL TELEFON YOKSUNLUĞU KORKUSUNUN 

(NOMOFOBİ) YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ 

 
Melike DEMİR DOĞAN1, Sedanur YEŞİLYURT1, Gizem DOĞDU1, Alime SÜL1, İrem ÇAĞLAR1, 

Gülsüm AYNACI1, Hatice Çürük1, Ayşe Nur YILDIRIM1, Esra Nur HORUZ1 

 
1Gümüşhane Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü, 

Amaç: Bu çalışmanın amacı Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin mobil telefon 

yoksunluğu korkusunun (nomofobi) yaşam kalitesine etkisini değerlendirmektir. Yöntem: Tanımlayıcı türdeki 

araştırmanın evrenini Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 603 gönüllü öğrenci 

oluşturdu. Araştırma 2019 yılı Nisan - Mayıs ayları arasında yapıldı ve toplama aracı olarak araştırmacılar 

tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, Nomofobi Ölçeği ve Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanıldı. Verilerin 

analizinde sayı ve yüzdelik hesapları, T-testi, One-Way ANOVA ve Korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: 

Öğrencilerin yaş ortalamaları 20,70±1,68 ve katılımcıların %69,5’i kadın, %30,5’i erkektir. Katılımcıların 

%35,3’ünü 1.sınıflar oluşturmaktadır. Bölümler arası inceleme yapıldığında en fazla katılımcının %28,2 ile 

hemşirelik bölümü olduğu görülmüştür. En çok vakit geçirilen uygulama %65,2 ile instagram uygulamasıdır. 

Katılımcılar yaklaşık olarak telefonla 6,18±3,74 saat vakit harcamaktadır. Sınıflar arası inceleme yapıldığında en 

yüksek Nomofobi puanını ikinci sınıflar almıştır. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda 2. sınıfların 1. ve 4. 

sınıflara göre nomofobi ölçek puanının daha yüksek olduğu saptandı (sırasıyla p=0,023; p<0,001). 3. sınıfların 4. 

sınıflara göre nomofobi ölçek puanının daha yüksek olduğu saptandı (p=0,002). Nomofobi ile bölümler 

incelendiğinde en yüksek Nomofobi puanına sahip bölüm beslenme ve diyetetik bölümüdür. Ancak öğrencilerin 

okuduğu bölüm ile nomofobi arasında anlamlı ilişki olmadığı görüldü. Bölümler ve yaşam kalitesi incelendiğinde 

en yüksek yaşam kalitesi puanına sahip bölüm iş sağlığı ve güvenliği bölümü öğrencilerine aittir. Sonuç: 

Çalışmanın sonucunda, sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde Nomofobi ve yaşam kalitesi arasında negatif yönlü 

bir ilişki bulunmuştur. Nomofobi arttıkça yaşam kalitesinin azaldığı saptanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: Nomofobi, Yaşam Kalitesi, Telefon, Üniversite Öğrencileri, Bağımlılık 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

ÇOCUK KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ROL VE FONKSİYONLARINI 

UYGULAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Seda Yıldız1, Emine İrem Abaylı1, Kübra Bay1, Sema Kuğuoğlu1 

 
1İstanbul Medipol Üniversitesi, 

Giriş ve Amaç: Çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin rol ve fonksiyonları, yenidoğan döneminden başlayarak, 

ergenlik döneminin sonuna kadar çocuğun tüm gelişim dönemlerini kapsar. Çocuk ve aileyi bakımın merkezine 

alan hemşirenin rol ve fonksiyonlarını uygulama düzeyleri önemlidir. Bu nedenle araştırma; çocuk kliniğinde 

çalışan hemşirelerin rol ve fonksiyonlarını uygulama düzeylerini belirlemek amacı ile planlandı. Gereç ve Yöntem: 

Araştırma evrenini; İstanbul Anadolu Yakası Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde 

çalışan hemşireler (N=67), örneklem grubunu ise, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden ve çocuk 

kliniklerinde çalışan tüm hemşireler (n=66) oluşturdu. Araştırma verileri; Etik kurul ve kurum izinleri alındıktan 

sonra ‘‘Sosyodemografik Veri Formu’’ (EK-1) ve Yüzer ve ark.,tarafından 2008’de, geçerlik ve güvenirlik 

çalışması yapılarak Türkçeye uyarlanan; çalışmamız için kullanım izni alınan ‘‘Çocuk Hemşirelerinin Rol ve 

İşlevlerini Uygulama Ölçeği’’(EK-2) kullanılarak, Temmuz – Ekim 2019 tarihler arasında toplandı. Veriler; 

Lisanslı SPSS 22.0 versiyonu ile bilgisayar ortamında %5 anlamlılık düzeyinde; t testi, tek yönlü ANOVA, Mann-

Whitney U, Kruskal Wallis testleri kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin; %94’ü 

kadın, %48,5’i 19-28 yaş grubunda, %73’ü lisans düzeyinde eğitime sahip ve %42,4’ü 1-5 yıl klinik deneyime 

sahipti. Hemşirelerin rol ve fonksiyonlarını uygulama düzeylerine ilişkin veriler değerlendirildiğinde alt boyut 

puan ortalamalarının; Savunucu ve Karar Verici Rolü (4,35±0,58), Bakım Verici ve Sağlığı Koruyucu Rolü 

(4,33±0,51), Rahatlatıcı Rolü (4,26±0,65), Eğitici ve Araştırmacı Rolü (4,18±0,7), Danışmanlık Rolü (4,13±0,64), 

Yönetici ve Koordine Edici Rolü (4,11±0,67), Rehabilite Edici Rolü (4,04±0,97), İletişimci ve İşbirliği Rolü 

(3,92±0,6) olarak sıralandığı görüldü. Hemşirelerin yaşları, öğrenim durumları ve klinik deneyim süreleri ile ölçek 

alt boyut puan ortalamaları karşılaştırıldığında, aralarında anlamlı bir farklılık görülmedi (p>|.05). Sonuç ve 

Öneriler: Çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin rol ve fonksiyonlarını uygulama düzeylerinin iyi olduğu ve 

sosyo-demografik özellikleri ile anlamlı bir ilişki göstermediği saptandı. Benzer bir çalışmanın daha büyük 

örneklem grupları ile tekrarlanması önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşire, Çocuk, Rol ve Fonksiyon 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt Ve Korunmasına Yönelik Tutumları 

 
Feride Taşkın Yılmaz1, Kadriye Aldemir1, Seçil Çopur1, Zümrüt Işık1 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu , 

Giriş: Özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişisel verilerin korunması, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin 

korunması şeklinde yasal güvence altına alınmıştır. Özellikle eğitim sürecindeki hemşire adayların konu ile ilgili 

tutumlarının belirlenmesi, bilgi ve farkındalık düzeylerinin geliştirilmesi, cezai yaptırımlarla karşı karşıya 

kalmamaları açısından önemlidir. Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin kişisel sağlık verilerinin kayıt ve korunmasına 

yönelik tutumlarını belirlemektir. Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen çalışmaya, bir üniversitede öğrenim 

gören 370 hemşirelik öğrencisi katıldı. Veriler tanılama formu ve Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt ve Korunması 

Tutum Ölçeği (KSVKKT) kullanılarak toplandı. KSVKKT, 5’li likert tipinde olup 31 maddeden ve “Kişisel Sağlık 

Verisi Bilgisi”, “Yasal Bilgiler”, “Yasal Veri Paylaşımı”, “Kişisel Sağlık Verisi Paylaşımı” ve “Kişisel Sağlık 

Verisi Kaydı” olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. 1-5 arasında değerlendirilen ölçeğin kesme noktası 3 

olup, ortalama 3 ve üzeri puan, öğrencilerin kişisel verilerin kaydı ve korunmasına ilişkin tutumlarının olumlu 

olduğunu ve bu konuda farkındalığının yüksek olduğu göstermektedir. İstatistiksel değerlendirmede ortalama, 

yüzdelik dağılım, bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü ANOVA ve Pearson Korelasyon analizi kullanıldı. 

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.59±1.67 yıl ve %67.6’sı kadın olup %68.4’ü hemşirelik mesleğini 

isteyerek seçtiğini, %43.5’i hemşirelik mesleğinden memnun olduğunu belirlendi. Öğrencilerin %60.3’ü kişisel 

sağlık verilerinin korunması konusunda hemşirelerin; %62.7’si hekimlerin ve %55.4’ü hemşirelik öğrencilerinin 

yeterli farkındalığa sahip olduğunu düşündüğünü belirtti. Öğrencilerin KSVKKT Ölçeği genel puan ortalaması 

4.08±0.65 olup, %6.2’sinin farkındalıklarının düşük olduğu belirlendi. Ölçeğin alt boyutları incelendiğinde, 

öğrencilerin %5.4’ünün kişisel sağlık verisi bilgisi, %5.7’sinin yasal bilgiler, %8.9’unun yasal veri paylaşımı, 

%6.2’sinin kişisel sağlık verisi paylaşımı ve %8.6’sının kişisel sağlık verisi kaydı boyutlarında olumsuz tutuma 

sahip oduğu tespit edildi. Ayrıca öğrencilerin yaşı, cinsiyeti ve sınıf süzeyi ile KSVKKT Ölçeği puan ortalaması 

arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Sonuç ve Öneriler: Hemşirelik öğrencilerinin kişisel verilerin kaydı 

ve korunmasına ilişkin tutumlarının kısmen olumlu olduğu belirlendi. Hemşirelik eğitimi müfredatında her 

dönemde, kişisel verilerin kaydı ve korunmasına ilişkin eğitimlerin yer alması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: öğrenci hemşire, kişisel sağlık verisi, veri korunması, tutum 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelerin fiziksel tespit edicilerin kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve uygulamalarının 

belirlenmesi 

 
Gülşah Köse1, Mehtap Çullu1, Samet Kaya1, Tuğçe İyem1 

 
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 

Giriş: Fiziksel tespit, hastaların güvenliğini sağlamak amacıyla yardımcı araç-gereç kullanılarak hasta 

davranışlarını kontrol etmek için yapılan bir uygulamadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin fiziksel tespit 

edicilerin kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve uygulamalarının belirlenmesidir. Gereç Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte 

yapılan bu araştırma, Kasım 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında, bir eğitim ve araştırma hastanesinde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini %95 güç ve %95 güven aralığında 208 hemşire oluşturmuştur. 

Araştırma için etik kurul izni alınmasını takiben, araştırmaya katılmaya gönüllü, pediatri klinikleri ve poliklinik 

dışında görev yapan hemşireler ile görüşülmüştür. Veriler sosyodemografik özellikler için 6 soruluk tanımlayıcı 

anket ve Hemşirelerin Fiziksel Tespitlere İlişkin Bilgi Düzeyi, Tutum ve Uygulamaları Ölçeği ile toplanmıştır. 

Verilerinin analizinde SPSS programı kullanılarak, sayı, yüzde, ortanca, standart sapma hesaplanmış, Mann 

Whitney, Kruskall Wallis, Pearson korelasyon ile istatistiksel anlamlılık incelenmiştir. Bulgular: Hemşirelerin yaşı 

39.00±7.36, %94.2’si kadın, %63.9’u lisans mezunudur. Hemşirelerin ortalama çalışma yılı 19.00±8.87’dir, 

%44.2’si dahili klinikler, %34.1’i cerrahi klinikler, %21.6’sı yoğun bakımlarda çalışmaktadır. Hemşirelerin 

%90.4’ünün fiziksel tespit ile ilgili eğitim aldığı, eğitim alanların %54.0’ünün bu eğitimi hizmet içi eğitimden 

edindiği belirlenmiştir. Hemşirelerin fiziksel tespit ölçeği alt boyutundan aldıkları puan ortalamaları; bilgi alt 

boyutu 9.00±1.56, davranış alt boyutu 37.00±2.73, tutum alt boyutu için 30.00±5.10’dur. Cinsiyet ve eğitim 

düzeyine göre ölçek alt boyutu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır, ancak yaş 

ile davranış alt boyutu (p=0.004), çalışılan bölüm ile tutum (p=0.012) ve davranış (p=0.017) alt boyutları arasında 

ilişki olduğu belirlenmiştir. Sonuç ve Öneriler: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, hemşirelerin fiziksel 

tespit ediciler ile ilgili bilgilerinin iyi, tutum ve uygulamalarının ise olumlu olduğu saptanmıştır. Hastaların 

otonomisi ve etik açıdan sorun oluşturan bu uygulama ile ilgili hemşirelerin uluslararası bakım standartlarının 

farkında olması için bu yönde eğitimlerin devam etmesi ve bu konuda daha fazla araştırma yapılması 

önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: fiziksel tespit; hemşire; bilgi; tutum; davranış 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

MEZUN POZİSYONDAKİ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AĞRI YÖNETİMİNE 

İLİŞKİN BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 

 
SACİDE YILDIZELİ TOPÇU1, SELİN SAYRAÇ2, RÜYA MİLLETSEVER1, KÜBRA İLHAN1, SEDA 

ÖZ2, 1 

 
1TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, 2TRAKYA 

ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 

AMAÇ: Bu araştırma mezun olacak pozisyondaki hemşirelik öğrencilerinin ağrı yönetimine ilişkin bilgi ve 

davranışlarının belirlenmesi amacıyla yapıldı. YÖNTEM: Çalışma, Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan, bir ildeki 

üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde eğitim gören son sınıf öğrencileri ile yürütüldü. 

Tanımlayıcı tipte tasarlanan bu araştırmanın örneklemini araştırmaya katılmayı kabul eden 107 hemşirelik 4. sınıf 

öğrencisi oluşturdu. Araştırmanın verileri 1-15 Şubat 2020 tarihleri arasında “Veri Toplama Formu” ve 

“Hemşirelerin Ağrı İle İlgili Bilgi ve Davranış Anketi” ile toplandı. Onaltı sorudan oluşan anket formu 

doğru/yanlış şeklinde yanıtlanan soruları içermektedir. Her doğru yanıt için 1, yanlış yanıt için 0 puan verilerek 

bilgi ve davranış toplam puanı hesaplanmaktadır. Anketten alınan en yüksek toplam puan 16, en düşük ise 0 

puandır. Bu doğrultuda 5.9200 puan düşük, 5.9201-11.3800 puan orta, 11.3801 ve üzerindeki puan ise yüksek 

bilgi ve davranışı ifade etmektedir. Veriler SPSS 22.0 programında, sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma, t-

testi, varyans ve korelasyon analizleri ile %95 güven aralığında, anlamlılık ise p<0,05 aralığında değerlendirildi. 

BULGULAR: Çalışmaya alınan öğrencilerin yaş ortalaması 22,02±1,28 olarak belirlendi. Öğrencilerin %84,1’inin 

kadın, %80,4’ünün Anadolu lisesinden mezun olduğu bulundu. Öğrencilerin %77,6’sının hemşirelik bölümünü 

isteyerek seçtiği ve %95,3’ünün geçirilmiş bir ağrı deneyimine sahip olduğu belirlendi. Öğrencilerin ağrı ile ilgili 

bilgi ve davranış anketi puan ortalamalarının 9,42±2,15 olduğu saptanırken, öğrencilerin bilgi düzeylerinin 

herhangi bir değişkenden etkilenmediği belirlendi. SONUÇ: Mesleğe adım atmak üzere olan hemşirelik son sınıf 

öğrencileri ağrı ile ilgili orta düzeyde bilgiye sahiptir. Çalışmadan elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, 

hemşirelik eğitim müfredatında ağrı ile ilgili derslere yer verilmesi ve hemşirelik öğrencilerinin ağrı yönetimi 

konusunda daha aktif rol almalarını sağlayacak eğitim yaklaşımlarının kullanılmasının yanısıra öğrencilerin de 

hasta bakım etkinliklerinde, ağrılı hastaların bakımlarına katılmaya istekli olmaları önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Ağrı, Bilgi, Davranış, Hemşirelik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Tip 2 Diyabet Riski 

 
Ravza Aydın1, Hatice Karabuğa Yakar2 

 
1Türkiye, İstanbul Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi 

, 2Türkiye, İstanbul Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği AD Öğretim 

Üyesi (Danışman), 

Amaç: Bu çalışma hemşirelik bölümü öğrencilerinin tip 2 diyabet riskinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan araştırma Mart-Mayıs 2020 tarihleri arasında İstanbul’da bir devlet 

üniversitesinde yapıldı. Çalışmanın evrenini 984 öğrenci oluşturdu; evreni temsil etmesi için minimum örneklem 

hacmi, yapılan güç analizi sonucunda %95 güven aralığı ve %5 hata katsayısı için 277 olarak hesaplandı. Çalışma 

araştırmaya katılmayı kabul eden 432 öğrenci ile tamamlandı. Veriler “Öğrenci Hemşire Tanılama Formuˮ ve 

“FINDRISK Tip 2 Diyabet Risk Değerlendirme Formuˮ ile toplandı. Ölçekten alınan minimum puan 0; maksimum 

puan ise 26’dır. Üniversitenin Etik Kurulundan ve Hemşirelik Bölümünden yazılı izin alınmıştır. Çalışmaya 

katılacak öğrencilere çalışmanın amacı açıklanarak izinleri alındı; veriler pandemi süreci nedeniyle online olarak 

öz bildirim yöntemiyle toplandı. Veriler tanımlayıcı istatistikler, Pearson Chi-Square testi kullanılarak analiz 

edilmiştir. Anlamlılık p<.05 olarak değerlendirildi. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %81.2’si kadın, 

%33.5’i üçüncü sınıftır. %82.2’sinin ekonomik durumu ortadır. Öğrencilerin 59.3’ü daha önce diyabet hakkında 

eğitim almıştır. Öğrencilerin %75.3’ünün beden kitle indeksi (BKİ) değeri 25 kg/m2 altında;kadın öğrencilerin 

%76.5’inin bel çevresi 80 cm’in, erkek öğrencilerin %76.7’sinin bel çevresi 94 cm’in altındadır. Öğrencilerin 

%40.7’si günde en az 30 dk. fiziksel egzersiz yapmakta; %52.8’i her gün sebze ve meyve tüketmektedir. 

%100’ünün tansiyonu olmadığı; %91.5’i kan şekeri yüksekliğinin daha önce saptanmadığı ve %43.3’ü aile 

bireylerinin herhangi birinde tip 1 ve ya tip 2 diyabet tanısı konulmuş birey olmadığı bulundu. Öğrencilerin 

FINDRISK puan ortalaması 5.84±3.59 olup, %56.7’si düşük risk olup, 10 yıllık tip 2 diyabete yakalanma riski 

1/100’dür. Diyabet risk düzeyi ile “BKİ, bel çevresi, egzersiz yapma, sebze-meyve tüketme, kan şekeri yüksekliği 

öyküsü, ailede diyabet öyküsüˮ arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki vardır (p<.05). Diyabet risk düzeyi ile 

“cinsiyet, öğrenim gördüğü sınıf, ekonomik durum ve daha önce diyabet eğitimi almaˮ durumları arasında anlamlı 

ilişki bulunmamıştır (p>.05). Sonuç: Tip 2 diyabet riskinin erken dönemde belirlenmesi diyabete neden olacak 

değiştirilebilir risk faktörlerin kontrol altına alınmasında önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: diyabet, hemşirelik, hemşirelik öğrencisi, Tip 2 diyabet 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OYUN BAĞIMLILIĞI İLE GENEL 

AİDİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
Gamze TÜRE1, Altun AYYILDIZ1, Özlem ÇALIŞKAN1, Güzide ÜĞÜCÜ2, Rana YİĞİT1 

 
1Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Intern Öğrenci, Mersin, 2Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, Mersin, 

Amaç: Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin oyun bağımlılığı ve genel aidiyet düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Tanımlayıcı tasarıma sahip çalışmanın örneklemi önsel (priori) 

güç analizi (α=0,05 ve 1- β=0,80) yapılarak 82 öğrenci olarak belirlenmiştir. Bir üniversitede öğrenim gören ruh 

sağlığı sorununa yönelik herhangi bir tedavi ya da destek almayan son sınıf hemşirelik öğrencileri araştırmaya 

dahil edilmiştir. Etik kurul onayı ve kurum izni alınan çalışmanın verileri 16-20 Ocak 2020 tarihlerinde çevrimiçi 

anket toplama yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Veri toplama araçları olarak; Öğrenci Bilgi Formu, Oyun 

Bağımlılığı Ölçeği ve Genel Aidiyet Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler, 

normal dağılım testi (Kolmogorov-Smirnov) ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin 

%57,3’ünün kadın cinsiyette olduğu, %41,5’inin yurt/apartta yaşadığı, %57,3’ünün ailesinin geliri giderine denk 

olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin yaş ortalaması 22,18±0,68 yıldır. Öğrencilerin Genel Aidiyet Ölçek puan 

ortalaması 67,75±13,36, Oyun Bağımlılığı Ölçek puan ortalaması 12,86±5,67 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin, 

Genel Aidiyet Ölçeği ile Oyun Bağımlılığı Ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı 

saptanmıştır (p>0,05). Sonuç: Son sınıf hemşirelik öğrencilerinin oyun bağımlılığı düzeyleri ile genel aidiyet 

(dışlanma ve kabul edilme) düzeyleri arasında ilişki yoktur. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, öğrenci, oyun bağımlılığı, aidiyet 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine 

İlişkin Davranış ve İnançlarının Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma 

 
Feyza NAZİK1, Özlem DOĞAN YÜKSEKOL2, Özkan ERBEK1, Şerna TANRIKULU1 

 
1Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 2Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Ebelik Bölümü, 

Giriş: Meme kanseri kadınlarda en sık görülen ve ölüm nedeni olan kanserdir. Meme kanserinde erken tanı ile 

etkin tedavi insan ömrünün uzatılmasını sağlanmaktadır. Ancak pandemi sürecinde kanser taramaları da olumsuz 

etkilenmiştir. Amaç: Çalışmanın amacı, pandemi sürecinde hemşirelik öğrencilerinin kendi kendine meme 

muayenesi (KKMM) davranışlarını, sağlık inançlarını ve etkileyebilecek faktörleri belirlemektir. Gereç ve 

Yöntem: Çalışma Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin üzerinde yapılmıştır. 

Güç analizi ile minimum örneklem sayısı 160 olarak belirlenmiştir. Toplam 168 öğrenciye ulaşılmıştır. 

Öğrencilere sosyo-demografik özellikler, pandemi sürecinde KKMM uygulama durumlarını etkileyebilecek 

durumlar ile Meme Kanseri Taramalarında Sağlık İnanç Modeli Ölçeğinden oluşan anket formu online olarak 

uygulanmıştır. Ölçeğin duyarlılık, önemseme-ciddiyet, sağlık motivasyonu, KKMM yararları, KKMM engelleri 

ve öz-etkililik olmak üzere altı alt boyutu bulunmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS programı 

kullanılmıştır. Verilerin dağılımında, aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde minimum maksimum değerleri 

verilmiştir. Gruplar arası farklılıkların karşılaştırılmasında independent samples t testi ve One-Way Anova testi 

kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.8±1.3’tür. %34’ü ikinci sınıftadır. Öğrencilerin ailesinde 

meme kanseri görülme oranı %6’dır. %75’i KKMM’ni duyduklarını belirtmişlerdir. KKMM hakkında bilgi alma 

oranı %70.2’dir. Pandemi öncesi KKMM uygulama durumu %37.5, pandemi sonrası %14.9’dur (p<0.05). 

Öğrencilerin sınıfları arttıkça KKMM yarar ve öz-etkililik puanları yükselmektedir. Pandemi döneminde KKMM 

yaparken memede kitle bulursa doktora gideceğini ifade eden öğrencilerde sağlık motivasyonu, öz-etkililik, 

KKMM yararları puanları yüksektir (p<0.05). Pandemi döneminde kanser erken tanı yöntemlerine gerek 

olmadığını ifade eden öğrencilerde KKMM yararı ve öz-etkililik puanı düşük, KKMM engelleri puanı yüksektir. 

Covid 19’a yakalanma ve Covid 19 nedeniyle yakınını kaybetme sağlık inanç modeli ölçeği alt boyutlarını 

etkilememektedir. Sonuç ve öneriler: Öğrencilerin pandemi öncesi ve sonrası KKMM uygulama oranları düşüktür. 

Pandemi sonrası KKMM uygulama oranları azalmıştır. Pandemi sürecinden kaynaklı olumsuz düşüncelerin sağlık 

inançlarını olumsuz etkilediği bulunmuştur. Öğrencilerde sağlık inançlarını artırmak için online eğitimlerle görsel 

olarak desteklenerek eğitimlerin verilmesi, tele-tıp uygulamaları ile takibin ve sürekliliğin sağlanması 

gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik Öğrencisi, Kanser, Pandemi, Covid-19 



57 
 

19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Hata Yapma Durumlarının Belirlenmesi 

 
Maide YEŞİLYURT1, Oğuzhan TURAN1, Serpil YÜKSEL1 

 
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

Giriş ve Amaç: Tıbbi hataların kök nedenlerinin belirlenmesi ve önlenmesi, hasta güvenliğinin sağlanmasında 

önemlidir. Sağlık çalışanlarının yanı sıra hastaya doğrudan veya dolaylı hizmet sunan herkes, tıbbi hataların 

önlenmesinden sorumludur. Bu çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamalarda yapabilecekleri tıbbi 

hataları ve nedenlerini belirlemek amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Konya’da bir 

üniversitenin hemşirelik fakültesine kayıtlı 2, 3, ve 4. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirildi. Araştırmanın 

örneklemini 206 öğrenci oluşturdu. Araştırma öncesi kurumdan ve etik kuruldan yazılı izin alındı. Veriler, 

araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ve Tıbbi Hata Ölçeği ile Aralık 

2019-Şubat 2020 tarihleri arasında toplandı. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.48 yıl olup, %77.7’si 

kadındır ve %42.2’si ikinci sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin hastanenin farklı birimlerinde klinik uygulama yaptığı 

ve %35.9’unun bu uygulamalar sırasında tıbbi hata ile karşılaştığı belirlendi. Tıbbi hata ile karşılaşanların %18.9’u 

kendisinin tıbbi hata yaptığını belirtti. Klinik uygulamalar sırasında en çok karşılaştıkları tıbbi hata türlerinin 

hastane enfeksiyonları (%83.8), bakım-izlem ve malzeme hataları (%83.8) ve ilaç uygulama hataları (%70.3) 

olduğu saptandı. Tıbbi hata ile karşılaşırsanız ne yaparsınız sorusuna öğrencilerin, sorumlu hemşireye (%86.9) ve 

sorumlu öğretim elemanına (%56.3) söylerim, hastaya bir şey olmazsa söylemem (%15.5), gizlerim (%3.4) 

yanıtlarını verdiği saptandı. Öğrenciler, hemşire sayısının az olması (%82), yorgunluk (%75.7), hasta sayısının 

fazla olması (%73.8) ve iş yükünün fazla olması (%70.9) gibi faktörlerin tıbbi hata oluşumunda etkili olduğunu 

belirtti. Tıbbi hata ölçeği toplam puan ve alt boyut puan ortalamalarına göre öğrenciler, tıbbi hatalara karşı dikkatli 

ve kontrollü davranmaktadır. 21 yaş ve üzerindekilerin, kadınların ve ikinci sınıflara göre dördüncü sınıftaki 

öğrencilerin tıbbi hatalara karşı anlamlı olarak daha dikkatli ve kontrollü davrandığı saptandı. Sonuç: Araştırma 

bulguları, öğrenci hemşirelerin klinik uygulamalar sırasında tıbbi hatalar ile karşılaştığını, tıbbi hatalara karşı 

dikkatli ve kontrollü davrandıklarını ortaya koydu. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, klinik uygulama, öğrenci hemşire, tıbbi hata 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Etkili Liderlik Özelliklerine İlişkin Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Görüşleri 

Nurdan KURT* * Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dördüncü Sınıf Öğrencisi 

 
NURDAN KURT1 

 
1DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 

Giriş: Günümüzde karmaşık bir yapıya sahip olan sağlık bakım çalışma ortamlarında güvenli ve nitelikli sağlık 

bakım hizmeti sunulmasında liderlik çok önemlidir. Bu bağlamda, etkili liderlik özelliklerinin belirlenmesi ve bu 

özelliklere ilişkin çalışmalar yürütülmesi önem taşımaktadır. Amaç: Bu çalışma ile hemşire ve hemşirelik 

öğrencilerinin etkili liderliğe ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma, bir kamu 

üniversitesi hemşirelik fakültesindeki öğrenim gören son sınıf (dördüncü sınıf) hemşirelik öğrencilerinden (n=40) 

ve aynı üniversitenin hastanesinde çalışan hemşirelerden (n=40) çalışmaya katılmayı kabul edenlerle yapılmıştır. 

Veri toplama için etkili bir hemşire liderde olması istenen/beklenen on bir özelliğin yer aldığı bir form 

kullanılmıştır. Katılımcılardan bu özellikleri kendileri için önemlilik derecesine göre puanlamaları istenmiştir. 

Ayrıca puanlama için katılımcılara üzerinde sayıların yer aldığı on bir adet renkli yapışkanlı etiket verilmiştir. 

Veriler Excel programında kodlanarak analiz edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21.95(SS=1.58), 

hemşirelerin ise 37.55’dir(SS=9.08). Hemşirelerin %95’i lisans mezunu ve ortalama 15.42(SS=7.89) yıl meslekte 

deneyime sahiptir. Liderlik özelliklerine ilişkin özellikler incelendiğinde hemşirelik öğrencilerinin ilk üç 

tercihinde sırasıyla “adalet, iletişim becerisi, bilgi-deneyim-uzmanlık” yer almıştır. Hemşirelerin tercihleri ise 

“adalet, çalışanı önemseme, iletişim becerisi” özellikleri olmuştur. Sonuç: Öğrenci ve hemşirelerin etkili liderliğe 

ilişkin tercih sıralamasında ilk sıralardaki seçenekler ortak olarak “adalet ve iletişim becerisi” olmuştur. Hemşirelik 

eğitiminden başlayarak hemşire adaylarında etkili liderlik özelliklerin pekiştirilmesine yönelik planlamalar 

yapılması, mesleki yaşamda bu özellikleri sergilemeleri açısından yararlı olacaktır. Hemşire ve hemşire 

yöneticilerin de söz konusu özelliklerin önemsendiğinin farkında olarak öz değerlendirme yapmaları ve yaşam 

boyu öğrenici olmaları olumlu çalışma ortamı oluşturulması açısından önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: hemşire, liderlik, hemşirelik öğrencileri. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Üniversite Öğrencilerinin Menstrual Sağlıkları İçin Başvurdukları Geleneksel ve Tamamlayıcı 

Tıp Uygulamalarının Belirlenmesi 

 
Nilay UYUŞLU1, Melih BAŞOĞLU2, Nevin UTKUALP3, 2 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lisans Öğrencisi 

Bursa/TÜRKİYE, 2Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum Ve Kadın Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi İzmir/TÜRKİYE, 3Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 

Bursa/TÜRKİYE, 

Giriş: Geleneksel tıbbın gelişimine insanların kültürel yapıları, dini inanışları, tecrübeleri kaynaklık etmiştir. 

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamaları geçmişten günümüze kadar gelmiştir. Kadınlar menstrual 

sikluslarındaki yakınmaları nedeniyle GETAT uygulamalarına başvurabilmektedir. Üniversite öğrencilerinin 

yaşadıkları stres durumu, menstrual sikluslarını etkileyebilmektedir. Amaç: Üniversite öğrencilerinin menstrual 

sağlıkları için başvurdukları GETAT uygulamalarının belirlenmesidir. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel olan 

araştırma Ocak-Haziran 2020 tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Bursa 

Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim gören 15.500 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem özelliklerini taşıyan, 

araştırmaya katılmaya gönüllü 436 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplamada kullanılan anket, literatür 

doğrultusunda araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Geliştirilen anket formu COVID-19 nedeniyle öğrencilere 

internet aracılığıyla iletilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS v24.0 paket programı kullanılmıştır. 

Analizlerde sayı, yüzde, ki-kare ve korelasyon testleri kullanılmıştır. Araştırma için kurum izinleri ve etik kurul 

izni alınmıştır. Bulgular: Katılımcıların tamamı kadındır, yaş ortalaması 21.13±2.11 olup %98.4’ü bekardır. 

Katılımcıların menarş yaşı 13.82±1.41 olup, menstruasyon süreleri ortalama 5.86±1.39 gündür. Katılımcıların 

%43.8’i mensturasyonlarında ilaç kullandığını belirtmiştir. Katılımcıların %77.5’i menstrual sağlık sorununda 

hekime başvurabileceğini bildirirken, %58’i dismenore yaşamaktadır. Katılımcıların %65.4’ü 

menstruasyonlarındaki sorunlar için GETAT yöntemlerine başvurmaktadır. GETAT yöntemlerinden 

aktivite/egzersiz alanında katılımcıların %70.4’ü abdomene sıcak uygulama yapmaktadır. GETAT yöntemlerinden 

kültürel/dini uygulamalar alanında katılımcıların %41.3’ü menstrual sorunlarıyla baş etmek için dua ettiğini 

belirtmiştir. GETAT yöntemlerinden bitkisel tedavi alanında katılımcıların %38.1’i papatya çayı içmektedir. 

Katılımcıların %49.3’ü kullanmakta olduğu GETAT yöntemini ailesinden öğrendiğini bildirmiştir. Menstrual 

siklusu için ilaç kullananların GETAT yöntemlerini sağlık personelinden ve ailelerinden öğrenmeyi tercih etme 

durumlarında anlamlı fark bulunmuştur (<0.05). Menstrual siklusu için doktora başvuranların yoga yapma 

durumlarında anlamlı fark bulunmuştur (<0.05). Dismenore yaşayanların kantaron kullanma durumlarında anlamlı 

fark bulunmuştur (<0.05). Katılımcıların %26.4’ü menstrual siklusunda sorun yaşadığını düşünürken, en yaygın 

sorun düzensiz menstruasyondur (%83.2). Sonuç-Öneriler: Araştırmada katılımcıların menstruasyonlarında sorun 

yaşadığı ve GETAT yöntemlerine başvurabildikleri saptanmıştır. Araştırma sonuçlarında kadınların menstrual 

sağlıklarını yönetmede yetersiz kaldığı, her dört kadından birinin menstruasyonda sorun yaşadığı görülmüştür. 

Daha büyük örneklemlerde araştırmalar yapılarak, kadınların GETAT kullanma durumları değerlendirilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Geleneksel Tıp, Tamamlayıcı Tıp, Menstrual Siklus, Menstruasyon Bozuklukları, 

Üniversite Öğrencileri. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMLARININ BESLENME VE 

BOŞALTIM ALIŞKANLIKLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Esin Geyikçeli1, Nilay Çavuş1, Aysun Babacan Gümüş1, Sevinç Şıpkın2 

 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü , 2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, 

Giriş: Bağırsak mikrobiyotasında diyete bağlı gelişen değişiklikler beyin fonksiyonlarında bozukluklar, 

davranışsal sorunlarla ilişkili olabilir. Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin ruhsal durumlarının beslenme 

ve boşaltım alışkanlıkları yönünden değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde okuyan 434 gönüllü öğrencinin 

katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan Anket Formu ve Kısa Semptom 

Envanteri ile 1 Ocak – 28 Şubat 2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Bulgular: Beslenme şekli öğrencilerin 

%12.9’unda sebze ağırlıklı, %14.7’sinde et ağırlıklı, %30.6’sında karbonhidrat ağırlıklı, %9.4’ünde fast food 

ağırlıklı, %38.9’unda sebze/et dengeli, %2.1’inde posadan zengin şeklindeydi. Öğrencilerin %23’ünün kabızlık, 

%12’sinin ishal problemi, %3’ünün bağırsaklarıyla ilgili, %6.2’sinin ruhsal bir hastalığı vardı. Öğrencilerin %79’u 

bağırsaklar ile ruh sağlığı arasında, %94,5’i de beslenme ile ruh sağlığı arasında bir ilişki olduğunu düşünüyordu. 

Öğrencilerin %68’i probiyotiklerin, %50.9’u prebiyotiklerin ne olduğunu bildiğini belirtti. Öğrencilerin %76.7’si 

stres yaşadığında bağırsak alışkanlıklarının değiştiğini bildirdi. Beslenmesinde probiyotiklere her gün yer verenler 

%74, prebiyotiklere yer verenler %77.4 oranındaydı. Bağırsaklarıyla ilgili bir hastalık varlığı, defekasyon sıklığı, 

probiyotiklerin ve prebiyotiklerin ne olduğunu bilme durumu öğrencilerin ruhsal durumları üzerinde anlamlı bir 

farklılık yaratmadı (p>0.05). Kabızlık problemi olan öğrencilerin depresyon ve olumsuz benlik düzeyleri, ishal 

problemi olan öğrencilerin depresyon ve somatizayon düzeyleri anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). Stres 

yaşadığında bağırsak alışkanlığı değişenlerin anksiyete ve depresyon belirti düzeyleri anlamlı olarak daha yüksekti 

(p<0.05). Sebze ağırlıklı beslenmeyenlerin, et ağırlıklı beslenenlerin, fast food ağırlıklı beslenenlerin ve 

beslenmesinde prebiyotiklere yer vermeyenlerin hostilite düzeyleri; et ve sebze yönünden dengeli 

beslenmeyenlerin depresyon ve hostilite düzeyleri; karbonhidrat ağırlıklı beslenenlerin depresyon düzeyleri 

anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). Ruhsal bir hastalığı bulunan öğrencilerin ve beslenmesinde probiyotiklere 

yer vermeyenlerin anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite belirti düzeyleri anlamlı olarak 

daha yüksek bulundu (p<0.05). Sonuç ve öneriler: Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin beslenme ve boşaltım 

alışkanlıkları ruhsal durumları üzerinde etkili bulunduğundan, öğrencilerin bu alışkanlıklarının iyileştirilmesi 

ruhsal belirtilerini azaltmaya katkıda bulunabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Beslenme, boşaltım, ruhsal durum, hemşirelik, öğrenci 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Hata Yapma Eğilimleri ile Mesleki Yetkinlikleri 

Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

 
Nihal OKUTUCU - Öğrenci1 

 
1İstanbul - Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 

Giriş: Son sınıf hemşirelik öğrencilerinin hasta güvenliğini sağlamak ve tıbbi hata ile karşı karşıya kalma olasılığını 

önlemek için mesleki eğitimleri sırasında mesleki yetkinliklerini kazanmış olmaları gerekir. Amaç: Bu çalışmada 

mesleki yetkinliğe erişmeye en yakın olan son sınıf hemşirelik öğrencilerinin mesleki yetkinlikleri ile tıbbi hataya 

eğilimleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Gereç Yöntem: Kesitsel tipte planlanan 

araştırmanın verileri Kasım 2019–Şubat 2020 arasında toplandı. Çalışmanın evrenini bir hemşirelik fakültesi son 

sınıf (n=201) öğrencileri oluşturdu. Evrenden örneklem seçimine gidilmeyip çalışmaya katılmaya gönüllü olan 

tüm öğrencilere ulaşılması hedeflendi. Verilerin toplanmasında literatür doğrultusunda hazırlanan tanıtıcı bilgi 

formu, Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği (HTHEÖ) ve Hemşirelik Öğrencilerinin Yetkinlik Ölçeği 

(HÖYÖ) kullanıldı. Verilerin analizinde SPSS 22.0 programıyla tanımlayıcı istatistikler, gruplar arası 

karşılaştırmalar ve korelasyon analizi yapıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu kadın (n=164) 

ve yaş ortalamaları 21,62±1,38(min-max:20-36)’dir. Öğrencilerin %49,8’inin (n=100) intörnlük yaptığı, 

%55,2’sinin (n=111) dahili bilimlerde, %44,8’inin (n=90) cerrahi bilimlerde staj yaptığı, büyük çoğunluğunun 

mesleki güncel bilgileri takip ettiği (n=180), kongre/kurslara katıldığı (n=116) ve %54,2’sinin (n=109) herhangi 

bir tıbbi hataya tanık olduğu belirlendi. Öğrencilerin HTHEÖ toplam puan ortalamaları 4,53±0,41(min-max:3-5) 

olup tıbbi hata yapma eğilimlerinin düşük olduğu belirlendi. HÖYÖ puan ortalamasının 6,04±0,67 (min-max:3,92-

7) olduğu yani öğrencilerin mesleki yetkinliklerinin yüksek olduğu gözlendi. HTHEÖ ile HÖYÖ ölçekleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptandı (p<0,001). Öğrencilerin yaşıyla tıbbi hata yapma eğilimleri 

arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Kadınların (p=0,01), intörnlerin (p=0,001), dahili bilimlerde staj 

yapanların (p=0,01), mesleki güncel bilgileri takip edenlerin (p=0,003) ve kongre/kurslara katılanların (p<0,001) 

tıbbi hata eğilimlerinin daha düşük olduğu gözlendi. Sonuç ve Öneriler: Araştırmadan elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda son sınıf hemşirelik öğrencilerin tıbbi hata yapma eğilimlerinin düşük ve mesleki yetkinliklerinin 

yeterli düzeyde olduğu, kadın olma, intörnlük yapma, dahili bilimlerde staj yapma, mesleki güncel bilgileri takip 

etme ve kongre/kurslara katılma durumunun tıbbi hata eğilimini etkilediği görülmektedir. Bu değerlendirmelerin 

hemşirelik öğrencilerinin müfredatına entegrasyonun yapılması önemli bir kazanım olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: hemşirelik öğrencileri, hemşirelik öğrencilerinin yetkinlikleri, hemşirelikte tıbbi 

hataya eğilim 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Başetme Tarzlarının Değerlendirilmesi 

 
Saliha Temel1, Nurefşan Tortumlu1, Zülfünaz Özer1, Neslihan Teke1 

 
1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye., 

Giriş: Yüksek sınav kaygısının azaltılması, öğrencilerin akademik performanslarının artmakta ve stresin olumsuz 

sonuçlarından korunmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin yaşadıkları sınav kaygısı ve başetme tarzları 

değerlendirilmelidir. Amaç: Çalışma hemşirelik bölümü öğrencilerinin sınav kaygısı ve başetme tarzlarını 

incelemek amacıyla yapıldı. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmaya, Ocak 2020 tarihinde Hemşirelik 

bölümünde okuyan, araştırmaya katılmayı kabul eden 160 öğrenci dahil edildi. Veriler kişisel bilgi formu, Sınav 

Kaygı Cetveli (SKC), Durumluk Sınav Kaygısı Ölçeği (DuSKÖ), Stresle Başa Çıkma Tarzlar Ölçeğiyle (SBÇTÖ) 

toplandı. SKC öğrencilerin sınav öncesinde hissettikleri kaygının derecesini 0’dan 10’a kadar olan sayılarla 

değerlendirmektedir. DuSKÖ ve alt boyutlarından alınan puanların yüksek olması yaşanan kaygının fazla 

olduğunu göstermektedir. DuSKÖ (22-88 puan); bilişsel (9-36 puan), psikososyal (5-20 puan), fizyolojik (8-32 

puan) alt boyutlardan oluşmaktadır. SBÇTÖ’nun alt boyutları; kendine güvenli yaklaşım, çaresiz yaklaşım, boyun 

eğici yaklaşım, iyimser yaklaşım, sosyal destek aramadır. SBÇTÖ değerlendirmede kendine güven, iyimser ve 

sosyal destek arama alt boyutlarının puanları (0-3 puan) arttıkça kişinin etkili başa çıkma stratejilerini kullandığı; 

kendini suçlayıcı ve boyun eğici yaklaşım alt boyutlarının puanları (0-3 puan) arttıkça da etkisiz başa çıkma 

stratejilerini kullandığı anlaşılmaktadır. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı. Verilerin 

değerlendirilmesi SPSS 25 programında frekans, ortalamalar ve korelasyon analizi kullanılarak yapıldı. Bulgular: 

Yaş ortalaması 20.53±2.25 olan öğrencilerin, %28.1’i birinci sınıf, %85’i kadın, %81.3’ü ailesiyle yaşıyor, 

%46.3’ü okul başarı düzeyleri orta olarak bulundu. SKC ortalaması 7.4±2.19, DuSKÖ puanı 47.96±13.26, alt 

boyut puanları; bilişsel 23.83±6.24, psikososyal 8.64±3.73, fizyolojik 15.49±5.57 olarak saptandı. SBÇTÖ alt 

boyut puanları; kendine güven 2.01±0.51, iyimser 1.51±0.57, sosyal destek arama 1.84±0.53, kendini suçlayıcı 

1.91±0.53, boyun eğici 1.27±0.46 olarak belirlendi. DuSKÖ ve alt boyutlarıyla iyimser ve boyun eğici alt boyutları 

arasında pozitif yönde; DuSKÖ ve alt boyutlarıyla sosyal destek arama alt boyutu arasında negatif yönde; DuSKÖ, 

bilişsel, psikososyal, sosyal destek arama alt boyutlarıyla SKC arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu. 

Sonuç: Öğrencilerin sınav kaygısının yüksek olduğu, yaşadıkları kaygıyla aktif başa çıkabildikleri görüldü. 

ANAHTAR KELİMELER: Sınav Kaygısı,Hemşirelik Öğrencileri,Kaygı-Durum Ölçeği,Kaygı ile Başetme 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumlarının 

Belirlenmesi 

 
Gülşah Köse1, Züleyha Seki1, Nazlı Yaman1, Yener Aktuğ1 

 
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Muğla, 

Giriş: Hemşirelik öğrencilerinin mezuniyet sonrasında araştırma bulgularına dayanılarak bakımını 

şekillendirebilmeleri için araştırma sürecini öğrenmesi ve araştırmalara eleştirel bakış açısı ile bakabilmesi 

gerekmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin araştırma ve gelişmelere yönelik 

farkındalık ve tutumlarının belirlenmesidir. Gereç Yöntem: Verilerin toplanmasında öğrencilerin sosyodemografik 

özellikleri ve “Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelikte Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumu” 

ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini %95 güç ve %95 güven aralığında 521 öğrenci oluşturmuştur. Her 

sınıftan alınacak öğrenci sayısı için tabakalı örnekleme göre eşit paylaştırma yöntemi yapılmış ve 1 ve 3. 

sınıflardan 130 öğrenci, 4. sınıflardan 131 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde 

standart sapma, Mann Whitney U testi, ki-kare, Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. İstatistiksel analizde p<0.05 

anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20±58, %73.5’i kız öğrencidir. %76’sının araştırma 

dersi almadığı, %43.7’sinin araştırma dergisi okumadığı, %26.5’inin hemşirelik ile ilgili dergi okuduğu, 

%68.5’inin Türkçe bilimsel yayın takip etmediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin %27.7’sinin bilimsel araştırma 

aktivitesine, %65.1’inin bilimsel toplantıya katılmadığı, %72.1’inin bilimsel araştırma yapmayı istediği 

saptanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik araştırma ve gelişmelere yönelik farkındalık ve tutumları 

ölçeğinin madde puan ortalaması 4.31±0.54. Ölçeğin toplam puan ortalaması 125±15.86’dır. Ölçek toplam puan 

ve madde toplam puan ortalamaları ile cinsiyet, sınıf ve bilimsel araştırma yapmayı isteme durumu (p<0.05) 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ancak araştırma yapmayı isteme (p>0.05) durumu ile 

istatistiksel olarak bir anlamlılık olmadığı saptanmıştır. Üçüncü sınıf öğrencilerin ölçek toplam puan ve madde 

puan ortalaması diğer sınıflara göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin 

araştırma ve gelişmelere yönelik farkındalık ve tutumları olumlu düzeydedir. Öğrencilerin çoğu bilimsel araştırma 

ve bilimsel toplantıya katılmamasına ayrıca araştırma dersi almamasına rağmen bilimsel araştırma yapmaya istekli 

ve bu yöndeki tutumları olumludur. Elde edilen bu sonucun öğrencilerin eğitim hayatında bilimsel araştırmalar 

konusunda desteklenmesi ve bu konuda akademik personel yön göstereceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: bilimsel araştırma, farkındalık, tutum, öğrenci, hemşirelik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ve Klinik Stres Düzeyleri 

 
Nagihan Ateş1, Meryem Pelin2, Havva Sert3, 1 

 
1Sakarya, Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Türkiye, 2Sakarya Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Sakarya, Türkiye, 3 Sakarya 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Sakarya, Türkiye, 

Giriş: Hemşirelik/ebelik öğrencileri klinik uygulamada birçok stresörün yanı sıra kişisel özelliklerine bağlı olarak 

da stres yaşayabilmektedir. Amaç: Öğrencilerin kişilik özellikleri, klinikte stres düzeyleri, etkileyen faktörler ve 

klinik stres düzeyleriyle kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı. Gereç Yöntem: Tanımlayıcı 

olarak planlanan çalışma; etik kurul alınarak, 18 yaş üzeri, gönüllü 497 öğrenciyle yapıldı. Sosyo-demografik 

özellikleri içeren anket formu, Klinik Stres Anketi (KSA) ve On Maddeli Kişilik Ölçeğiyle (OMKÖ) toplanan 

verilerin analizi bilgisayarda yüzdelik, ortalama, standart sapma, ve non-parametrik testlerle yapıldı. Bulgular: Yaş 

ortalaması 20,61±1,42 olan öğrencilerin; %91,1’inin kadın, %2,2’sinin yabancı uyruklu, %71,6’sının hemşirelik 

ve %28,4’ünün ebelik bölümü, %38,2’sinin 2. sınıf, %13,1’inin sağlık meslek lisesi mezunu olduğu, %65,4’ünün 

yurtta kaldığı belirlendi. %59’u kendini sakin, %30,4’ü ise stresli biri olarak tanımladı. %81,5’inin bölümünü 

kendi isteğiyle seçtiği, %4’ünün sağlık çalışanı olarak bir yerde çalıştığı, %49,9’unun klinikte olumsuz bir olay 

yaşadığı, %15,6’sının bu olay karşısında sakinleşmeye çalıştığı, %12,7’sinin de ortamdan uzaklaştığı saptandı. 

Öğrencilerin OMKÖ alt boyut puan ortalamalarının 8,78±2,68 ile 11,26±2,35 arasında değiştiği, KSA toplam puan 

ortalamasının 36,69±12,13 olduğu ve alt boyut puan ortalamalarının 3,59±2,13 ile 13,40±6 arasında değiştiği 

görüldü. Cinsiyetin KSA’nın tehdit alt boyutunu, uyruğun zarar alt boyutunu, stajda olumsuz bir durum yaşamanın 

KSA’nın toplamını, tehdit, mücadele ve zarar alt boyutlarını; bölümü kendi isteği ile seçmenin KSA’nın toplamını, 

tehdit, yarar ve zarar alt boyutlarını, kendini tanımlama biçiminin KSA’nın tehdit, mücadele ve zarar alt 

boyutlarını, sınıfın KSA’nın toplamıyla tehdit ve zarar alt boyutlarını etkilediği saptandı (p<0,05). Yaşla KSA’nın 

toplamı, mücadele ve yarar alt boyutları arasında anlamlı pozitif yönde ilişki olduğu belirlendi (p<0,05). Kişilik 

özellikleriyle, KSA’nın bazı alt boyutlarının anlamlı düzeyde ilişkili olduğu görüldü (p<0,05). Sonuç ve Öneriler: 

Öğrencilerin klinik streslerini; cinsiyet, uyruk, önceki stajlardaki olumsuz deneyim, bölümü kendi isteğiyle seçme, 

sınıfı ve kendini tanımlama biçiminin etkilediği bölümün, mezun olunan lisenin, kaldığı yerin ve çalışma 

durumunun ise etkilemediği belirlendi. Kişilik özellikleri ve yaş klinik stres düzeyleriyle ilişkiliydi. 

ANAHTAR KELİMELER: Klinik Stres Düzeyi, Kişilik Özellikleri, Hemşirelik, Ebelik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE ÖZ ŞEFKAT 

DÜZEYLERİ İLE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

BELİRLENMESİ 

 
Serpil Türkleş 1, Zeliha Yaman 1, Münevver Boğahan1, Elif AK1, Hatice EKTİ1, Dilek ÖZALP1 

 
1MERSİN ÜNİVERSİTESİ , 

Giriş: Son yıllarda üniversite öğrencilerinde sorunlu ve aşırı sosyal medya kullanımı dile getirilmeye başlanmıştır. 

Sosyal medya bağımlığı öğrencilerde birçok soruna neden olmaktadır. Amaç: Çalışma hemşirelik öğrencilerinin 

bilinçli farkındalık ve öz şefkat düzeyleri ile sosyal medya kullanımı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla 

yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın örneklemini, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Mersin 

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören 494 öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Bergen Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği, Öz Şefkat 

Ölçeği ve Bilinçli Farkındalık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde yüzde, sayı, 

ortalama, korelasyon, bağımsız gruplarda t testi, varyans analizi kullamıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan 

öğrenciler 17-30 yaş aralığında olup yaş ortalamaları 20,78±1,74'dür. Öğrencilerin %61,9'un kadın, %98,2'sinin 

bekar, %28,7'sinin dördüncü sınıfta öğrenim gördüğü belirlenmiştir. Çalışmaya katılanların Bergen Sosyal Medya 

Bağımlılığı Ölçeği puan ortalaması 16,74±5,29 Özşefkat Ölçeği puan ortalaması 80,95±12,93 iken Bilinçli 

Farkındalık Ölçeği puan ortalaması 53,03±12,59'dır. Öğrencilerin Bergen Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği ile 

Özşefkat Ölçeği puan ortalamaları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0,001). Öğrencilerin 

Bergen Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği ile Bilinçli Farkıdalık Ölçeği puan ortalamaları arasında negatif yönlü 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Özşefkat Ölçeği ile Bilinçli Farkındalık Ölçeği puan ortalamaları arasında 

pozitif yönlü anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. (p<0,001). Sonuç: Öğrenci hemşirelerde bilinçli farkındalık ve 

özşefkat puan ortalamalarının artışıyla sosyal medya bağımlılığı puan ortalamalarının düştüğü belirlenmiştir. Bu 

doğrultuda sosyal medya bağımlılığının azaltılmasına yönelik çalışmalarda bilinçli farkındalık ve özşefkat 

uygulamalarının kullanılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Sosyal medya bağımlılığı, bilinçli farkındalık, özşefkat 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN ENGELLİ AYRIMCILIĞI BAĞLAMINDA YAŞADIĞI 

SORUNLAR 

 
Metin BİLGİN1, Ümmühan CİVCİK1, Aysun BABACAN GÜMÜŞ1, Sevinç ŞIPKIN1 

 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Giriş: İnsan hakları temelinde tüm bireyler gibi engelli bireyler de hiçbir ayrımcılığa uğramaksızın toplumun her 

alanına katılabilmeli, topluma sunulan tüm olanak ve hizmetlerden yararlanabilmelidir. Amaç: Bu çalışma görme 

engelli bireylerin engelli ayrımcılığı bağlamında yaşadığı sorunları belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem: Çanakkale merkezde yaşayan ve Türkiye Görme Engelliler Derneği Çanakkale Şubesi’ne kayıtlı 190 

görme engelli bireyden çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan 70 birey çalışma grubunu oluşturmuştur. 

Veriler araştırmacıların hazırladığı Anket Formu ile 1 Mart – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 45.33 (SD=16.27), %77.1’i erkek, %70’i evlidir. 

Katılımcıların %5.7’si %26-50 engel oranına, %11.4’ü %51-75 engel oranına, %82.9’u %76-100 engel oranına 

sahiptir. Görme engelli bireylerin %57.1’i iş bulmakta zorluk yaşadığını, %48.6’sı eğitim almada zorluk 

yaşadığını, %62.9’u görme engelliler için var olan eğitim kurumlarını yeterli bulmadığını, %87.1’i her ilde görme 

engelliler için okul yada sınıf olmasını istediğini, %47.1’i eğitimini istediği şekilde tamamlayamadığını, %57.1’i 

kütüphanede kolaylaştırıcı uygulamalar olmadığını, %30’u girdiği sınavlarda zorluk yaşadığını, %15.7’si yaşadığı 

yerde ulaşım sorunu yaşadığını, %91.4’ü yollardaki uyarıcıları yeterli bulmadığını, %14.3’ü toplu taşıma araçlarını 

rahat kullanamadığını, %72.9’u yaya olarak sorunlarla karşılaştığını, %10’u sosyal etkinliklere katılamadığını, 

%12.9’u sosyal gereksinimlerini karşılayamadığını, % 60’ı alışveriş yerlerinin engelliler için uygun olmadığını, 

%21.4’ü mağaza çalışanlarının destek olmadığını, %50’si çevredeki insanların kötü davranışlarına maruz 

kaldığını, 74.3’ü çevredeki insanların acıma/merhamet etme duygularıyla yaklaştığını, %60’ı acıma/merhamet 

etme duygularıyla yaklaşanlardan rahatsız olduğunu, %64.3’ü görme engelli bir birey olarak ayrımcılığa maruz 

kaldığını, %42.9’u gereksinimi olduğunda kamu hizmetlerinden kolayca yararlanamadığını, %38.6’sı kamu 

personellerinin kötü davranışlarına maruz kaldığını, %7.1’i gereksinimi olduğunda sağlık hizmetlerinden kolayca 

yararlanamadığını, %31.4’ü engelli olduğu için sağlık personeli ile sorun yaşadığını, %61.4’ü evde bakım 

hizmetlerinin engelliler için yetersiz olduğunu belirtmiştir. Sonuç: Çalışma bulgularımız görme engelli bireylerin 

eğitim alma, iş bulma, kamu hizmetlerinden yararlanmada sorunlar yaşadıklarını ve ayrımcılığa maruz 

kalabildiklerini göstermektedir. Toplumun engelli ayrımcılığını önlemeye yönelik farkındalığı arttırılmalı, 

engellilerin topluma etkin katılımlarını sağlayacak uygulamalar geliştirilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: Görme engelli, ayrımcılık, ayrımcılık 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELERİN BİLİŞİM İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI İNCELEME: LİTERATÜR 

TARAMA 

 
Ebru TEZCAN1, İrem ARSLAN1, Askeri ÇANKAYA1, Meryem YAVUZ Van GIERSBERGEN1 

 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

Bu bildiride Türkiye’de bilişim konusunda hemşireler ile ilgili yapılan çalışmalarının incelenmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem Tanımlayıcı geriye dönük dosya taramasıdır. Çalışma Aralık 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında 

internet ortamında yapıldı. İnternet ortamında “hemşire”, “hemşirelik bilişimi” anahtar kelimeleri ile yapılan 

aramadan toplam 781 araştırma, 5 adet lisansüstü teze ulaşıldı. Yapılan incelemeler sonucunda ulaşılabilen ve tam 

metin olma özelliği taşıyan ve araştırma kriterlerine uygun 15 çalışma incelendi. Bir araştırma hemşire ve ebeler 

ile, bir çalışma da hemşire ve öğrencilerle ortak yapıldığından dolayı araştırma kriterlerini taşımadığından dolayı 

13 araştırma çalışmanın örneklemini oluşturdu. Belirtilen anahtar kelimeler ile; ‘’ Google Akademik’’ ve ‘’Ulusal 

Tez Merkezi’’ veri tabanları tarandı. Arama motorunda ulaşılan çalışmalar tam metin olma özelliği taşıyan ve 

araştırma kriterlerine uygunluk açısından incelendi. Uygun olan araştırmalar araştırmacılar tarafından geliştirilen 

15 maddelik veri toplama formu kullanılarak veriler Excel programına aktarıldı. Bir çalışmanın veri toplama süresi 

en az 25 dakika en fazla 50 dakika sürdü. Verilerin Değerlendirilmesi: Veriler önce Excel dosyasında kodlandı. 

Daha sonra SPSS for Windows 22 programı ile analizleri yapıldı. Verilerin analizinde sayı, yüzde kullanıldı. 

Anahtar Kelimeler: Bilişim, hemşirelik, hemşirelikte bilişim Bulgular: Ulaşılabilen 786 çalışmanın %1,65’ i 

araştırma kriterlerini taşıdığı görüldü. Çalışmaların %30,8’inin 2017 yılında ortalama 2,3846± 0,289 araştırmacı 

ile yapıldığı, evren ortalamasının 371,4615± 119,71 kişi, örneklem ortalamasının 161,2308± 30,74 kişiden 

oluştuğu görüldü. Çalışmaların %53,8’ inde anket, %46,2’sında ölçek kullanıldığı, %23,1’ i İstanbul’da, %15,4’ 

ü Kastamonu ilinde yürütüldüğü görüldü. Çalışmalarda Teknolojiye yönelik tutum ölçeği, Elektronik sağlık kaydı 

kullanımı ölçeği, hemşirelik ve bilişim teknolojileri anketi ve hemşirelikte bilişim teknolojilerini kullanma durumu 

değerlendirme formları kullanıldığı görülmektedir. Sonuç: Hemşirelerin hasta bakımında ve tıbbi kayıtların 

kullanımında bilişim teknolojisinden faydalandığı, hemşirelerin eğitim düzeyi arttıkça günlük bilgisayar 

kullanımlarının arttığı görüldü. Bilişim teknolojisinin elektronik sağlık kayıtlarında kullanılmasıyla bakım 

kalitesinin artıracağı çalışmalarda ifade edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda hemşirelerin bilişim konusu ile 

ile ilgili durumu hakkında yapılan çalışmalara ihtiyaç olduğu görüldü. 

ANAHTAR KELİMELER: Bilişim, hemşirelik, hemşirelikte bilişim 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Belirtileri ile Psikolojik Yardım Aramada Kendilerini 

Damgalamaya İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi 

 
Merve Öztürk 1, Dilay Açıl1 

 
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Manisa Türkiye, 

Giriş: Hemşirelik mesleğini kendisini tanıyan ve kendi değerlerinin farkında olan bireylerin yürütmesi önemlidir. 

Bu bağlamda, hemşirelik eğitimi alan öğrencilerin eğitim sürecinde kendi ruhsal durumlarının farkında olmaları 

gerekmektedir. Psikolojik yardım arama davranışlarını yakın çevreleri tarafından damgalanma endişesi olumsuz 

etkileyebilir. Bu durum sorunların çözümünü geciktirebilir ve yaşam kalitelerini olumsuz etkileyebilir. Amaç: 

Hemşirelik öğrencilerinin ruhsal belirtileri ile psikolojik yardım aramada kendilerini damgalamaya ilişkin 

tutumlarının belirlenmesidir. Gereç Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte planlanan araştırmanın evrenini bir 

üniversitenin hemşirelik bölümünde eğitimine devam eden öğrenciler oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul 

eden 169 öğrenci örnekleme dahil edilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik form, 

Kısa Semptom Envanteri ve Psikolojik Yardım Aramada Yakın Çevre Damgalaması Ölçeği aracılığıyla 

toplanmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için etik kurul ve kurum izinleri alınmıştır. Veriler IBM SPSS 25.0 paket 

program ile sayı, yüzdelik, t testi ve korelasyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin %85.8’ i 

kadın, %47.9’u birinci sınıf, %30.8’i devlet yurdunda ikamet etmekte, yaş ort. ise 20.34±2.22’dir. Klinikte 

anksiyete düzeyi ise (min:0- max:10) 4.46±2.20’dir. Öğrencilerin %53.3’ü hemşireliği kendi isteği ile tercih etmiş, 

%76.3’ü hemşirelik öğrencisi olmaktan mutlu olduğu ifade etmiştir. Öğrencilerin Kısa Semptom Envanteri puan 

ortalaması 98.15±32.56; Psikolojik Yardım Aramada Yakın Çevre Damgalaması Ölçeği puan ortalaması ise 

37.35±16.17 olarak bulunmuştur. Psikolojik sorunlara ilişkin ruhsal belirti puan ort. ile psikolojik yardım aramada 

yakın çevresi tarafından damgalama algısı puan ort. arasında pozitif yönde, orta düzeyde anlamlı ilişki 

saptanmıştır. (p=0.00) Sonuç ve Öneriler: Hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin ruhsal belirtilerinin orta 

düzeyde ve psikolojik yardım aramada yakın çevreleri tarafından damgalanma algılarının düşük düzeyde olduğu 

görülmektedir. Ruhsal belirtiler arttıkça yakın çevre tarafından damgalanma algısı da artmaktadır. Bu bağlamda 

hemşirelik öğrencilerini psikolojik olarak olumsuz etkileyebilecek eğitim süreçlerinden kaynaklanan faktörlerin 

değerlendirilmesi ve ruhsal belirtileri olan öğrencilerin uygun şekilde yönlendirilmesi/takip edilmesi 

önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, ruhsal belirti, psikolojik yardım arama, damgalanma. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

LEVİNE KORUMA MODELİ: EPİLEPSİ TANILI BEBEĞİN HEMŞİRELİK BAKIMI 

 
Merve Korkmaz1, Hatice Uzşen2, Habibe Öztürk1, Figen Yardımcı2 

 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları 

Hemşireliği AD., 

Giriş: Hemşirelik, farklı sağlık disiplinleriyle birlikte çalışan bilimsel bir disiplin, insan gereksinimlerinden doğan 

bir meslektir. Bireylere, ailelere, topluma verilen bakım hizmetini kapsamaktadır. Levine hemşireliğin bir insan 

etkileşimi olduğunu savunmuştur. Bu süreçte sağlık ve hastalıkta bireyin uyumunun arttırılması ve bütünlüğünün 

korunması amaçlanmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı epilepsi tanısı olan 8 aylık bebeğin hemşirelik bakımının 

Levin Koruma Modeli doğrultusunda planlanması ve uygulanmasıdır. Olgu: 38 haftalık term bebek olarak dünyaya 

gelen E.A. intrauterin hipoksiye maruz kalmıştır. Solunum distresi nedeni ile 1 ay yenidoğan yoğun bakımda kalan 

hastanın 1,5 aylık iken nöbetleri başlamıştır. Dirençli epilepsi tanısı konan hasta nöbet sırasında solunumun 

durması nedeniyle yoğun bakıma alınmış ve trakeostomi açılmıştır. Nazogastrik ile beslenen hastanın periferik ve 

santral venöz katateri bulunmaktadır. Olgunun hemşirelik bakımı bireyin enerjisinin, yapısal bütünlüğünün, benlik 

bütünlüğünün ve sosyal bütünlüğünün korunması başlıkları doğrultusunda planlanmış ve uygulanmıştır. Sonuç ve 

öneriler: Levine’nin Koruma Modeli, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği uygulamalarına bilimsel bakış açısı 

ile hasta merkezli bir yaklaşım sunmaktadır. Bu olguda Levine Koruma Modeli ilkeleri doğrultusunda sunulan 

hemşirelik bakımının hemşirelik uygulamaları, araştırmaları ve eğitiminin gelişmesine ve bilimsel bilgi içeriğinin 

zenginleşmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Levine koruma modeli, epilepsi, çocuk hasta, hemşirelik bakımı 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelerin Total Parenteral Nütrisyon Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi 

 
Gülşah Köse1, Merve Hasar1, Nazlı Yaman1 

 
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Muğla, 

Giriş: Total parenteral nütrisyon (TPN), hasta için gerekli olan tüm besin öğelerinin doğrudan kan dolaşımına 

verilmesidir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin TPN uygulamalarına ilişkin bilgi düzeylerinin 

belirlenmesidir. Gereç Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte yapılan bu araştırma, Kasım 2019-Ocak 2020 tarihleri 

arasında, bir eğitim ve araştırma hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örneklem hesabı yapılmamış, 

araştırmaya dahil olma kriterlerine uyan hemşireler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma için etik kurul izni alınmasını 

takiben, araştırmaya katılmaya gönüllü, pediatri klinikleri ve poliklinik dışında görev yapan hemşireler ile 

görüşülmüştür. Veriler, sosyodemografik özellikler için tanımlayıcı anket ve TPN uygulamasına yönelik kanıta 

dayalı uygulama önerileri doğrultusunda araştırmacılar tarafından doğru ve yanlış cevaplardan oluşan anket ile 

toplanmıştır. Verilerinin analizinde SPSS programı kullanılarak, sayı, yüzde, ortanca, standart sapma hesaplanmış, 

Bulgular: Hemşirelerin %93.9 kadın, yaş ortalaması 40±7,76, %60.4’ü lisans mezunu, %43.9’u dahili kliniklerde 

çalışmaktadır. Hemşirelerin %98.8’i TPN ile ilgili eğitim aldığını, %76.8’i eğitimi hizmet içi eğitimden edindiğini 

belirtmiştir. Kliniklerde TPN uygulanma durumunun dahili kliniklerde ayda 1-2 iken; cerrahi klinikler ve yoğun 

bakımda 7 ve üzeri olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin %95.7’si TPN uygulamasını, çoğunluğu ise TPN’nin 

periferik uygulama yeri ve süresini doğru tanımlamıştır. Hemşirelerin çoğunluğu, TPN solüsyonu ve setin 

kullanma süresi; TPN hattından ilaç vermeme, kan almama gibi uygulamalar; glikoz, laboratuvar değerleri gibi 

hasta takibi; lipit solüsyonların kullanım süresi, en sık kirlenme yeri gibi enfeksiyon kontrolüne yönelik sorulara 

doğru cevap vermiştir. Ancak TPN ozmolaritesi, saklanma koşulları, başlangıç dozu ve birden sonlandırılmaması, 

TPN içine ilaç ve insülin verilmemesi, ilaç geçimsizlikleri ile ilgili sorulara doğru cevap verme yüzdesinin düşük 

olduğu saptanmıştır. Sonuç: Araştırmanın sonunda, hemşirelerin çoğunluğunun TPN tanımı ve bu uygulama 

sırasındaki kanıta dayalı uygulama önerilerine uyduğu görülmüştür. Ancak TPN uygulamasında bazı kanıta dayalı 

uygulama önerilerine uyma oranının yetersiz olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin hasta sonuçlarını doğrudan 

etkileyen bu uygulamada önemli rolleri bulunmaktadır. Bu nedenle bu konuda hizmet içi eğitimle bilgilerinin 

güncellenmesi uluslararası bakım standartlarının ve hasta güvenliğinin sağlanmasında yararlı olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: total parenteral beslenme, kanıt, hemşire, bilgi, uygulama 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

“HEMŞİRELİKTE ETİK” KAPSAMINDA YAYIMLANAN ÇALIŞMALARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: SİSTEMATİK BİR İNCELEME 

 
Melike Tuğba TÜRKMEN1, Nevin UTKUALP2 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Doktor 

Öğretim Üyesi, 

Giriş: Hemşirelikte etik, hemşirelik uygulamaları sırasında hemşirelerin eylemleri üzerine düşünme etkinliğidir. 

Bu etkinliğin doğru bir şekilde yapılabilmesi için hemşirelerde etik bilincin oluşması ve bu bilincin davranış tarzına 

dönüştürülmesi önemlidir. Amaç: Bu çalışma, etik dersi alan/almayan, çalışan/öğrenci hemşirelerin yaşadıkları 

etik ve ahlaki sorunlarla ilgili yayımlanmış çalışmaları araştırmak ve sistematik olarak değerlendirmek amacıyla 

yürütülmüştür. Gereç-Yöntem: Çalışmada, 2001- 2021 tarihleri arasında Google Scholar veri tabanında, ‘’hemşire, 

etik, etik ikilem, etik duyarlılık, ahlaki duyarlılık’’ anahtar kelimeleriyle ulaşılan, ulusal hakemli yayınlardan dâhil 

edilme kriterlerine uyan, 7 lisansüstü tez makalesi, 33 araştırma makalesi olmak üzere 40 yayın çalışma 

kapsamında değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmalardan 28’i tanımlayıcı, 3’ü nitel, 2’si karşılaştırmalı, 11’i 

kesitsel, 6’sı ilişkisel, 2’si nicel, 2’si metadolojik ve 1’i yarı deneysel tasarıma sahiptir. Çalışmaların örneklemi 

incediğinde %48.6’sı çalışan hemşirelerde, %92.9’u son sınıf hemşirelik öğrencilerinde yürütülmüş; %63.6’sı 

devlet hastanelerinde ve sırasıyla yoğun bakım, dahili servis, cerrahi kliniklerde gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

kapsamına alınan çalışmaların ölçüm araçları incelendiğinde %35 ADA Ölçeği kullanıldığı tespit edilmiş ve 

araştırmacılar tarafından oluşturulan konuyla ilgili anket formu ile sosyo-demografik özellikler veri formu 

kullanılmıştır. Medeni durumun etik davranışı etkilemediği, kadınlarınsa (%85.7) etik yaklaşımı olumlu anlamda 

etkilediği görülmüştür. Çalışmalar İç Anadolu’yla (%20.7) Karadeniz’de (%20.7) yaygındır. Etik uygulamayı 

%93.5 iç ve %64.5 dış faktörlerin etkilediği görülmüştür. Araştırma dahilindeki çalışmalarda katılımcıların 

%71.4’ünün daha önce etik sorunla karşılaştığı, %54.3’ünün etik ikilem yaşadığını tespit edilmiştir. Çalışmaların 

%42.5’i etik duyarlılık üzerinde durmaktadır. Bu çalışmalarda katılımcıların en fazla %71.8 tutum düzeyi ve 

%33.3 etik bilgisi ortaya konulmuştur. Çıkan sonuçlar doğrultusundaki önerileri incediğimizde; hemşirelik lisans 

eğitiminde etik müfredatın arttırılmasını, etik eğitimi müfredatının geliştirilmesi ve birinci sınıfta gösterilmesini, 

%55’i mezuniyet sonrasında da etik eğitimin gerekliliğini, %35’i nicel & nitel araştırmaların arttırılmasının 

önerilmiştir. Sonuç-Öneriler: Bu sistematik derlemenin sonucunda, hemşirelik etiğinde gerçekleşen çalışmanın 

ağırlıklı olarak etik duyarlılık konusuna odaklandığı görülmüştür. Bu sistematik derlemeden elde edilen bulgular 

doğrultusunda, hemşirelik alanında etik konusunun yeteri kadar ele alınmadığı sonucuna varılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşire, Etik, Etik İkilem, Etik Duyarlılık, Ahlaki Duyarlılık 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Ameliyathanelerdeki Hasta Güvenliği Konusunda Türkçe Yayımlanan Haberlerin İncelenmesi 

 
Mahmut DAĞCI1, Birgül KANDEMİR1, Şeymanur GÖKÇE1, Tuğba ERGÜL1, Yağmur YILMAZ1 

 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Giriş ve Amaç: Cerrahi müdahale yapılacak hastanın kaliteli bir sağlık hizmeti alması, olası mortalite veya 

morbiditenin önlenmesi için uluslararası ameliyathane hasta güvenliği standartlarının uygulanması büyük önem 

arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, ameliyathanelerde hasta güvenliği konusunda internette Türkçe 

yayımlanan haberlerin analiz edilmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen araştırma için Türkiye’de 

yayın yapan ve geriye dönük arşiv taraması yapılabilen 15 farklı internet gazetesinde “Ameliyathanede” anahtar 

kelimesinin yanında “tedbirsizlik”, “güvenlik”, “yanlış hasta”, “yanlış organ”, “yangın”, “taciz” ve “yabancı cisim 

unutulması” kullanılarak yapılan taramada (n=4814) habere ulaşıldı. Türkiye'de geçmeyen ve ameliyathanede 

hasta güvenliği konusunu içermeyen (n=4456) haber araştırma dışı bırakıldı. Bu haberlerden (n=358) haber 

çalışma başlığımıza ve içeriğimize uygun bulundu. Farklı kaynaklardan alınan tekrarlı haberlerin dışlanması 

sonucunda çalışmanın örneklemi n=198 olarak belirlendi. Bulgular: Ameliyathanede hasta güvenliği hakkında 

yaşanan sorunların çoğunlukla 2012-2021 yılları arasında (%65,2), özel hastanelerde (%34,3) ve ameliyat 

sırasında (%78,0) gerçekleştiği, cerrahi güvenlik sorunu yaşanan ameliyatların en sık genel cerrahi (%26,8) ve 

jinekololi (%17,7) ameliyatları olduğu, ameliyathanede hasta güvenliği sorunu yaşayan hasta grubunun (%48,5) 

19-56 yaş grubu hastalar olduğu, en sık karşılaşılan sorunların sırasıyla; hastada yabancı cisim unutulması (%28,8), 

cerrahi invazif girişim ile ilgili sorunlar (%17,7), hasta güvenliği hakkında etik sorunlar (%12,1) olduğu, hastada 

ameliyat sırasında en sık unutulan yabancı cismin gazlı bez ve batın olduğu (%12,6) ve ameliyathanede hasta 

güvenliği ile ilgili yaşanan olayların %55’inin yaralanma veya ölüm ile sonuçlandığı belirlendi. Sonuç: 

Ameliyathanede hasta güvenliği ile ilgili yaşanan sorunların ve bu konuda yayımlanan haberlerin her yıl artmakta 

olduğu görülmektedir. Haber içerikleri her ne kadar bilimsel gerçekliği tam olarak yansıtmasa da cerrahi güvenlik 

hakkında toplumun algısını etkileyebilir niteliktedir. Yayın organlarının sağlık konulu haberlerde daha doğru haber 

içerikleri sunabilmesi için haber içeriklerini birincil ve resmi kaynaklardan edinmesi ve içerik oluşturulurken 

hemşire, hekim gibi sağlık profesyonellerinden danışmanlık alması önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Ameliyathanede güvenlik, hasta güvenliği, ameliyathanede hasta güvenliği. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelerin El Hijyeni İnanç ve Uygulamalarının Belirlenmesi 

 
Leyla Erkut1, Emel Gülnar1, Esra Doğan Yılmaz1, Hüsna Özveren1 

 
1Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Kırıkkale, Türkiye, 

Özet Giriş: Sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde el hijyeninin sağlanması büyük önem taşır. El 

hijyeni mikroorganizmaların yayılımını engeller. Amaç: Bu araştırma hemşirelerin el hijyeni inanç ve 

uygulamalarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Araştırma kapsamına bir Üniversite Hastanesinde çalışmakta olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 80 hemşire 

dahil edilmiştir. Araştırmanın verileri; tanıtıcı özellikler formu, El Hijyeni İnanç Ölçeği ve El Hijyeni Uygulama 

Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, sayı, yüzde ortalama ölçütleri, One Way 

Anova, Student t testi, Mann whitney U testi, Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan 

hemşirelerin %70’inin kadın ve %60’ının lisans mezunu olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin %72’si el hijyeni 

konusundaki bilgilerini ve %82,5’i klinikteki el yıkama sıklıklarını yeterli bulduklarını ifade etmişlerdir. 

Hemşirelerin El Hijyeni İnanç Ölçeği toplam puan ortalamasının 82,96±10,69, El Hijyeni Uygulama Envanteri 

puan ortalamasının ise 64,28±7,40 olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin el hijyeni inançlarını çalıştıkları bölümün 

etkilediği bulunmuştur. El hijyeni uygulamalarını ise, cinsiyetin ve mikroorganizmaların el üzerinde bulunma 

yerinin etkilediği saptanmıştır (p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Araştırmada hemşirelerin El Hijyeni İnançlarının orta 

düzeyde, El Hijyeni Uygulamalarının ise yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda 

hemşirelere el hijyenini uygulamalarını artırmak için gerekli düzenlemelerin yapılması ve hizmet içi eğitimlerin 

planlanması önerilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: hemşireler, el hijyeni inancı, el hijyeni uygulaması 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Yenidoğan Bakımında Kullanılan Geleneksel Uygulamalar: Türkiye’de Yapılan Çalışmalara 

Dayalı Bir Sistematik Derleme 

 
Kübra Can1, Kevser Demirca1, Nevin Utkualp1 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Bölümü,Bursa/Türkiye, 

GİRİŞ: Kültürel uygulamaların bir kısmı aileleri sadece manevi olarak rahatlatırken bir kısmı da sağlığı tehdit 

edici girişimlerde bulunmaktadır .Geleneksel uygulamaların bilinmesi bunlardan zararlı olanların ortaya 

çıkarılması ve yok edilmeye çalışılması, sürdürülmesinde sağlık açısından zararı olmayanların ise korunması ve 

geleneklere sahip çıkılması açısından önemlidir. AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, yenidoğan bakımına yönelik 

geleneksel uygulamalarla ilgili yapılmış ve yayınlanmış çalışmaların içeriklerinin değerlendirilmesidir. 

YÖNTEM: Bu çalışma Google arama motorunda “yenidoğana yönelik geleneksel uygulamalar ” anahtar 

kelimeleri kullanılarak arama yapılmış ve 2009-2019 yılları arasında konu ile ilgili yapılan çalışmalar 

değerlendirmeye alınarak incelenmiştir. Sitelerde yenidoğana yönelik geleneksel uygulama bilgileri araştırmacılar 

tarafından ilgili literatür incelenerek, geliştirilen kontrol listesi (14madde) kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Çalışmaya Türkiye’de 2009-2019 yıllarında yapılmış ve yayımlanmış toplam 28 makale alındı.Veriler SPSS 22.00 

programında değerlendirilmiş, bulgular sayı ve yüzde olarak verilmiştir. BULGULAR: Çalışmaların %89,7si 

tanımlayıcı olup %3,4 literatür taraması,%3,4 ise karşılaştırma tipinde olduğu tespit edilmiştir.Yenidoğana yönelik 

uygulamaların en fazla sırasıyla %65,5 tuzlama ,%65,5 kundaklama,%65,5 göbek bağı %51,7 ilk emzirme,%51,7 

kırk çıkarma ,%44,8 nazar, %41,4 bedenine yönelik,%37,9 beslenme ,%34,5 topraklama,%27,6 ilk banyo, %27,6 

albasması %20,7 tırnağını kesme %17,2 uyutmak için yapılan uygulamaların olduğu belirlenmiştir.Çalışmalarda 

olguların %82,8’si geleneksel uygulamaları yenidoğan hastalıklarında kullandığına ilişkin bilgiler yer 

almaktadır.Yenidoğanın hastalık çeşidine bakıldığında; %72,4 sarılık , %44,8 pamukçuk ,% 41,4 pişik, %37,9 

karın ağrısı, %34,5 ateş, %34,5 ishal,%31,0 kabız, %17,2 kulak ağrısında gibi rahatsızlıklarda, olguların geleneksel 

uygulama yaptığı tespit edilmiştir. Yenidoğan emzirmesi ile ilgili geleneksel uygulamaların %24,1 süt 

miktarı,%17,2 süt kalitesi ve %6,9 emzirme zamanı pozisyonu ile ilgili olduğu bulunmuştur. SONUÇ: Yenidoğan 

dönemi, insan hayatının başlangıcı aynı zamanda kritik de bir dönemdir .Bu dönemdeki bilgilerin de hem güncel 

hem de doğru olması açısından son derece önemlidir. ÖNERİLER: Yenidoğan dönemine yönelik geleneksel 

uygulamalarla ilgili yapılmış ve yayınlanmış çalışmaların içeriği ve kapsamı farklılıklar göstermektedir.Bu 

nedenle bilginin sistematik bir biçimde aktarılması geleneksel uygulamalarla ilişkin konularda bilgi edinmek 

isteyenlere ve yenidoğan sağlığının gelişmesine katkı sunacağı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: yenidoğan, geleneksel uygulamalar, bakım 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeyleri ve Bakım Davranışları: Kesitsel Bir 

Çalışma 

 
Kübra Aktaş1, Fatma Dursun Ergezen1, Ayşegül Korkmaz Doğdu 1, Emine Kol 1 

 
1Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Antalya, Türkiye, 

Özet Giriş: Bakım, hemşireliğin temelini oluşturan evrensel bir kavramdır. Bakım, başkasına yönelmek, onu 

tanımak ve onunla birlikte olmak gibi bakım davranışlarıyla tanımlanabilir. Empati bu davranışların önemli 

öncülleri arasındadır. Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin empatik eğilim düzeyleri ile bakım davranışları 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi’nde bir 

hemşirelik fakültesinde gerçekleştirilmiştir. Kesitsel tanımlayıcı araştırma tasarımı kullanılmıştır. Çalışmaya 88 

ikinci sınıf, 102 üçüncü sınıf ve 86 dördüncü sınıf olmak üzere üç örneklem grubu dahil edilmiştir (N=276). Veriler 

Kişisel Bilgi Formu, Empatik Eğilim Ölçeği ve Bakım Değerlendirme Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışma 

verileri pearson korelasyon testi, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü ANOVA analizleri ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırma sonucunda öğrencilerin empatik eğilim düzeyleri düşük bulunmuştur. Hemşirelik 

mesleğinden memnun olan ve üçüncü sınıfta olan öğrencilerin hem EEÖ hem de BDÖ-Q puan ortalamalarının 

diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Mesleği gönüllü olarak seçen ve iletişim becerilerini iyi 

olarak algılayan öğrenciler yüksek BDÖ puan ortalamasına sahiptir. EEÖ ile BDÖ arasında olumlu, düşük düzeyde 

ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmada, öğrencilerin öğrenim seviyesi arttıkça empatik 

eğilim ve bakım davranışlarının yükseldiği sonucuna varılmıştır. Hemşirelik eğitiminin empati ve bakım 

davranışlarını etkileyen faktörleri içerecek şekilde şekillendirilmesi önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Bakım, bakım davranışları, BDÖ, empatik eğilim, hemşirelik öğrencisi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

SIĞINMACI BİREYDE TİP II DİYABET YÖNETİMİ VE ZORLUKLAR: OLGU SUNUMU 

 
Khal Mohammad SEYYIDI1, Gizem Deniz BÜYÜKSOY1 

 
1Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Giriş ve Amaç: Araştırmanın amacı; Kırşehir il merkezinde yaşayan Afgan uyruklu, tip II diyabet hastası olan 

Y.K.’nin diyabet yönetimi ve yaşadığı zorlukları belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmada, tip II diyabet 

hastası olan ve sağ ayak başparmağında kangren başlangıcı olduğu belirlenen Afgan uyruklu Y.K.’ye Roper, 

Logan ve Tierney’in geliştirdiği günlük yaşam aktiviteleri modelinden yararlanılarak bakım planı oluşturulmuştur. 

Araştırmaya başlamadan önce sözlü ve yazılı onamı alınmıştır. Araştırmanın verileri bireye ev ziyareti yapılarak 

toplanmıştır. Veriler, Farsça bilen araştırmacı tarafından toplanmıştır. Bulgular: 54 yaşında, Afganistan uyruklu 

ve kadın olan Y.K. ilkokul mezunudur. Eşi terör saldırısında ölen Y.K., oğlu ile birlikte Türkiye’ye gelmiş olup 

uluslararası koruma kapsamında bir senedir Kırşehir’de yaşamaktadır. Y.K’nin bir apartman dairesinde yalnız 

yaşadığı, sosyal yardımlaşma vakfından aldığı aylık 500 TL ile geçindiği belirlenmiştir. Y.K.’nin beden kütle 

indeksi 24.0 olup normaldir. Ayak muayenesinde ayakta kuruluk, çatlak, küçük çizikler ve her iki ayağın orta 

parmağında morarma olduğu belirlenmiştir. Hastanın ayak yaraları Wagner sınıflamasına göre 1. evrededir ve 

diyabetik ayak riski vardır. Y.K.’nin el, ayak ve tırnak hijyeninin yetersiz olduğu, ev içinin dağınık olduğu ve 

hijyenik olmadığı gözlemlenmiştir. Y.K.’nin kan basıncı 140/100 mm Hg, açlık kan şekeri 120 mg/dl, tokluk kan 

şekeri de 200 mg/dl ve HbA1c’si de 5.6 olarak ölçülmüştür. Yaşadığı konut ve çevresinin enfeksiyon ve düşme 

riski oluşturduğu, bireyin Türkçe bilmediği için sağlık çalışanları ve diğer bireylerle iletişim kuramadığı, ekmek 

ve karbonhidrat ağırlıklı beslendiği, yetersiz ve dengesiz beslendiği, haftada 1 kere kendi başına banyo yaptığı, 

beden ısısının 37.5 C olduğu, yardımsız yürüyebildiği, boş vakitlerinde evde yalnız başına oturduğu, günde 5 saat 

uyuduğu ve uykuya dalmada sorun yaşadığı, ölüme ilişkin bir duygu hissetmediği belirlenmiştir. Sonuç ve 

Öneriler: Sığınmacı olmak; yoksulluk, dil engeli, sağlık hizmetlerine erişememe gibi etmenler kronik hastalığın 

yönetimini zorlaştırmaktadır. Buna göre kronik komplikasyonları önlemek amacıyla Tip II diyabeti olan 

sığınmacılara yönelik erken tanı ve tedavinin yapıldığı çalışmaların planlanması önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Diabetes Mellitus, Sığınmacı, Hemşire 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Lisans ve Lisansüstü Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki İmaj Algıları: 

Karşılaştırmalı Çalışma 

 
İsmail PEKPAK1, Pelin DEMİRCİ1, Pınar YILMAZ1, Meryem YILMAZ1 

 
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 

Giriş: Hemşirelik bakımı, sağlık hizmetinin önemli bir belirleyicisi olmakla birlikte hemşirelik mesleği, toplumsal 

ve mesleki imaj açısından gereken saygınlığı hala kazanamamıştır. Bunun nedeninin hemşireliğin eğitimi sırasında 

kazanılan bilimsel bilginin klinik ortamlarda yeterince ortaya konulamamasıdır. Hemşirelik mesleğinin bilimsel 

yönünün ortaya konulabilmesi için klinik ortamlarda hemşirelerin akademik unvan almasının sağlanması, eğitim 

ile kazanılmış bilgilerin ortaya konulmasının toplumsal saygınlığın yükseltilmesine ve hemşirelik imajının olumlu 

yönde değişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Amaç: Bu çalışma lisans ve lisansüstü eğitim gören 

hemşirelik öğrencilerinin mesleki imaj algılarının belirlenmesi amacı ile yapıldı. Gereç Yöntem: Araştırma 

karşılaştırmalı tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi’nde eğitim gören 1. sınıf ve 4. sınıf öğrenciler ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Bölümü’nün 

herhangi bir anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapan öğrenciler olmak üzere toplam 486 kişi; 

örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden 374 kişi oluşturdu. Veriler, öğrenci bilgi formu ve “Hemşirelik 

Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği” ile toplandı. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin 155’i birinci sınıf, 140’ı 

dördüncü sınıf, 59’u yüksek lisans, 20’si doktora öğrencisiydi. Eğitim düzeyi ile ölçeğin tüm alt boyutları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı (p=0.000) fark bulundu. Yapılan doğrusal regresyon analizinde, dördüncü sınıf 

öğrencilerinde hemşirelik mesleğinin toplumsal statüsü ile hemşirelik mesleği arasında düşük düzeyde pozitif 

yönde (β=.272, p=.002), yüksek lisans öğrencilerinde yaş (β=.349,p=.036), medeni durum (β=.466,p=.004) ve 

hemşirelik mesleğinin toplumsal statüsü (β=.381, p=.001) ile hemşirelik meslek imajı arasında düşük düzeyde 

pozitif yönde, cinsiyet (β=-.400,p=.001) ile hemşirelik meslek imajı arasında düşük düzeyde negatif yönde anlamlı 

ilişki bulundu. Doktora öğrencilerinde ise ailedeki hemşire varlığı (β=-.893,p=.018) ile hemşirelik meslek imajı 

arasında yüksek düzeyde negatif yönde bir ilişki olduğu, ancak hemşireliğin toplumsal statüsü (β=1.252,p=.001) 

ve hemşirelik mesleğinin gereken değeri görmesi (β=.714,p=.007) ile meslek imajı arasında pozitif yönde yüksek 

düzeyde bir ilişki olduğu belirlendi. Sonuç ve Öneriler: Eğitim düzeyi ile hemşirelik mesleki imajı arasında önemli 

ilişki olduğu belirlendi. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik öğrencisi, meslek imajı, eğitim, hemşirelik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler 

 
Ar. Gör. Dr. Sadık Hançerlioğlu1, Ar. Gör. Dr. İsmail Toyğar1, İntörn Hemşire İrem Gül1 

 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

Amaç: Bu çalışmada amaç hemşirelik öğrencilerinin etik duyarlılık düzeyinin saptanması ve etkileyen faktörlerin 

belirlenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve analitik desene sahip olan çalışmamızda veriler Kasım-

Aralık 2019 tarihleri arasında hemşirelik fakültesi 2,3 ve 4. Sınıfta okuyan 211 hemşirelik öğrencisinden 

toplanmıştır. Çalışmada veri toplama formu olarak birey tanıtım formu ve Hemşirelik Öğrencileri İçin Uyarlanmış 

Etik Duyarlılık Ölçeği (HÖUEDÖ) kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular SPSS 22,00 paket programı ile 

değerlendirilmiş ve tüm analizlerde anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya 

katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 21.15±1.26 olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %88.2’sinin kadındır ve 

%50.2’sinin ikinci sınıfta eğitim görmektedir. Öğrencilerin HÖUEDÖ alt boyut puan ortalamaları ve 

sosyodemografik verileri arasında; cinsiyet ile modifiye özerklik (0.027), yardımseverlik (0.026), etik ikilem 

deneyimlemek (0.002), alt boyutları arasında, sınıfı ile uzman bilgisine başvurma (0.010), alt boyutu arasında, 

yaşadığı yer ile kişilerarası oryantasyon (0.003), modifiye özerklik (0.015), yardımseverlik (0.049) ve HÖUEDÖ 

ölçek toplam puanı (0.019) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Sonuç: Hemşirelik 

öğrencilerinde duyarlılığın önemli düzeyde olduğu ve cinsiyet, sınıf ve yaşanılan yer gibi değişkenlerden 

etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır 

ANAHTAR KELİMELER: hemşirelik öğrencileri, etik, etik duyarlılık 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi 

 
HÜLYA ÜSTÜNDAĞ1, İLKSEN SARI1, ESRA ÖZEN1 

 
1İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, 

Giriş:Sürekli göç alan ve diğer kültürlerle etkileşim halinde olan toplumumuzda, farklı kültürden olan kişilere karşı 

empati kurarak, o kişilerin davranış ve düşüncelerini eleştirmeden anlamaya çalışma özelliğine sahip olmak, kendi 

kültürünü üstün görmekten uzak durmak, bireyleri farklı yönleri ve benzerlikleri ile kabul etmek kültürler arası 

iletişimde başarılı olmayı sağlayan bir faktördür. Sağlık çalışanlarının, hastaları ile iletişime geçerken karşılamakta 

en çok zorlandıkları gereksinimler, kültürel farklılıklardan kaynaklanan gereksinimlerdir. Amaç: Çalışma sağlık 

bilimleri fakültesi öğrencilerinin kültürlerarası duyarlılıklarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. 

Yöntem: Çalışma, İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 

araştırmaya katılmayı kabul eden, verileri eksiksiz dolduran 391 hemşirelik ve beslenme diyetetik bölümü 

öğrencileri ile yapıldı. Çalışmanın verileri Sosyo-Demografik Bilgi Formu, Kültürler Arası Duyarlılık Ölçeği 

(KADÖ) kullanılarak toplandı. Verilerinı istatistiksel analizlerinden sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma, 

Mann Whitney-U testinden ve Kruskall Wallis Varyans Analizinden yararlanıldı. p<0.05 düzeyi istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edildi. Bulgular: Çalışma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalaması 21.13 ± 2.5 dir. %79.4 ünün 

kadın, % 39.1’i hemşirelik % 60.96’sı beslenme ve diyetetik bölümünde öğrenim görüyor.% 30.9’u dördüncü sınıf 

öğrencisi, % 61 inin yabancı dil seviyesi orta düzeyde, %59.1 i daha önce hiç yurt dışına çıkmamış, % 40.9 u farklı 

bir ülkede yaşayan kişi ile iletişimde bulunmamış, % 70.3 ü imkanı olsa erasmus değişim programına katılmak 

istidiğini, % 74.4 ü mezuniyet sonrası yurt dışında çalışmayı düşünebileceğini bildirdi. Öğrencilerin KADÜ toplam 

puanı 93.80±10.68(puan aralığı 24-120) olduğu saptandı. Ölçeğin alt grupları puan ortalamaları sırasıyla 

Kültürlerarası etkileşime katılım (27.67±3.57), Kültürel farklılıklara saygı 4.42±3.30, Kültürlerarası etkileşimde 

özgüven18.07±3.36, Kültürlerarası etkileşimden hoşlanma12.21±1.92, Kültürlerarası etkileşimde özen11.41±1.72 

olarak belirlendi. Sonuç: Öğrencilerin kültürlerarası duyarlılıkları iyi düzeyde bulundu.Sağlık çalışanı, bakım 

verdiği bireye, aileye yüksek düzeyde bir sağlık hizmeti verebilmesi içinbireylerin ait olduğutoplumunkültürel 

özelliklerini tanımayı veöğrenmeyihedeflemelidir. Kaynaklar: 1-BuldukS, TosunH, 

ArdıçE.(2010).TürkçeKültürlerArasıDuyarlılıÖlçeğininHemşirelikÖğrencilerinde Ölçümsel Özellikleri, 

TürkiyeKlinikleriJMedEthicsDergisi,19(1);25-31. 2-

CeylantekinY,ÖcalanD.(2016).HemşirelikÖğrencilerininKültürelFarkındalığıveKültürlerarası Hemşirelik 

Dersine Yönelik Düşünceleri, GümüşhaneÜniversitesiSağlıkBilimleriDergisi,5(4);45-53. 3-KılıçParlarS, 

SevinçS.(2018).The RelationshipBetween Cultural Sensitivity and Assertiveness in NursingStudentsfromTurkey, 

JournalofTransculturalNursing,29(4);379-386. 

ANAHTAR KELİMELER: Kültürlerarası duyarlılık, hemşirelik öğrencileri, kültür 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Akciğer Kanseri Tanısı Olan Hastaların Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Yöntemlerine Karşı 

Tutumları 

 
İlknur Yücel1, Aylin Aydın Sayılan2, Seher Deniz Öztekin3, 1 

 
1İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi , 2Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 

Bölümü, 3Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 

Amaç: Bu çalışmada, akciğer kanseri tanısı olan hastalarda, tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımına karşı 

tutumlarının belirlenmesi amaçlandı. Materyal ve metod:Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan çalışmada, herhangi bir 

örneklem seçim yöntemine gidilmeyip, Kırklareli Devlet Hastanesi onkoloji polikliniğine bașvuran hastaların 

tümü örneklemi olușturdu (n=72). Araştırma öncesi, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimler Etik Kurulu’ndan 

araştırma izni, İl sağlık Müdürlüğü’nden de kurum izni alındı. Araştırmaya katılmaya gönüllü tüm bireylerden, 

araştırmanın verileri, bireysel bilgi formu, tamamlayıcı ve alternatif tıp yaklașım ölçeği kullanılarak toplandı. %, 

standart sapma ile veriler analiz edildi. Bulgular: Çalıșmaya katılan hastaların yaș ortalaması 64,12±7,56 yıl olup, 

%88’i erkekti. Hastalar çoğunlukla TATyöntemine tedavi süreci (%86.49) içinde ve günde bir ila iki kez sıklıkta 

(%71.4) başvurmaktadır.Hastaların %66.8’i TAT kullanımından yarar gördüğünü belirtmiştir. Kullanılan 

yöntemler arasında; en fazla dua etme (%97), namaz kılma (%74), gülme (%71), komșuya gitme (%68) yer aldı. 

Bitkisel yaklașımlardan; ıhlamur çayı (%74), adaçayı (%62), nane-limon (%44); besin olarak ise; sırasıyla süt ve 

süt ürünleri (özellikle kefir ve manda sütü / yoğurdu)%97; meyve ve sebzeler (özellikle ıspanak, sarımsak, soğan, 

portakal, greyfurt, havuç) (%88,2) tercih ediliyordu. HastalarınTAT kullanma nedenlerine bakıldığında; psikolojik 

iyiliği arttırma ve rahatlama isteği (%75,7) ile ikinci olarak enerji arttırma isteği (%54,2) olduğu görüldü. 

Sonuç:Akciğer kanseri olan bireyler arasında tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımının olduğu, en fazla dua etme 

ve namaz kılmanın yer aldığı; özellikle psikolojik olarak iyi olma ve fizyolojik olarak ta enerji gereksiniminin ön 

plana çıktığı görüldü. 

ANAHTAR KELİMELER: Alternatif tıp, tamamlayıcı tıp, akciğer kanseri, tutum. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Algılarının ve İnternet Bağımlılıklarının 

Belirlenmesi 

 
Ömer Faruk Ballı1, Özlem Yazıcı1, İlknur Çalışkan1, Ece Alagöz2 

 
1İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 2Maltepe Üniversitesi, Hemşirelik 

Yüksekokulu, 

Hemşirelerin bakım verme rollerinin yanı sıra problem çözme becerilerinin de olması gerekmekte olup, lisans 

eğitiminde problem çözme becerilerinin kazandırılması önemlidir (1). Hemşirelik öğrencilerinde değişik 

düzeylerde internet bağımlılığı görülebilmektedir (2). Bu nedenle bu araştırmada hemşirelik öğrencilerinin 

problem çözme becerileri algılarının ve internet bağımlılıklarının belirlenmesi amaçlandı. Araştırma tanımlayıcı 

ve ilişki arayıcı türdedir. Araştırmanın örneklemini İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik bölümünde öğrenim gören, araştırmaya katılmaya gönüllü 149 öğrenci oluşturdu. Araştırma verileri 

15-30 Nisan 2019 tarihleri arasında Kişisel Bilgi Formu, Problem Çözme Envanteri, Young İnternet Bağımlılığı 

Testi Kısa Formu ile toplandı (3,4,5,6). Envanterin ve testin sahiplerinden e-posta yolu ile kullanım izni, etik kurul 

onayı, kurum izni ve öğrencilerden yazılı onam alındı. Problem Çözme Envanterinin toplam puanı 32-192 puan 

arasında değişmekte, puanın artması “bireyin problem çözme becerileri konusunda kendini yetersiz olarak 

algıladığı” şeklinde yorumlanmaktadır. Young İnternet Bağımlılığı Testi - Kısa Formu’ndan alınabilecek puanlar 

12-60 arasında olup, puanların yükselmesi yüksek düzeyde internet bağımlığını göstermektedir. Verilerin analizi 

SPSS 21.00 programı ile yapıldı. Tanımlayıcı verilerin istatistiksel analizinde sayı, yüzde, standart sapma ve 

ortalama değer, iki ölçek arasındaki korelasyon için Pearson’s korelasyon analizi kullanıldı. Araştırma 

kapsamındaki öğrencilerin yaş ortalamasının 21,77±2,38 olduğu, hafta içi günlük ortalama 4,50±2,63 ve hafta 

sonu ortalama 5,85±3,31 saat internete girdikleri bulundu. Öğrencilerin %77,9’unun kadın olduğu, %38,3’ünün 1. 

sınıfta öğrenim gördüğü, %98,7’sinin günde birden fazla kez internet kullandığı, %86,6’sının cep telefonundan 

internet kullandıkları, Problem Çözme Envanteri'nden 12-54 arası puan aldıkları ve ortalama puanın 26,06±7,30 

olduğu, Young İnternet Bağımlılığı Testi - Kısa Formu’ndan 50-162 arası puan aldıkları ve ortalama 92,63±23,28 

puan aldıkları bulundu. Envanter ve test arasında korelasyon kat sayısının r=0,28 olduğu belirlendi. Araştırma 

sonucunda öğrencilerin problem çözme becerileri algılarının orta düzeyde, internet bağımlılıklarının düşük 

düzeyde olduğu ve problem çözme algısı ile internet bağımlılığı arasında zayıf düzeyde ilişki olduğu bulundu. 

Araştırmanın daha fazla örneklem grubunda tekrar edilmesi önerilmektedir. Kaynaklar 1. Ancel G. (2016). 

Problem-Solving Training: Effects on the Problem-Solving Skills and Self-Efficacy of Nursing Students. Eurasian 

Journal of Educational Research, 64, 231-246, http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2016.64.13 2. Khalil İA, Alharbi 

BN, Alhawasawi YH, Albaner BA. (2016). Prevalence of Internet Addiction among Nursing Students and the 

Association with their Academic Performance and Mental Health. Athens Journal of Health, 3 (43), 291-306. 

https://doi.org/10.30958/ajh.3-4-2 3. Şahin N, Şahin NH. and Heppner P P. (1993). The psychometric properties 

of the Problem Solving Inventory. Cognitive Therapy and Research, 17(4), 379-396. 4. Heppner P P. (1988). 

Problem Solving Inventory (PSI): Research Manual. Palo Alto, CA. Consulting Psychologists Press. 5. Young KS. 

(1998). Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction and a Winning Strategy for Recovery. 

New York: John Wiley & Sons 6. Kutlu M, Savci M, Demir Y, Aysan F.(2016). Young İnternet Bağımlılığı Testi 

Kısa Formunun Türkçe uyarlaması: Üniversite öğrencileri ve ergenlerde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, 

Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(Ek.1),69-76 doi: 10.5455/apd.190501 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik öğrencileri, internet bağımlılığı, problem çözme becerileri algısı 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi 

 
Filiz Kabu Hergül1, Fadime Gök1, Hilal Gizem İpiçürük 1 

 
1PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, 

Giriş: İnsanların bakım gereksinimleri sahip oldukları kültürel yapıya göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla 

sağlık çalışanlarının ve özellikle hemşirelerin kültürlerarası farklılıklara karşı duyarlı olmaları gerekmektedir. 

Amaç: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin kültürlerarası duyarlılık düzeylerini 

belirlemek idi. Metod: Çalışmanın evrenini 2019-2020 Bahar yarı-yılında Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Hemşirelik Bölümünde okuyan öğrenciler (n=811) oluşturdu. Örneklem seçimine gidilmeden 

araştırmaya katılmayı kabul eden tüm öğrenciler (n=360) örnekleme dahil edildi. Verilerin toplanmasında 

araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan öğrencilerin kişisel verilerini içeren “Anket Formu” 

ve “Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği” kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart 

sapma, Independent Samples t-test, One-Way Anova, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanıldı. 

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.01±1.41 olup, %81,4’ü kadındı. Öğrencilerin %56,4’ünün Ege 

bölgesinde ve % 46.4’ünün şu ana kadar en uzun ilçede yaşadığı belirlendi. Örnekleme alınan öğrencilerin 

%10.0’unun (n=36) yurt dışına çıkma deneyimi olduğu ve %54,2’sinin farklı kültürlerden arkadaşa sahip oldukları 

saptandı. Öğrencilerin tanıtıcı özellikleri ile Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği puan ortalaması karşılaştırıldığında, 

cinsiyet ve farklı kültürlerden arkadaşa sahip olma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu 

saptandı. Kadın öğrencilerin kültürel farklılıklara daha saygılı, erkeklerin ise kültürlerarası etkilesimde daha 

özgüvenli oldukları görüldü. Farklı kültürden arkadaşı olan öğrencilerin Kültürlerarası etkileşime katılma, 

kültürlerarası etkileşimde özgüven, kültürlerarası etkileşimden zevk alma ve kültürlerarası duyarlılıklarının daha 

yüksek olduğu belirlendi. Sonuç ve öneriler: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerinin genel olarak kültürlerarası 

duyarlılığının orta düzeyde olduğu, ölçek alt boyutuna göre bakıldığında, en fazla kültürlerarası etkileşime katılma 

alt boyutunu kullanırken, en az kültürlerarası etkileşime özen gösterme alt boyutunu kullandıkları saptandı. Bu 

çalışmanın başka örnek grubunda da yapılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik eğitimi, öğrenci, kültürel duyarlılık 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi 

 
Fadime Gök1, Filiz Kabu Hergül1, Hilal Gizem İpiçürük 1 

 
1PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, 

Giriş: Eğitimin temel amaçlarından biri öğrencilerin etkili öğrenenler olmalarına yardımcı olmaktır. Öğrenmeyi 

etkileyen en önemli faktör ise öğrenenlerin doğru ve etkili şekilde ders çalışmasıdır. Amaç: Tanımlayıcı tipteki bu 

araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin ders çalışma yaklaşımlarının belirlenmesidir. Metod: Çalışmanın 

evrenini 2019-2020 Bahar yarı yıl’ında Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde 

okuyan öğrenciler (n=811) oluşturdu. Örneklem seçimine gidilmeden araştırmaya katılmaya kabul eden tüm 

öğrenciler (n=502) örnekleme dahil edildi. Verilerin toplanmasında literatür doğrultusunda hazırlanan ve 

öğrencilerin kişisel verilerini içeren anket formu ile “Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği” kullanıldı. Verilerin 

değerlendirilmesinde Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma, Independent Samples t-test, One-Way Anova, Mann 

Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.41±1.64 olup, %83.7’si 

kadındı. Öğrencilerin %29.1’inin 1. Sınıfta öğrenim gördüğü, %67.1’inin orta düzeyde ekonomiye sahip olduğu 

belirlendi. Öğrencilerin, %56,2’si yurtta kaldığını, %78.1’i ders çalışma ortamlarının uygun olduğunu ve %79.7’si 

yardımcı materyallerinin olduğunu bildirdi. Öğrencilerin %10.4’ünün fizyolojik, %7.4’ünün psikolojik bir 

hastalığının olduğu, %10’unun sürekli kullandığı bir ilacının olduğu belirlendi. Öğrencilerin derin motivasyon 

puan ortlaması (28.55±6.85) yüzeyel motivasyona puan ortalamasına (27.37±6.97) göre daha yüksek bulundu. 

Öğrencilerin tanıtıcı özellikleri ile Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği puan ortalaması karşılaştırıldığında yaş, 

cinsiyet, öğrenim gördüğü sınıf, ekonomik durum, şu an yaşadığı yer, çalışma ortamı ve çalışma materyaline sahip 

olma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı. Yirmi bir yaş üstü, erkek, üçüncü sınıfta 

okuyan ve öğrenci evinde kalan öğrencilerin yüzeyel motivasyonları daha yüksek olarak belirlendi. Ekonomik 

durumlarını iyi olarak tanımlayan öğrencilerin derin strateji durumlarının daha iyi olduğu, uygun çalışma ortamı 

ve destek çalıma materyaline sahip olan öğrencilerin ise derin ve yüzeyel motivasyonlarının daha iyi olduğu 

görüldü. Sonuç ve öneriler: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerinin genel olarak ders çalışma motivasyon 

düzeyleri düşük olmakla birlikte, derin motivasyon puanları yüzeyel motivasyona göre daha yüksek olarak 

bulundu. Bu çalışmanın başka örnek grubunda da yapılması önerilmektedir. Anahtar: Hemşirelik eğitimi, öğrenci, 

ders çalışma yaklaşımları 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik eğitimi, öğrenci, ders çalışma yaklaşımları 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelerin Besin-İlaç Etkileşimi Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen İlişkili Diğer Faktörlerin 

Değerlendirilmesi 

 
Pınar Duru1, Özlem Örsal1, Hilal Çelik1 

 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim 

Dalı, 2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 

Giriş-Amaç: Besin-ilaç etkileşimlerini içeren advers ilaç reaksiyonlarının önlenmesinde ve hasta güvenliğinin 

sağlanmasında hemşirelerin bilgi düzeyleri önemli role sahiptir. Çalışmanın amacı bir Tıp Fakültesi Hastanesinde 

çalışan hemşirelerin besin-ilaç etkileşimi bilgi düzeylerinin saptanması ve besin-ilaç etkileşimi bilgi düzeylerini 

etkileyen ilgili diğer değişkenlerin belirlenmesidir. Gereç-Yöntem: Çalışma Kasım 2019-Ocak 2020 tarihlerinde 

bir Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan hemşirelerde yürütülen kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışmanın evreni 

toplam 654, örneklemi ise;%95 güven aralığı %5 hata payı ile 243 hemşireden (basit rastgele örnekleme yöntemi) 

oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından hazırlanan "Sosyodemografik özellikler ve 

veri formu" nun yanı sıra, besin-ilaç etkileşimi bilgi düzeylerini saptamak üzere "Sağlık çalışanlarında besin ve 

ilaç etkileşimi bilgi düzeyini saptama ölçeği (Karagöz&Gezmen-Karadağ,2018)” kullanılmıştır. Çalışma için 

24.09.2019/17 sayılı etik kurul kararı, 22.10.2019/120649 sayılı kurum izni alınmıştır. Verilerin istatistiksel 

analizleri t testi ve One-way Anova testi ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak 

alınmıştır. Bulgular: Katılımcıların %81.1'i kadın olup, yaş ortalaması 30.32±7.31 yaştır. Hemşirelerin %51.4'ü 

cerrahi tıp bilimlerinde çalışmakta olup, %58.0'i lisans mezuniyetine sahiptir. Hemşirelerin besin-ilaç etkileşimi 

bilgi düzeyi ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 9.18±4.42 (min.0.00;maks.20.00) olup, %21.4'ü düşük, %39.5'i 

orta, %31.7'si iyi, %7.4'ü çok iyi düzeyde besin-ilaç etkileşimi bilgi düzeyine sahiptir. Hemşirelerin cinsiyetleri, 

yaş grupları, mezuniyetleri, meslekte toplam çalışma süreleri, mesleği isteyerek seçme, mezuniyet sonrası herhangi 

bir eğitime katılma durumları, besin-ilaç etkileşimi gerçekleştiğinde bu durumdan yasal olarak sorumlu olan kişiyi 

bilme durumu arasında besin ilaç etkileşimi bilgi düzeyleri ile anlamlı bir ilişki yoktur (her biri için;p>.05). Besin 

ilaç etkileşimi ile karşılaşmamak için ilaç saatlerini etkileşebilecek besinlerle aynı zaman dilimine koymayan ve 

besin-ilaç etkileşimi ile ilgili akademik veri tabanlarını kullanan hemşirelerin besin-ilaç etkileşimi bilgi düzeyleri 

daha yüksektir (her biri için;p<.05). Sonuç-Öneriler: Her 10 hemşireden 8’inin besin-ilaç etkileşimi bilgi düzeyi 

orta ve üstündedir. Hekim kontrolünde olan ilaç uygulaması ve diyetisyen kontrolünde olan diyet listesi 

hemşirelerin bağımlı fonksiyonlarına girdiği için yasal sınırlılık nedeniyle uygulamada besin-ilaç etkileşimi bilgi 

düzeyi işlevsiz kalmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: Besin-ilaç etkileşimi, bilgi düzeyi, hemşire 



85 
 

19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalara İlişkin Görüşleri 

 
Hilal Altundal1, Ladin Yağtu2, Nazlı Can Denizhan2, Gamze Güneşli2, Mualla Yılmaz1 

 
1Mersin Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği 

Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2Mersin Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Öğrencisi, 

Mersin, Türkiye, 

Giriş: Öğrencilerin mesleklerini benimsemesinde kuramsal eğitim aldıkları okulların yanı sıra uygulama 

alanlarının büyük etkisi bulunmaktadır. Amaç: Hemşirelik bölümü öğrencilerinin klinik uygulamalara ilişkin 

görüşlerini belirlemek amaçlanmaktadır. Gereç-yöntem: Kesitsel türdeki araştırmanın örneklemini 20 Aralık 

2019-15 Ocak 2020 tarihlerinde Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta 

öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler(n=252) oluşturmaktadır(N=695). Veriler, Kişisel 

Bilgi Formu ve Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalara İlişkin Görüşleri Anketi’yle toplanmıştır. Mersin 

Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’ndan etik kurul izni (16.12.2019/29 nolu karar) alınmıştır. 

Analizlerde yüzde, frekans, ortalama, standart sapma ve Pearson Ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: 

Öğrencilerin yaş ortalaması 21,04±1,32, %53,2’si kadın, %36.1’i ikinci sınıftır. Öğrencilerin hemşirelik mesleğini 

seçme nedeni olarak ilk sırada kolay iş bulma imkanı (%64,7)’dır. Öğrencilerin %82,1’i klinik uygulamalar 

sırasında hastanın tedavi ve bakım uygulamalarını öğretim elemanıyla birlikte yapmak istediklerini, %58,7’si 

klinik uygulamalar sırasında öğretim elemanıyla sorun yaşadığını belirtmiştir. Öğrencilerin öğretim 

elemanlarından beklentileri; klinik ortamı öğrenmeye istekli hale getirmeli(%96), klinikte vakaları uygun örnekle 

açıklamalı(%98,8), eleştirilere açık olmalı(%93,3), klinikte öğrenciye ismiyle hitap etmeli(%93,3), klinik 

becerisini gösterebilmeli(%94), öğrencinin klinikte yaşadığı sorunlara çözüm bulabilmeli(%96,4), hastayla ilgili 

soruları hasta başında sormamalı(%88,1), öğrenciyi hasta başında eleştirmemeli, rencide etmemeli(%98), 

öğrenciye not korkusu yaşatarak soru sormamalı(%95,2), yargılayıcı tutum ve davranışları olmamalı(%92,9), 

klinik uygulamalar sırasında öğrencinin yanında olmalı(%83,3), adil bir yaklaşım sergilemeli(%98)’dir. 

Öğrencilerin klinikte etkin öğrenmeye ilişkin önerisi, öğretim elemanlarının güler yüzlü, motive edici, yargılayıcı 

olmayan tutumlar sergilemeleri(%89,3)’dir. Öğrencilerin klinik uygulamalar sırasında hastanın tedavi ve bakım 

uygulamalarını öğretim elemanıyla birlikte yapma(p=0,001) ve öğretim elemanıyla sorun yaşama(p=0,001) 

durumları ile sınıf düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı zayıf ilişki vardır. Sonuç ve öneriler: Öğrencilerin 

klinik ortamda öğretim elemanlarından etkin öğrenme, iletişim ve değerlendirme konularında beklentileri olduğu 

saptanmıştır. Etkin klinik öğrenme ortamı oluşturulması için; öğretim elemanlarının klinik eğitimde öğrencilerin 

yanında yer alarak onlara rol model olmaları, öğrencilerin motivasyonlarını destekleyici etkileşimlerde 

bulunmaları ve öğrenci değerlendirmelerini objektif kriterlere göre yapmaları gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, öğrenci, klinik uygulama, görüş 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Terapötik İletişim Becerileri Nasıldır? 

 
Hilal Altundal1, Nazlı Can Denizhan2, Gamze Güneşli2, Ladin Yağtu2, Mualla Yılmaz1 

 
1Mersin Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi,Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği 

Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2Mersin Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi,Hemşirelik Bölümü Öğrencisi, 

Mersin, Türkiye, 

Giriş:Bakımın vazgeçilmez bir parçası olan iletişim becerilerinin, hemşirelik eğitiminde kazandırılması önemlidir. 

Amaç:Hemşirelik bölümü öğrencilerinin terapötik iletişim becerilerinin belirlenmesidir. Gereç-yöntem:Kesitsel 

türdeki araştırmanın örneklemini 20 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Hemşirelik 

Fakültesi ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler (n=252) 

oluşturmaktadır (N=695). Veriler Kişisel Bilgi Formu ve Hemşirelik Öğrencileri İçin Terapötik İletişim Becerileri 

Ölçeği (HÖTİBÖ) ile toplanmıştır. Mersin Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’ndan etik kurul izni 

(16.12.2019/29 nolu karar) alınmıştır. Analizlerde yüzde, frekans,ortalama, standart sapma, koralasyon analizi, 

Mann Whithney U ve Kruskall Wallis H testleri kullanılmıştır. Bulgular:Öğrencilerin yaş ortalaması 21,04±1,32, 

not ortalaması 73,82±7,64, %55,4’ü kadın, %36’sı ikinci sınıf, %90,9’u sağlık meslek lisesi dışındaki bir liseden 

mezun olup, %85,1’inin iletişim dersi aldığı, %86,8’inin iletişim kurmakta zorlanmadığı, %56,6’sının iletişim 

kurmakta zorlandığında olumsuz başetme mekanizmaları kullandığı saptanmıştır. Araştırmamızda HÖTİBÖ 

Cronbach Alpha değeri 0,765 bulunmuştur. Öğrencilerin HÖTİBÖ puan ortalamaları 64,02±10,87’dir. 

Öğrencilerin HÖTİBÖ’den aldıkları puan ortalamaları arttıkça sırasıyla alt boyut puan ortalamalarının da güçlü ve 

pozitif yönde etkilendiği saptanmıştır (r=0,648; r=0,736; r=0,535; p=0,001). Öğrencilerin cinsiyeti (p=0,001), not 

ortalaması (p=0,037), iletişim dersi alma durumlarıyla (p=0,037) nonterapötik iletişim becerileri alt boyutu puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlıdır. Erkeklerin kadınlara, not ortalaması düşük olanların yüksek 

olanlara, iletişim dersi almayanların alanlara göre nonterapötik iletişim becerileri puan ortalamalarının daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin sınıf düzeyiyle terapötik iletişim becerileri I (p=0,001) ve II (p=0,001) 

alt boyutları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin sınıf düzeyi 

yükseldikçe terapötik iletişim becerileri I ve II puan ortalamaları yükselmektedir. Öğrencilerin mezun oldukları 

liseyle nonterapötik iletişim becerileri (p=0,380), terapötik iletişim becerileri I(p=0,901) ve II(p=0,731) alt boyut 

puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmamıştır. Sonuç ve öneriler:Elde 

edilen veriler ışığında hemşirelik öğrencilerinin terapötik iletişim becerilerini sık kullandıkları belirlenmiştir. 

Öğrencilerin terapötik iletişim becerilerini mesleki eğitimlerinin başlangıcından itibaren geliştirilmesi, lisans 

eğitimlerinin tamamlanması ve iletişim derslerinin arttırılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, öğrenci, terapötik iletişim 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik öğrencilerinin teknoloji bağımlılık düzeyleri ve etkileyen faktörler: Pilot çalışma 

 
Ahmet SEVEN1, Hediye KARAGÖZ1 

 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik, 

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin teknoloji bağımlılık düzeyleri ve etkileyen faktörleri belirlemek 

amacıyla yapıldı. Gereç ve yöntem: Çalışma, Nisan-Mayıs 2020 tarihleri arasında çalışmaya katılmayı kabul eden 

51 hemşirelik bölümü öğrencisiyle tanımlayıcı olarak yapıldı. Veriler sosyo-demogrofik özellikleri içeren soru 

formu ve Türkçe geçerliği ve güvenirliği 2015 yılında Güçlü tarafından yapılan 4 alt boyut (yoksunluk, kontrol 

güçlüğü, işlevsellikte bozulma, sosyal dışlanmışlık) ve toplam 32 maddeden oluşan Teknoloji Bağımlılık Ölçeği 

(TBÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizi bilgisayar ortamında; yüzdelik, ortalama, parametrik ve 

nonparametrik testler kullanılarak yapıldı. Bulgular: Yaş ortalaması 20,29±1,22 olan öğrencilerin %76,5’i kadın, 

%52,9’u anadolu lisesi mezunu, %54,9’u ikinci sınıf öğrencisi, %90,2’si çalışmıyor, %78,4’ü orta gelirli, %39,2’si 

çocukluğunu ilde geçirmiş ve %60,8’i çekirdek aile yapısına sahiptir. Öğrencilerin anne (%47,1) ve baba (%35,3) 

eğitim düzeylerinin ilköğretim olduğu belirlendi. Öğrencilerin %58,8’i telefon, bilgisayar ve internette günde 2-5 

saat vakit geçirdiği ve çoğunluğunun (%54,9) instagram kullandığı belirlendi. Çalışmaya katılanların öğrencilerin 

TBÖ toplam puan ortalaması 73,90±22,58 olup alt boyut ortalamalarının sırasıyla 26,03±7,45 (yoksunluk), 

21,62±6,56 (kontrol güçlüğü), 10,33±4,71 (işlevsellikte bozulma) ve 15,90±6,25 (sosyal dışlanmışlık) olduğu 

görüldü. Yaş, cinsiyet, mezun olunan lise, aile yapısı, çocukluğunu geçirdiği yer, çalışma durumu, gelir durumu, 

anne ve baba eğitim durumlarının TBÖ toplam puanını etkilemediği saptandı (p>0,05). “ Öğrenim gördüğü sınıf” 

değişkeni ile öğrencilerin TBÖ işlevsellikte bozulma alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olduğu; ikinci sınıfta öğrenim görenlerin diğerlerine göre puan ortalamalarının daha yüksek olduğu 

görüldü (p<0,05). Öğrencilerin telefon, bilgisayar ve internet kullanma sıklığı ile TBÖ toplam ve tüm alt boyut 

puan ortalamaları arasında anlamı fark olduğu, günde 10 saatten fazla meşgul olanların puan ortalamalarının 

yüksek olduğu tespit edildi (p<0,05). Sonuç: Çalışmada hemşirelik öğrencilerinin teknoloji bağımlılık 

seviyelerinin orta düzeyde olduğu, öğrenim görülen sınıf ve günlük telefon, bilgisayar ve internette vakit geçirme 

sıklığı değişkenlerinin teknoloji bağımlılık düzelerini etkilediği belirlendi. 

ANAHTAR KELİMELER: bağımlılık, hemşire, öğrenci, teknoloji 



88 
 

19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme durumları ve etkileyen faktörler 

 
Ahmet SEVEN1, Hediye KARAGÖZ1 

 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik, 

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme durumları ve etkileyen faktörleri belirlemek 

amacıyla yapıldı. Gereç ve yöntem: Çalışma, Şubat-Nisan 2020 tarihleri arasında çalışmaya katılmayı kabul eden 

98 hemşirelik bölümü öğrencisiyle tanımlayıcı olarak yapıldı. Veriler sosyo-demogrofik özellikleri içeren soru 

formu ve Türkçe geçerliği ve güvenirliği 2017 yılında Engin ve arkadaşları tarafından yapılan 15 maddeden oluşan 

Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (YBÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizi bilgisayar ortamında; yüzdelik, 

ortalama, parametrik ve nonparametrik testler kullanılarak yapıldı. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 15, en 

yüksek puan 75 olup, ölçekten alınan puanın yüksek olması yaşam boyu öğrenmeye ilişkin durumlarının iyi 

olduğunu göstermektedir. Bulgular: Yaş ortalaması 19,92±1,10 olan öğrencilerin %74,5’i kadın, %68,4’ü anadolu 

lisesi mezunu, %43,9’u ikinci sınıf öğrencisi, %96,9’u çalışmıyor, %70,4’ü orta gelirli, %41,8’i çocukluğunu ilde 

geçirmiş ve %71,4’ü çekirdek aile yapısına sahiptir. Öğrencilerin anne ve baba (%45,9) eğitim düzeylerinin 

ilköğretim olduğu belirlendi. Öğrencilerin çoğunluğunun (%98) kendilerini öğrenmeye açık ve yeni şeyler 

öğrendiğinde kendilerini mutlu hissettiği saptandı. Çalışmaya katılanların Öğrencilerin YBÖ toplam puan 

ortalaması 52,19±11,31 olduğu görüldü. Yaş, öğrenim gördüğü sınıf, mezun olunan lise, aile yapısı ve 

çocukluğunu geçirdiği yer, çalışma durumu, anne ve baba eğitim durumlarının YBÖ toplam puanını etkilemediği 

saptandı (p>0,05). “ Cinsiyet” ve “ gelir durumu” değişkenleri ile öğrencilerin YBÖ toplam puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu; kadınların erkeklere, gelir durumu giderinden az olanların gelir 

durumu iyi olanlara göre yaşam boyu öğrenme durumlarının daha iyi olduğu tespit edildi (p<0,05). Sonuç: 

Çalışmada hemşirelik öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme durumlarının iyi olduğu, cinsiyet ve gelir durumu 

değişkenlerinin yaşam boyu öğrenme durumlarını etkilediği belirlendi. 

ANAHTAR KELİMELER: hemşire, öğrenci, yaşam boyu öğrenme 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinde Sosyal Medya Kullanımı ile Akademik Başarı ve Akademik 

Özyeterlik Arasındaki İlişki 

 
BAŞAK ÖZDEMİR1, BURCU KÜÇÜKKAYA2, HATİCE KAHYAOĞLU SÜT1 

 
1BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ, 2TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, 

Amaç: Bu çalışmada, hemşirelik öğrencilerinde sosyal medya kullanımı ile akademik başarı ve akademik 

özyeterlik arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma, Ocak-Haziran 

2020 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde eğitim gören 1., 2., 

3. ve 4. sınıf n=493 öğrenci üzerinde yürütüldü. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından literatür incelenerek 

oluşturulan “Anket Formu”, “Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği (SOGKKÖ)” ve 

“Akademik Özyeterlik Ölçeği (AÖÖ)” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik, Ki-Kare 

test ve Pearson korelasyon analiz yöntemleri kullanıldı. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerin yaş ortalaması 

20,63±4,81, %80,7’sinin cinsiyeti kadın ve %43,2’sinin AGNO’su 3,01-3,50 arasındadır. Öğrencilerin 

%97,2’sinin cep telefonu olduğu, %42,2’si cep telefonunu sosyal medya için kullandığı, %93,1’inin sosyal medya 

kullandığı belirlenmiştir. Öğrencilerin AÖÖ puan ortalamaları ile cinsiyet arasında; GKKÖ puan ortalamaları 

cinsiyet, sosyal medya kullanım durumu, üye olunan sosyal medya hesap sayısı, gün içerisinde sosyal medyada 

vakit geçirme süre aralığı, sosyal medyayı kontrol etme sıklığı, ders esnasında sosyal medya hesaplarını kontrol 

etme durumu arasında ilişki olduğu saptanmıştır. AGNO ile AAÖ puan ortalaması arasında negatif yönlü anlamlı 

bir ilişki bulunurken, GKKÖ puan ortalaması arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Sonuç: Çalışmada, 

öğrencilerin akademik başarıları artarken akademik öz yeterliliklerinin azaldığı, buna rağmen sosyal ortamda var 

olan gelişmeleri kaçırma korkusunda değişim olmadığı belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, Öğrenci, Sosyal Medya, Akademik Başarı, Akademik Özyeterlik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Covid-19 Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri ve Kaygı 

Düzeyleri 

 
Hanife Durgun1, TAYFUR CAN1, AYŞE BETÜL AVCI1, BETÜL KALYONCUOĞLU1 

 
1Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Giriş: Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan Covid-19 pandemisi, eğitim öğretimde aksamalara neden 

olmuş ve ülkemizde de eğitim öğretimde aksama yaşanmaması amacıyla, farklı eğitim yaklaşımları kullanılarak 

eğitim sisteminde yeniden yapılandırılma zorunlu hale getirilmiştir. Amaç: Araştırma, Covid-19 pandemi 

sürecinde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin 

belirlenmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde gerçekleştirilen araştırmanın 

evrenini Türkiye’de hemşirelik bölümünde eğitim görmekte olan yaklaşık 80.000 öğrenci; örneklemi ise; evrende 

eleman sayısı bilinen formülle hesaplanan toplam 810 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Veri toplama aracı olarak; 

Kişisel Bilgi Formu, Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşler Ölçeği ve Durumluluk Süreklilik Kaygı Envanteri 

kullanıldı. Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, sayı, yüzde, ortalama ve t testi, Mann Whitney 

U testi, Kruskal Wallis Testi ve Oneway Anova kullandı. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalaması 

20,27±1,66 yıl, başarı ortalamasının 3,34±0,57, %81,1’inin kadın, %95,8’inin çalışmadığı, %64,1’inin gelirinin 

giderine eşit olduğu, uzaktan eğitime yönelik görüşler ölçeği puan ortalamasının 46,35 ± 9,13 puan, Durumluluk 

Kaygı Envanteri puan ortalamasının 47,66 ± 11,91, Süreklilik Kaygı Envanteri puan ortalamasının 46,39 ± 8,42, 

Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşler Ölçeği ile Durumluluk Kaygı puanları arasında negatif yönde istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki, Süreklilik Kaygı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı, uzaktan 

eğitime yönelik görüşler ölçeği ile sınıf durumu arasında, durumluluk ve süreklilik kaygı envanteri ile gelir 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptandı. Sonuç: Öğrencilerin, uzaktan eğitime yönelik 

görüşleri, durumluluk ve süreklilik kaygı düzeyleri orta düzeydedir. Öğrenciler uzaktan eğitime yönelik olumlu 

görüşe sahip oldukça kaygı düzeyler azalmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: Anksiyete, Covid-19, hemşirelik, uzaktan eğitim 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Cerrahi ve Dahili Servislerde Yatan Hastaların Bağımlılık Düzeyleri ile Hemşirelik Bakım 

Algısının İncelenmesi 

 
Hanife Durgun1, Sedanur Duman1, Kader Şahin1 

 
1Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Giriş: Hemşireliğin özü olan ve hemşireleri diğer sağlık profesyonellerinden ayıran bakım kavramında, bakım alan 

bireylerin bakımı algılayışı oldukça önemlidir. Amaç: Bu çalışma, cerrahi ve dahili servislerde yatan hastaların 

bağımlılık düzeylerini belirleyerek, hastaların bağımlılık düzeyleri ile hemşirelik bakım algısı arasındaki ilişkiyi 

incelemek amacıyla gerçekleştirildi. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde gerçekleştirilen 

araştırmanın evrenini, Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistiği Yıllığı (2017) verilerine göre 2017 yılında Doğu 

Karadeniz Bölgesi’nde yatarak tedavi gören 540 hasta, örneklemi ise evrende eleman sayısı bilinen formül 

kullanılarak %5 hata payı, %95 güven aralığı göz önüne alınarak hesaplanması sonucunda 225 hasta birey 

oluşturdu. Çalışma 240 birey ile gerçekleştirildi. Çalışmaya başlamadan önce Ordu İl Sağlık Müdürlüğü’nden 

kurum izni, Ordu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik kurul izni ve çalışmaya katılmayı kabul eden 

bireylerden bilgilendirilmiş onam alındı. Veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu, Bakım Bağımlılığı Ölçeği 

ve Hastanın Hemşirelik Bakımını Algılayışı Ölçeği kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil olan bireylerin yaş 

ortalamasının 58.65±19.21 yıl, %52.5’inin erkek, %45.1’inin ilkokul mezunu, %59.8’inin bir kronik hastalığının 

olduğu saptandı. Bireylerin, Hasta Bireylerin Bakım Bağımlılığı Ölçeği (BBÖ) puan ortalamasının 69.12±17.80, 

Hastaların Hemşirelik Bakımını Algılayışı Ölçeği (HHBAÖ) puan ortalamasının 68.11±8.02 puan olduğu 

belirlendi. Hasta Bireylerin Bakım Bağımlılığı Ölçeği ile Hastaların Hemşirelik Bakımını Algılayışı Ölçeği 

puanları arasında negatif yönde istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (r: -0.233, 

p<0.05). Eğitim durumunun, gelir durumunun ve sağlık güvencesi durumunun bireylerin bakım bağımlılığını, 

sağlık güvencesinin durumu ile yatmakta olduğu servis ise hastaların hemşirelik bakımını algılayışını istatistiksel 

açıdan anlamlı yönde etkilediği belirlendi. Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda bireylerin bakım bağımlılık 

algılarının ve hemşirelik bakımını algılayış puan ortalamalarının yüksek düzeyde olduğu, bireylerin bağımlılık 

algılarını ve hemşirelik bakım algılarını etkileyen çeşitli etmenlerin olduğu görülmektedir. Anahtar Kelimeler: 

Bakım, bakım bağımlılığı, bakım algısı, hemşirelik bakım algısı 

ANAHTAR KELİMELER: Bakım, bakım bağımlılığı, bakım algısı, hemşirelik bakım algısı 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Stres Düzeyleri ile Yeme Davranışları Arasındaki İlişki 

 
Hanife Durgun1, Duygu Mataracı Değirmenci 2, Kader Şahin 1, Sedanur Duman1 

 
1Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 2Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, 

Giriş: Yaşantımızın her alanında oldukça etkili olan ve bireyin çeşitli stresörlere karşı bedensel ve psikolojik olarak 

göstermiş olduğu tepki olarak tanımlanan stres, yeme davranışlarımızı da etkilemektedir. Amaç: Bu çalışma, 

hemşirelik öğrencilerinin stres düzeyleri ile yeme davranışları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 

gerçekleştirildi. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde gerçekleştirilen araştırmanın evrenini, Ordu’da 

bir sağlık bilimleri fakültesinin hemşirelik bölümünde 2019-2020 eğitim- öğretim yılında öğrenim gören 432 

hemşirelik öğrenci, örneklemi ise; araştırmaya katılmayı kabul eden 314 öğrenci oluşturdu. Araştırmaya 

başlamadan ilgili kurumdan kurum izni, Ordu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik kurul izni ve çalışmaya 

katılmayı kabul eden bireylerden bilgilendirilmiş onam alındı. Veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu, 

Algılanan Stres Ölçeği ve Yeme Tutumu Testi kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil olan bireylerin yaş 

ortalamasının 20,03±1,43 yıl, %79.3’ünün kadın, %68.5’inin gelirinin giderini karşıladığı, %67.6’sının gün 

içerisinde 3-4 öğün beslendikleri, %68.5’inin normal beden kütle indeksine sahip olduğu, Algılanan Stres Ölçeği 

puan ortalamasının 26,93±5,95,Yeme Tutumu Testi puan ortalamasının 18,75±9,99 olduğu saptandı. Öğrencilerin 

Algılanan Stres Ölçeği puan ortalaması ile Yeme Tutum Testi puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi (r: . 158, p<0.05). Öğrencilerin Algılanan Stres Ölçeği puanları ile 

antropometrik ölçümleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olmadığı, Yeme Tutumu Test puanları ile 

antropometrik ölçümlerinden vücut ağırlığı ile beden kütle indeksi arasında istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki 

olduğu saptandı. Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda hemşirelik öğrencilerinin stres düzeylerinin ortalamanın biraz 

üzerinde yeme tutumlarının olumsuz olduğu, öğrencilerin stres durumlarının arttıkça yeme tutumlarının negatif 

yönde etkilendiği belirlendi. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik öğrencisi, stres, yeme davranışı 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Öğrencilerde Yemek Bağımlılığı: Hemşire Örneklemi 

 
Gizem Gümüştağ1, Serra Elif Vuraler1, Hakan Bilgin1, Serkan Güngör2, Handan Alan1 

 
1İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 2İstanbul Üniversitesi - 

Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi , 

Giriş: Son yıllarda, obezite etiyolojisinde “gıda bağımlılığı” olarak nitelendirilen kavram ile ilgili olarak artan bir 

ilgi bulunmaktadır. Üniversite öğrencilerinin genellikle yurtta kalması nedeniyle düzensiz ve sağlıksız beslenmeye 

yöneldikleri, hazır yiyeceklere sık başvurduğu bilinmekte ve bu nedenle birer yemek bağımlısı adayı oldukları 

düşünülmektedir. Gereç-Yöntem: Çalışma hemşirelikte lisans öğrencilerinde yemek alışkanlıklarını, yeme 

bağımlılıklarını ve yeme bağımlılığını etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile tanımlayıcı tipte yapıldı. Araştırma 

verileri İstanbul ilinde bir kamu üniversitesine bağlı hemşirelik fakültesinde öğrenim gören ikinci, üçüncü ve 

dördüncü sınıf öğrencilerinden Şubat 2020 tarihinde online olarak toplandı. Araştırmaya toplam 155 öğrenci 

katıldı. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, “Yeme Alışkanlıkları Formu” ve “Yale Yeme Bağımlılığı 

Ölçeği” kullanıldı. Araştırma verileri SPSS 21 paket programı kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Araştırmaya 

katılanların %76,1’i kadın, %47,7’si üçüncü sınıf ve %47,7’si ailesiyle yaşamaktadır. Öğrencilerin %63,2’si 

düzenli beslenmediğini, %41,9’u öğün atladığını, %50.3’ü atladığı öğünün kahvaltı olduğunu ve %69,7’si günde 

en az iki kez atıştırmalık, %75,5’i haftada en az bir kez fastfood yediğini belirtti. Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği 

kriterlerine göre öğrencilerin %49,7’si yeme bağımlısı olarak bulundu. Yeme bağımlısı olan öğrencilerin 

çoğunluğunun yurt ya da öğrenci evinde kaldığı, yeme bağımlılığı ile öğrencilerin yaşadığı yer arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu ve bu farkın yurtta kalan öğrencilerden kaynaklandığı saptandı 

(p<0.05). Ayrıca düzenli beslenmediğini belirten öğrencilerde yeme bağımlılığı istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek çıktı (p<0,05). Öğrenciler en çok tükettikleri besinler arasında çikolata/gofret (n:86), pasta/kek 

(n:66), cips (n:63), hamburger (n:57) ve patates kızartması (n:57) gelmektedir. Sonuçlar: Öğrencilerin yaşadıkları 

yer ile yeme bağımlılığı arasındaki anlamlı fark dikkat çekici bulunmuştur. Yeme bağımlılığı ile ilişkilendirilen 

besinlerin tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmaların özellikle yurtta kalan üniversite öğrencileri ile yapılması, 

aşırı yeme durumunu saptamak ve önlemek için yurtlarda sağlık personelinin bulunmasının etkili bir yol olacağı 

düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Öğrenci, Hemşire, Yeme Bağımlılığı, Yurt, Aile 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Üniversite Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlığı, Beslenme Okuryazarlığı ve İlişkili Faktörlerin 

İncelenmesi 

 
Gizem Çolak 1, Burcu Aydın1, Cansu Polat Dünya1, Hilalnur Küçükakgün1, Zeliha Tülek1 

 
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 

Giriş: Üniversite öğrencilerinde beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi düzensiz/yetersiz beslenmenin neden 

olacağı sorunların önüne geçilmesinde önemlidir. Amaç: Bu çalışmada sağlık ve eğitim bilimleri fakültesi 

öğrencilerinin beslenme okuryazarlığı, beslenme alışkanlıkları ve ilişkili faktörlerin incelenmesi amaçlandı. Gereç 

Yöntem: Kesitsel tipte planlanan araştırmanın evrenini bir üniversiteye bağlı sağlık ve eğitim fakültesi öğrencileri 

oluşturmaktadır. Evrenin tamamında çalışmaya katılmaya gönüllü olan tüm öğrencilere ulaşılması hedeflendi. 

Çalışmanın verileri, tanımlayıcı özellikler, Yetişkinlerde Beslenme Okuryazarlığı Değerlendirme Aracı, Beslenme 

Alışkanlıklarının Puanlanması Formu ve Algılanan Stres Ölçeği ile Kasım 2019–Şubat 2020 arasında toplandı. 

Verilerin analizinde SPSS 22.0 programı ile tanımlayıcı istatistikler ve gruplar arası karşılaştırmalar yapıldı. 

Bulgular: Araştırmaya toplam 815 öğrenci (sağlık bilimleri=469, eğitim bilimleri=346) katıldı. Öğrencilerin yaş 

ortalaması 20 (IQR:19-21), beden kitle indeksi 21,3 (IQR:19,5-23,6) ve lisans not ortalaması 3,02 (IQR:2,7-3,4) 

idi. Çoğunluğu kadın (n=642) olan öğrenciler, günlük 6-8 saat uyuduğunu (n=624), dinlenmiş uyanamadığını 

(n=460) ve düzenli egzersiz yapmadıklarını (n=460) bildirdi. Orta-iyi beslenme alışkanlığının sağlık 

öğrencilerinde (%74,9) eğitim bilimi öğrencilerine göre (%68) daha fazla olduğu (p=0,08); yeterli beslenme 

okuryazarlığının benzer şekilde sağlık öğrencilerinde (%95,3) eğitim bilimlerine göre (%89,6) daha yüksek oranda 

olduğu saptandı (p=0,001). Sağlık ve eğitim bilimleri öğrencilerinin yaş, beden kitle indeksi ve not ortalamaları 

ile beslenme alışkanlıkları arasında fark bulunmadı. Sağlık bilimleri öğrencilerinde dinlenmiş uyanan (p=0,01) ve 

düzenli egzersiz yapan (p=0,04); eğitim bilimleri öğrencilerinde ise erkeklerin (p=0,03) ve dinlenmiş uyanan 

öğrencilerin (p=0,01) daha iyi beslenme alışkanlığına sahip olduğu gözlendi. Beslenme alışkanlığıyla beslenme 

okuryazarlığı arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Algılanan stres düzeyi düşük olan öğrencilerin daha iyi 

beslenme alışkanlığına sahip olduğu gözlendi (sağlık bilimler: p<0,001; eğitim bilimleri: p=0,002). Sonuç ve 

Öneriler: Sağlık bilimleri öğrencilerinde daha iyi düzeyde olmakla birlikte, sağlık ve eğitim bilimlerinde okuyan 

öğrencilerin iyi beslenme alışkanlığı ve yeterli beslenme okuryazarlığına sahip olduğu görülmektedir. 

Üniversitelerde beslenme yanında sportif aktiviteye katılma konularında bilimsel etkinlikler yapılmalı, 

öğrencilerde sürdürülebilir bir sağlıklı yaşam bilinci ve beslenme kültürü oluşturulmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: beslenme alışkanlığı, beslenme okuryazarlığı, algılanan stres, üniversite 

öğrencileri 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik 2. ve 4. Sınıf Öğrencilerin Mesleğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi 

 
1, Furkan DÖNMEZ2, Muhammed YALÇIN2, Miraç ÖTEGEN2, Seda AKUTAY2 

 
2Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

GİRİŞ: Hemşirelik meslek üyelerinin başarılı olabilmesi, hemşirelik mesleğini bilerek ve isteyerek seçmesine ve 

mesleğe yönelik olumlu bir tutuma sahip olmasına bağlıdır. AMAÇ: Bu araştırma ikinci ve dördüncü sınıfta 

okuyan hemşirelik öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. 

GEREÇ-YÖNTEM: Araştırma bir devlet üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde ikinci ve dördüncü sınıfta 

okuyan, klinik uygulamaya çıkan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 381 hemşirelik öğrencisiyle yürütüldü. 

Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan “Öğrenci Bilgi Formu” ve “Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutum 

Ölçeği(HMYTO)”kullanılarak toplanmıştır. Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği üç alt boyut sahip olup 

toplam ölçek puanının 120’nin üzerinde olması olumlu tutuma sahip olmak şeklinde değerlendirilmektedir. Veriler 

SPSS 25.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ve 

normal dağılıma uyan verilerde ilişkili örneklem t-testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde p<0.05 istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edilmiştir. BULGULAR: Bu çalışmada öğrencilerin yaş ortalamasının 20.91±1.77(min:18, 

maks:33) olduğu, %80.1’inin kadın, %52.5’inin hemşirelik dördüncü sınıfta olduğu ve ölçek Cronbach Alfa 

katsayısının 0.87 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin ölçekten aldıkları toplam puan ortalamasının 159.55±15.03 

olarak olumlu olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre toplam ölçek puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında ikinci sınıf öğrencilerin 163.97±13.74 ve dördüncü sınıf öğrencilerin ise 155.55±15.05 puan 

ortalamasına sahip ve puan ortalamaları arasında p=0.00 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu 

(p<0.05) görülmüştür. SONUÇ ve ÖNERİLER:Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine 

yönelik olumlu bir tutuma sahip olduğu bulunmuştur.Çalışmada ikinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin dördüncü 

sınıf hemşirelik öğrencilerine göre toplam ölçek puan ortalaması ve tüm alt boyut puan ortalamalarında daha 

olumlu meslek tutumuna sahip olduğu ve bu farkın anlamlı olduğu bulunmuştur.Bu sonuçlar doğrultusunda 

hemşirelik dördüncü sınıf öğrencilerinin mesleğe yönelik olumlu tutumlarını artırmak için akademik ve klinik 

alanda çalışan hemşirelik meslek üyeleriyle bir araya gelebilecekleri etkinlikler düzenlenmesi ve dördüncü sınıfta 

mesleğe yönelik danışmanlık hizmetlerinin artırılması önerilebilir. Ayrıca öğrencilerin meslek tutumunu etkileyen 

faktörlerin belirlenmesi amacıyla daha büyük örnekleme grubuyla farklı çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik öğrencileri, meslek tutumu, hemşirelik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçları Ve Kişilik Özellikleri 

 
Gül Ünsal Barlas1, Elif Ardıç1, Rabia Nur Aktaş2, Filiz Çağlayan2, Amine Sultan Baş2, Meryem Döne 

Örnek2 

 
1Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği ABD, 2Marmara Üniversitesi Hemşirelik 

Bölümü, 

Amaç: Bu çalışma üniversite öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçları ile kişilik özelliklerinin arasındaki 

ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini Marmara 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 2684 öğrenci oluşturmuş olup; örneklemini tabakalı 

örnekleme yöntemi hesabı ile 939 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma 1147 öğrenci ile tamamlanmıştır. Araştırma 01 

Ocak 2019 – 15 Mart 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmada, Kişisel Bilgi Formu, Sosyal Ağ Siteleri 

Kullanım Amacı Envanteri ve Türk Kültüründe Geliştirilmiş Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği kullanılmıştır. 

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Etik Kurulu’ndan çalışma için etik kurul onayı alınmıştır 

Bulgular: İstatistiksel analizler için çalışmadan elde edilen tüm veriler, bilgisayarda SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) 21 paket programında değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.75 ± 

2.27 olup; aktif olarak bir sosyal ağ sitesi kullanan öğrenci sayısı 1147dir. Çalışmaya katılan öğrencilerin; %84’ü 

(n:963) kadın, %16’sı (n: 184) erkektir Cinsiyete göre kişilik özellikleri karşılaştırıldığında; cinsiyet ile sorumluluk 

(z= -2.219,p= 0,026), alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık, geçimlilik/ uyumluluk(z=- 3.843, 

p= 0,000), gelişime açıklık(z= -2.602, p= 0,009) ve olumsuz değerlik (z= -7.988, p= 0,000) alt boyutları arasında 

ise; istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı farklılık bulunmuştur. Cinsiyetlere göre sosyal ağ kullanım amaçları 

karşılaştırıldığında; sosyal etkileşim (Z= -2.531, p=0.01) alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık; tanıma 

ve tanınma etkileşim (Z= -3.326, p=0.001) ve eğitim etkileşim (Z= -4.433, p=0.000) alt boyutlarında ise 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı farklılık bulunmuştur. Sınıflara göre sosyal ağ kullanım amaçları 

karşılaştırıldığında; sosyal etkileşim (X2= 10.944, p=0.012) alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık; 

tanıma ve tanınma etkileşim (X2= 19.855, p=0.000) alt boyutunda istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı 

farklılık bulunmuş olup; eğitim (X2= 4.848, p=0.183) alt boyutunda ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmamıştır. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları cinsiyete göre kişilik özellikleri ve sosyal ağ siteleri kullanım 

amaçları arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: Kişilik Özellikleri, Sosyal Ağ, Üniversite Öğrencileri 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Akademik Güdülenmelerinin 

Değerlendirilmesi 

 
Feyza KOCAKURT1, Ali ACER1, Havva GEZGİN YAZICI1, Gönül ÖZGÜR1 

 
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi , 

GİRİŞ: Öğrenme sürecinde öğrencilerin aktif olarak yer alabilmesi için öğrenmeye istekli olması yani güdülenmiş 

olması gerekmektedir. Güdülenme eğitimciler ve öğrenciler için öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Akademik 

güdülenme, akademik çalışmalar için gerekli olan gücün elde edilmesidir. Güdülenme ile başarı arasında olumlu 

bir ilişki olduğu bilinmektedir. AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 4. Sınıf 

öğrencilerinin akademik güdülenme düzeylerini incelemektir. GEREÇ VE YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikte olan 

bu araştırmanın evrenini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4. sınıfta öğrenim gören 

hemşirelik, ebelik ve fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerinden 295 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya 

katılmayı kabul eden evrenin hepsi çalışma kapsamına alındığı için örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırma 

214 kişi ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 20 sorudan oluşan “Birey 

Tanıtım Formu” ile “Akademik Güdülenme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 21 paket programında 

sayı, yüzde, standart sapma, İndependent Sample T ve One Way Anova testleri ile yapılmıştır. Çalışmaya katılmayı 

kabul eden gönüllü öğrencilerden ve kurumdan gerekli yazılı izinler alınmıştır. BULGULAR: Akademik 

güdülenme düzeyinin en yüksek olan bölüm ebelik (72,15±10,19) bölümü olarak bulunmuştur. Haftada en az 2,5-

3 saat ders çalışan öğrencilerin akademik güdülenme düzeylerinin (73,57±12,26), hiç ders çalışmayan öğrencilerin 

akademik güdülenme düzeylerinden (63,40±9,96) daha yüksek (F=9,985; p=.000) olduğu belirlenmiştir. 

Lisansüstü eğitim yapmayı düşünen öğrencilerin akademik güdülenme düzeylerinin (71,18±10,93), lisansüstü 

eğitim yapmayı düşünmeyen öğrencilerin akademik güdülenme düzeylerinden (64,68±10,22) istatistiksel olarak 

daha yüksek olduğu bulunmuştur (p=.000). Öğrencilerin akademik ortalamaları arttıkça, akademik güdülenme 

düzeyinin de arttığı bulunmuştur (r= .978; p=.000). SONUÇ VE ÖNERİLER: Sağlık bilimlerinde öğrenim gören 

öğrencilerin akademik güdülenme düzeylerinin ortalama değerlerde olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin 

güdülenmesini ve başarılarını artırmak için akademik güdülenmeyi artıran yöntemler kullanılması, bu konuda 

konferans ve seminerler düzenlenmesi ve bu araştırmanın farklı örneklem gruplarıyla tekrarlanması önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Güdülenme, Akademik Güdülenme , Sağlık Bilimleri. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Ayaklarını Yere Sağlam Bas 

 
Feriha Vurgun1, Serkan Ateş1, Ebru Soğlu1, Hale Gülçin KAYA1, Hicran Güler2, Hosseın Asgarpour3 

 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, 3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD., 

Giriş: Diyabetes Mellitus sıklığı dünyada epidemik boyutlara ulaşan bir hastalıktır. Diyabetik toplumda yaşam 

boyu ayak ülseri gelişme riskinin %25'e kadar çıkabildiği gösterilmiştir ve her 1000 diyabetik ayaktan 6'sına 

amputasyon uygulanmaktadır. Sağlık personelinin eğitimi ile hasta takibi amputasyon oranlarını %85'e kadar 

azaltılabilmektedir. Amaç: Çalışmada diyabet hastalarında diyabetik ayak önlenmesine ilişkin öz-bakım bilgi ve 

davranışlarının incelenmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı- kesitsel bir araştırma olarak Çanakkale 18 

Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Etik Kurul onayı alındıktan sonra gerçekleştirildi. 

Çalışma örneklemini çalışmaya dâhil olma kriterlerini sağlayan 102 hasta oluşturdu. Araştırma verilerinin 

toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan Birey Tanılama, Diyabetik Ayak Öz-

Bakım Bilgi-Davranış Formları kullanıldı. Araştırma verileri yüz yüze görüşme ile toplandı. Bulgular: Hastaların 

yaş ortalaması 59,50±12,47, %43,1'i ilkokul mezunu ve %57,8'i kırsal bölgede yaşadığı belirlendi. Hastaların 

%58,8'i istirahat veya yürüme esnasında ağrı oluşursa hemen kliniğe gideceğini, %56,9'u ayaklarda oluşan 

nasırların sağlık personeli tarafından tedavi edilmesi gerektiğini, %54,9'u deniz kıyısında sıcak-sert zeminli 

yerlerde çıplak ayakla dolaşılmadığını, %67,6'sı ayak ağrılarını gidermek amacıyla kaplıca sularının 

uygulanmasının sakıncalarını, %59,8'i sigara-tütün içmenin yara oluşmasını kolaylaştırdığını bilmediği belirlendi. 

Hastaların %61,8'i ayaklarını hergün renk-ısı-şişlik, ayak parmak aralarını deride incelme-akıntı, ayak tırnaklarını 

batma yönünden kontrol etmediği, %82,4'ü ayaklarını hergün kesik,-mantar yönünden kontrol etmediği, %67,6'sı 

ayak tabanını görmek için ayna kullanmadığı, %58,8'i eklem sertliği oluşmaması için ayak masajı yapmadığı, 

%78,4'ü rutin olarak ayak kontrollerini yaptırmadığı, %59,8'i olası yara akıntılarını fark edebilmek için açık renkli 

çorap kullanmadığı, %51'i yazın veya plajda önü kapalı terlik giymediği, %35,3'ü sivri burun-önü açık ayakkabı 

kullandığı, %45,1'i ayakkabı giymeden önce yabancı cisim-pürüzlü yüzey yönünden kontrol etmediği, %77,5'i 

ayakkabının iç tabanlığını her 6 ayda bir değiştirmediği belirlendi. Sonuç: Araştırmamızda diyabetli bireylerin 

diyabetik ayak öz-bakım konusunda bilgi ve davranışlarının yetersiz olduğu belirlendi. Önlenebilen bir sorun olan 

diyabetik ayağın oluşmaması için profesyonel sağlık ekibi olan hemşireler tarafından öz-bakım eğitimlerin 

yapılması ayak sağlığı geliştirici ve koruyucu davranışların kazandırılması yönünden önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: Diyabetik Ayak, Hemşire, Hasta Eğitimi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Onkoloji Hemşirelerinin Liderlik Becerileri ve İş Doyumu- Türkiye Örneği 

 
Fatma Gündogdu1, Beyza Nur Çetin1, Havva Nur Bayam1, Rabia Kılıç1, Sema Çelik1, Sümeyye Nur Güneş1 

 
1KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, 

Giriş ve Amaç: Bu araştırma, onkoloji hemşirelerinin liderlik beceri ve iş doyumu düzeyleri ile liderlik beceri ve 

iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki 

arayıcı tipte yapılan araştırmada örnekleme gidilmedi, 1 Mart-31 31 Kasım 2020 tarihlerinde, Türkiye genelindeki 

hastanelerde çalışan bütün hemşirelere ulaşılmaya çalışıldı. Kendisine ulaşılan ve gönüllü 319 onkoloji hemşiresi 

araştırmaya dahil edildi. Araştırmanın verileri sosyo-demografik ve mesleki bilgilere yönelik soruların yer aldığı 

“Kişisel Bilgi Formu”, iş doyumlarının değerlendirildiği “Hemşire İş Doyum Ölçeği (HİDÖ) ” ve liderlik 

becerilerinin değerlendirildiği “Klinik Liderlik Ölçeği (KLÖ)” kullanılarak toplandı. Veriler araştırmaya gönüllü 

olarak katılmayı kabul eden onkoloji hemşireleri tarafından online form olarak kendi ortamlarında dolduruldu. 

Araştırmanın yürütülebilmesi Üniversite Etik Kurulundan, ölçeklerin kullanımına ilişkin ölçeklerin geçerlik 

güvenirlik çalışmasını yapan yazarlardan izin alındı. Araştırmada elde edilen veriler SPSS for Windows 20.0 

programı kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Yapılan değerlendirmede, KLÖ beceri düzeylerinin oldukça iyi 

olduğu (107,92±10,10), en yüksek liderlik becerilerinin, hizmetlerin yönetimi alanında (22,0±2,26), en düşük 

liderlik becerilerinin ise yönlendirmelerin kurgulanması alanı alt boyutunda (20,6±3,10) olduğu belirlendi. 

Hemşirelerin iş doyum düzeylerinin orta düzeyden biraz yüksek olduğu (87,5,9±12,74), hemşirelerin en yüksek 

doyumu iş yerinde algılanan önemden (28,5±2,83) sağlarken en düşük doyum gösterdikleri boyutun keyifli 

çalışma ortamı (14,2±3,87) olduğu tespit edildi. KLÖ alt boyu puanları ve genel toplam puanı ile HİDÖ alt boyut 

puanları ve genel toplam puanı arasında olumlu yönde kuvvetli pozitif ilişki olduğu belirlendi (p<0.05). Sonuç: 

Araştırma sonuçlarına göre onkoloji hemşirelerinin yönlendirmelerin kurgulanması liderlik becerisi ve keyifli 

çalışma ortamı oluşturulmasına yönelik gelişime açık olduğu, liderlik beceri puanları ile iş doyum puanları 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görüldü. Öneriler: Onkoloji hemşirelerinin liderlik beceri ve 

tutumlarının geliştirilmesinde yönlendirmelerin kurgulanması alt boyutunun geliştirilmesine ve iş doyumunu 

olumlu etkileyecek, keyifli çalışma ortamlarının oluşturulmasına, mesleki dernek üyeliklerine üyeliğe ve onkoloji 

hemşirelerinin bilimsel programlara katılımına teşvik edilmesine yönelik çalışmalar yapılması önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Onkoloji Hemşireliği, Liderlik, İş Doyumu 



100 
 

19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARININ KİLO DURUMLARI, BESLENME ALIŞKANLIKLARI 

VE ANNE ALGILARININ İNCELENMESİ 

 
Fadime Betül Akgöl1, Kamuran Cerit1, Büşra Sezgin1, Buse Aşık1, Gözde Yazır1 

 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

Amaç: Bu araştırma, bir ilköğretim okulunda eğitim gören çocukların annelerinin çocuğun kilo ve iştah durumu 

hakkındaki algısını ve çocukların beslenme alışkanlıklarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini, bir ilköğretim okulunda eğitim gören 316 çocuk ve gönüllü olarak 

araştırmaya katılmayı kabul eden 56 anne oluşturmaktadır. Veriler annelerin sosyo-demografik bilgileri ve 

çocukların iştah ve kilolarına yönelik algılarının sorulduğu 9 soruluk anket kullanılarak toplanmıştır. Veriler; 

yüzde, aritmetik ortalama, ki kare ve t testiyle değerlendirilmiştir. Persentil aralıkları hesaplanırken 0-10 arası aşırı 

zayıf-kısa; 10-25 arası zayıf-kısa; 25-75 arası normal, 75-90 arası hafif kilolu-uzun, 90-100 arası aşırı kilolu-uzun 

olarak gruplandırılmıştır. Bulgular: Çocukların %54,1’i erkek, %24,71’i 1.sınıf, %25,9’u 2.sınıf, %22,8’i 3. sınıf, 

%26,6’sı 4.sınıf, yaş ortalaması 8,51±1,13’tür. Çocukların yaşa göre vücut ağırlığı persentil ortalaması 3,03±1,24 

ile normal kilolu; yaşa göre boy uzunluğu persentil ortalaması 2,63±1,28 ile normalden biraz kısa olarak 

saptanmıştır. Çocukların %11,4’ü aşırı zayıf, %16,5’i zayıf, %35,1’i normal, %9,5’i hafif kilolu, %16,5’i aşırı 

kiloludur. Çocukların %21,8’i aşırı kısa, %17,7’si kısa, %32,3’ü normal, %5,4’ü uzun, %11,7’si aşırı uzundur. 

Annelerin %31,6’sı lise, %26,3’ü ilköğretim, %24,6’sı ortaöğretim ve %14’ü üniversite mezunu, %84,2’si ev 

hanımıdır. Annelerin %,26,8’i çocuğunu iştahsız, %58,9’u normal, %10,7’si iştahlı, %3,6’sı çok iştahlı olarak ve 

%8,9’u çocuğunu çok zayıf, %21,4’ü zayıf, %58,9’u normal, %8,9’u kilolu, %1,8’i çok kilolu olarak 

bildirmektedir. Annelerin %10,7’si çocuğunun hiçbir zaman kahvaltı yapmadığını, %8,9’u nadiren, %30,4’ü 

bazen, %3,6’sı sık sık, %46,4’ü her zaman yaptığını bildirmiştir. Çocukların cinsiyetine göre persentilleri 

değerlendirildiğinde istatistiksel olarak kız çocukların erkeklerden daha düşük olduğu bulunmuştur. Sonuç ve 

Öneriler: Çocukların önemli bir kısmının zayıf ve kilolu olduğu, çocukların persentilleriyle annelerin çocuklarının 

kilolarına ilişkin algılarının benzer olduğu bulunmuştur. Çocukların ve annelerin sağlıklı ve dengeli beslenme 

konusunda eğitim alması önerilmekte ve bu konuda okul hemşirelerinin etkin rol alabileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: çocuklar,anne algısı, yaşa göre persentil, iştah 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinde Yorgunluk Ve Etki Eden Faktörler 

 
Ezgi Burcu Yazman1, Sedat Can Çakmak1, Başak Ceren Perçimli1, Ümmü Yıldız Fındık1, Duygu Soydaş 

Yeşilyurt1 

 
1Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Edirne, 

Amaç: Yorgunluğun, fiziksel ve psikolojik sorunlara neden olarak hemşirelik öğrencilerini ve öğrenim süreçlerini 

olumsuz etkileyebileceği için, kontrol altına alınması önemlidir. Bu araştırmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin 

yorgunluk düzeylerini ve etki eden faktörleri belirlemektir. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma, 

Aralık 2019- Ocak 2020 tarihleri arasında, bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde 400 

öğrenci ile yürütüldü. Araştırmanın örneklem büyüklüğü güç analizi ile belirlendi. Veriler bir anket formu ve 

Chalder Yorgunluk Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin analizi SPSS 20.0 programında tanımlayıcı analizler, 

Mann Whitney U testi, Kruskall Wallis testi ve Spearman Korelasyon analizi ile yapıldı. Bulgular: Chalder 

Yorgunluk Ölçeği toplam puan ortalaması 14,96±6,86 (alınabilecek total puan aralığı 0-33), Fiziksel Yorgunluk 

Alt Boyut toplam puan ortalaması 10,33±4,91 (alınabilecek alt boyut puan aralığı 0-21) ve Mental Yorgunluk Alt 

Boyut toplam puan ortalaması 4,62±2,68 (alınabilecek alt boyut puan aralığı 0-11) olarak belirlendi. Birinci sınıf 

öğrencilerinin ölçek toplam ile Mental Yorgunluk Alt Boyut puan ortalamalarının ve özel yurtta kalan öğrencilerin 

ölçek toplam ile Fiziksel Yorgunluk Alt Boyut puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha 

düşük olduğu belirlendi. Gün içerisinde hiç dinlenmeyen, sportif etkinliklere katılmayan, sigara içen öğrencilerin 

ölçek toplam ile Fiziksel Yorgunluk Alt Boyut puan ortalamalarının ve sağlık problemi olan öğrencilerin ölçek 

toplam, Fiziksel Yorgunluk Alt Boyut ile Mental Yorgunluk Alt Boyut toplam puan ortalamalarının istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlendi. Sonuç ve Öneriler: Bu araştırmada hemşirelik 

öğrencilerinde yorgunluğun orta düzeyde olduğu belirlendi. Birinci sınıfta olan ve özel yurtta kalan öğrencilerin 

yorgunluk düzeylerinin düşük, sportif etkinliklere katılmayan, gün içerisinde hiç dinlenmeyen, bir sağlık problemi 

olan ve sigara içen öğrencilerin ise yüksek olduğu bulundu. Hemşirelik öğrencilerinin yorgunluk düzeylerinin 

azaltılması için girişimlerde bulunulmasını önermekteyiz. Literatürde hemşirelik öğrencilerinin yorgunluk 

düzeylerini ve etki eden faktörleri belirlemek amacıyla yapılan araştırmalar oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle bu 

konuda bilimsel araştırma yapılmasını önermekteyiz. 

ANAHTAR KELİMELER: Fiziksel yorgunluk, hemşirelik, mental yorgunluk, öğrenci, yorgunluk 



102 
 

19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi 

 
Esra Yağmur Atmaca1, Berna Dinçer1 

 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik, İstanbul, Türkiye, 

Giriş ve Amaç: İnternet kullanımı gençler arasında giderek yaygın hale gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, 

hemşirelik öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeylerinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı 

ve kesitsel tipteki araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim döneminde İstanbul’da bir devlet 

üniversitesinin hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrenciler (n=169) oluşturmuştur. Araştırmanın verileri; 

Tanıtıcı Bilgi Formu, Problemli İnternet Kullanım Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25 paket 

programı kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde önemlilik seviyesi p<0.05 değeri kabul edilmiştir. Verilerin 

değerlendirilmesi; tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi ile yapılmıştır. 

Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli izinler alınmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,30±1,8 

(max=29; min=17) olup, %89,8 i kız öğrenci, %40,7’si 1. Sınıfta öğrenim görmekte ve çoğunluğunun (%46,5) 

gelir düzeyleri normal seviyede olduğu belirlendi. Öğrencilerin %90,5’i akıllı telefona sahip olup, %56,8’i sosyal 

medya için interneti kullandığı saptandı. Öğrencilerin % 52,4’ü cep telefonu ile her yerde interneti kullandığı ve 

%79,4’ünün interneti kullanırken kimliğini gizlemediği bulundu. Öğrencilerin problemli internet kullanım ölçeği 

puan ortalaması 69,74±7,52 (min:42; max:75) olduğu saptandı. Problemli internet kullanımı puan ortalamaları; 

internetin olumsuz sonuçları alt boyutu 35,08±5,29, sosyal fayda\ sosyal rahatlık 17,54±3,45, aşırı kullanım 

12,91±2,38 olduğu belirlendi. Öğrencilerin cinsiyetleri bakımından ölçek puanları açısından anlamlı farklılık tespit 

edilmedi (p>0.05). Sonuç: Öğrencilerin problemli internet kullanımının orta düzeyde olduğu bulundu. 

Öğrencilerin sınıf ve cinsiyetlerinin problemli internet kullanım düzeylerini etkilemediği saptandı. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, Öğrenci, Problemli İnternet Kullanımı 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinde Nomofobi ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki 

 
Kader ALTAY1, Edanur AYDIN1, Esra TAYAZ1, Dilek AKTAŞ1 

 
1ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ-HEMŞİRELİK 

BÖLÜMÜ ANKARA-TÜRKİYE, 

GİRİŞ: Nomofobi, bireyin mobil cihaza erişemediğinde yaşanılan korku olarak tanımlanmaktadır. Gençlerin mobil 

cihaz kullanımına düşkünlüğü yeni bir riski ortaya çıkarmıştır. AMAÇ: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin 

nomofobi düzeyleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. GEREÇ VE 

YÖNTEM: Araştırma, bir üniversitenin hemşirelik bölümünde okuyan 207 gönüllü öğrenciyle gerçekleştirildi. 

Demografik veri formu, Nomofobi Ölçeği(NMP-Q), Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeğiyle(YYDÖ) veriler 

toplanmıştır. Araştırmanın uygulanabilmesi için gerekli izinler alındı. Verilerin değerlendirilmesinde uygun 

istatiksel testler kullanıldı. BULGULAR: Öğrencilerin %93.24’ü kadındır. %42.51’i ailesiyle yaşadığını, 

%22.22’si ailesiyle 2-4saat vakit geçirdiğini, %27.54’ü ailesiyle 1saatten fazla telefonla iletişim kurduğunu, 

%70.53’ü hergün telefonla ailesiyle konuştuğunu, günde %41.55’i 4-6saat telefon kullandığını, %43.0’ı 2-4saat 

sosyal medyada vakit geçirdiğini, %26.57’si 10gb üstü aylık internet kullandığını ve %61.35’i günlük 6-8saat 

uyuduğunu bildirmişlerdir. Sadece %4.35’i telefonlarının bozulma ihtimalinde hiçbirşey hissetmeyeceğini 

belirtmiştir. Öğrencilerin %57.97’sinin orta düzey, %25.6’sının aşırı düzey nomofobik olduğu, yaşam 

doyumlarının ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. NMP-Q toplam puan ortalaması 81.90±23.90, YYDÖ toplam 

puan ortalaması 72.45±10.87’dır. YYDÖ toplam puan ortalamasıyla internet kullanımı ve uyku süresi, genel 

yaşam doyumuyla uyku süresi, ilişki doyumuyla cinsiyet, aileyle geçirilen süre, internet kullanımı, benlik 

doyumuyla sınıf, aileyle geçirilen süre ve iletişim sıklığı, uyku süresi, sosyal-çevre doyumuyla cinsiyet, uyku 

süresi ve iş doyumuyla cinsiyet, internet kullanımı, uyku süresi arasında anlamlı fark bulunmuştur. NMP-Q toplam 

puan ortalamasıyla telefon kullanım süresi, internet, sosyal medya kullanımı, uyku süresi, bilgiye erişememe, 

iletişim kuramamayla telefon kullanım süresi, rahatlıktan feragat etmeyle telefon kullanım süresi, internet 

kullanımı, uyku süresi ve çevrimiçi bağlantıyı kaybetmeyle cinsiyet, yaşadığı yer, aileyle iletişim sıklığı, internet 

kullanımı arasında anlamlı fark bulunmuştur. Genel yaşam doyumuyla NMP-Q, rahatlıktan feragat etme, çevrimiçi 

bağlantıyı kaybetme arasında, ilişki doyumuyla çevrimiçi bağlantıyı kaybetme arasında negatif yönde, ilişki 

doyumuyla iletişim kuramama arasında pozitif yönde ilişki saptanmıştır. SONUÇ: Öğrencilerde nomofobinin ciddi 

düzeyde olduğu ve yaşam doyumunu etkilediği saptandı. İnsan sağlığı ile ilgilenecek olan bu genç grupta bu 

konuya yönelik farkındalıklar arttırılmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: nomofobi, yaşam doyumu, hemşirelik, bağımlılık 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin İnternete Yönelik Epistemolojik İnançlarının Belirlenmesi 

 
Eda ERTÜRK1, Rümeysa TORAMAN1, Ahsen TAPAR1, Rahime Melike MUSLU1, Esra TAYAZ1, Dilek 

AKTAŞ1 

 
1ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ-HEMŞİRELİK 

BÖLÜMÜ ANKARA-TÜRKİYE, 

Giriş: İnternete yönelik epistemolojik inanç bireyin internet ortamındaki bilginin kaynağına, kesinliğine, yapısına 

ve bu ortamdaki bilginin, bilgi kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik inançlarını kapsamaktadır. Bilginin 

zamanla değişen dinamiği düşünüldüğünde sorgulayıcı, araştırmacı, doğru-güvenilir bilgiye ulaşan, bu bilgiyi 

meslek hayatı ile birleştirebilen hemşireler yetiştirmek mesleğin gelişimi için oldukça önemlidir. Bu nedenle 

epistemolojik inanç kavramı hemşirelik öğrencilerinin eğitiminde öncelikli olarak ele alınmalıdır. Amaç: Bu 

çalışma hemşirelik öğrencilerinin internete yönelik epistemolojik inançlarını ölçmek amacıyla yapılmıştır. Gereç 

ve yöntem: Veri toplama aracı olarak demografik veri formu, İnternete Yönelik Epistemolojik İnanç Ölçeği 

kullanılmıştır. Etik kurul ve kurum izinleri alındıktan sonra veri toplama formları araştırmacı tarafından gönüllü 

olan 245 hemşirelik öğrencisine yüzyüze uygulanmış ve sonuçlar uygun istatistik yöntemlerle değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Öğrencilerin %89.39’u kadın, %49.39’u ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Öğrencilerin %36.33’ünün 4-6 

yıldır akıllı telefon kullandığı, %40.41’inin günlük 2-4 saatini internette geçirdiği, %44.08’inin interneti en fazla 

sosyal medya için kullandığı, %71.43’ünün ise interneti en az oyun oynamak için kullandığı saptanmıştır. 

Öğrenciler internette araştırma yaparken en fazla “Google Scholar”ı tercih ettiklerini, en az olarak ise “Herhangi 

bir internet sitesi”ni tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin İnternete Yönelik Epistemolojik İnanç Ölçeği 

toplam puan ortalaması 88.40+17.52 olarak saptanmıştır. Ölçeğin toplam puan ortalaması ile cinsiyet, akıllı telefon 

kullanım süresi, internette araştırma için en az kullanılan mecra arasında, kesinlik ve bilginin kaynağı alt boyutu 

ile cinsiyet, sınıf, internet kullanım süresi, akıllı telefon kullanım süresi, aylık internet kotası, internette araştırma 

için en az kullanılan mecra arasında, bilginin gerekçelendirmesi alt boyutu ile sınıf, internet kullanım süresi, 

internette araştırma için en çok ve en az kullanılan mecra arasında ve bilginin yapısı alt boyutu ile yaşadığı yer, 

internet kullanım süresi, akıllı telefon kullanım süresi arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Sonuç: Öğrencilerin 

internete yönelik epistemolojik inançlarının yeterli düzeyde olgunlaşmadığı görüldü. Öğrenci eğitimleri, ölçek ile 

anlamlı fark bulunan değişkenler dikkate alınarak verilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: epistemoloji, internet, hemşirelik, bilgi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

İntörn Hemşirelerin Ağrı İnançlarının Belirlenmesi 

 
Dilek Yılmaz1, Esra Polatdemir1, Dilek Karaman2, 1 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bursa, 2Bülent Ecevit Üniversitesi 

Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakımı Programı, Zonguldak, 

Giriş: Hemşireler tarafından, ağrının çok boyutlu temeline dayandırılmış bir bakımın sağlanması, ağrı 

yönetimindeki başarıyı arttırmada önemlidir. Amaç: Bu araştırmanın amacı, intörn hemşirelik öğrencilerinin ağrı 

inançlarının belirlenmesi ve bu inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: 

Araştırma, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü intörn hemşirelik öğrencileri üzerinde yürütüldü. Araştırmanın örneklemini, araştırmaya 

gönüllü katılmayı kabul eden 61 intörn öğrenci oluşturdu. Veri toplama aracı olarak “Öğrenci Tanıtım Formu” ve 

“Ağrı İnançları Ölçeği” kullanıldı. Öğrencilere; verilerin tümünün bilimsel çalışma için kullanılacağı anlatılıp, 

yanıtların hiçbir şekilde ders notlarını etkilemeyeceği açıklanarak anket formları dağıtıldı. Anket formunda yer 

alan sorularının yanıtlamalarını bitiren öğrencilerden formlar geri toplanıp, değerlendirmeye alındı. Verilerinin 

değerlendirilmesi, Statistical Package For Social Science (SPSS) 22.0 paket programı kullanılarak yapıldı. 

Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler, Bağımsız T testi, ANOVA testi kullanıldı. Araştırmanın 

yürütülebilmesi için, araştırmada kullanılan ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapan yazardan, 

araştırmanın yapıldığı kurumdan, ilgili üniversitenin etik kurulundan yazılı izin ve araştırmaya gönüllü katılan 

öğrencilerden de sözel izin alındı. Bulgular: Araştırmaya dahil olan intörn hemşirelik öğrencilerinin %80.3’ü kadın 

olup, yaş ortalamasının 21.91±0.91 yıl olduğu bulundu. Öğrencilerin %11.5’i kronik bir hastalığının olduğunu, 

%23’ü son üç ayda şiddetli derecede ağrı yaşadığını, %37.7’si ağrıyla baş etmede çoğunlukla ağrı kesici 

kullandığını, %78.7’si ağrı yönetiminde non-farmakolojik yöntemler kullandığını, %43.8’i non-farmakolojik 

yöntemlerden en sık sıcak-soğuk uygulamayı tercih ettiğini ve %41’i ise ağrısı olan bir hastaya bakım verirken 

üzüntü duyduğunu ifade ettiler. Öğrencilerin ağrı inançları ölçeği alt boyutundan aldıkları puan ortalamalarına 

bakıldığında; organik inançlar 3.44±0.47 ve psikolojik inançlar 4.45±0.80 olarak hesaplandı. Öğrencilerin yaşı, 

cinsiyeti, kronik bir hastalığın varlığı, yaşadığı ağrı şiddeti, ağrıyla baş etmede kullandıkları yöntemler ile ağrı 

inançları ölçek puanları arasında anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05). Sonuç ve Öneriler: Araştırmanın 

sonucunda, intörn hemşirelik öğrencilerinin bağımsız değişkenlerinin ağrı inançlarını etkilemediği görüldü. 

Öğrencilerin ağrı inançlarının değerlendirilerek ağrı değerlendirme ve yönetimine yönelik eğitimlerin verilmesi 

ağrının etkili yönetiminde önemli olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: İntörn Hemşire, Ağrı İnançları, Öğrenci. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İZOLASYON ÖNLEMLERİNE UYUM, TUTUM VE 

DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ 

 
Serap Ünsar1, İrem Yıldız Çilengiroğlu1, Gülcan Meşhur1, Esra Duman1, Nilay Özlemiş1 

 
1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

Amaç: Bu tanımlayıcı kesitsel çalışma öğrenci hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumlarını ve etkileyen 

faktörleri belirlemek amacıyla planlandı. Gereç ve Yöntem: Araştırma Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören, araştırmaya katılmayı kabul eden 328 öğrenci ile yürütüldü. 

Veriler anket formu ve “İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği” ile toplandı. Verilerin analizinde yüzdelik, 

ortalama, Mann Whitney U testi, Kruskall-Wallis testi, korelasyon analizi ile değerlendirildi. p˂0.05 olan değerler 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Araştırma için etik kuruldan ve kurumdan yazılı izin alındı. Bulgular: 

Öğrencilerin yaş ortalaması 20.56 ± 1.26 yıl, % 84.5’i kadın ve %15.5’i erkekti. Öğrenci hemşirelerin izolasyon 

önlemlerine uyum ölçeği toplam puan ortalaması 68.08 ± 11.77 bulundu. Ölçeğin alt grup puan ortalamaları; 

bulaşma yolu 20.99 ± 4.37, çalışan ve hasta güvenliği 19.67 ± 4.46, çevre kontrolü 16.59 ± 3.26, el hijyeni ve 

eldiven kullanımı 10.83 ± 2.32 olarak bulundu. Kız öğrencilerin bulaşma yolu, el hijyeni ve eldiven kullanımı alt 

boyut ve izolasyon önlemlerine uyum toplam puan ortalaması erkeklere göre daha yüksekti (p= 0.042, 0.015, 

0.049; sırasıyla). Kız öğrencilerin izolasyon önlemlerine daha yüksek düzeyde uyum gösterdiği belirlendi. 

Öğrencilerin izolasyon önlemlerine yönelik eğitim alma durumu ile izolasyon önlemlerine uyum ölçeği alt boyut 

ve toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Öğrencilerin yaş ve sınıfları 

ile çalışan hasta güvenliği, el hijyeni ve eldiven kullanımı alt boyut ve ölçek toplam puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulundu (p< 0.05). Öğrencilerin yaş ve öğrenim gördükleri sınıf 

arttıkça izolasyon önlemlerine uyum düzeylerinin arttığı belirlendi. Hemşirelerin izolasyon önlemlerine 

uymadığını düşünen öğrencilerin çalışan ve hasta güvenliği alt boyut puan ortalaması daha yüksek bulundu (p= 

0.036). 4. sınıf öğrencilerinin izolasyon önlemlerine uyum ölçeği toplam puan ortalaması 2. sınıf öğrencilerine 

göre daha yüksekti (p= 0.006). 2. sınıf öğrencilerinin çalışan ve hasta güvenliği, el hijyeni ve eldiven kullanımı alt 

boyut puan ortalamaları 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerine göre daha düşük bulundu (p= 0.000, 0.008; sırasıyla). 

Sonuç: Öğrenci hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumlarının iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Hemşirelik 

eğitimi boyunca mesleki derslerde izolasyon önlemlerine uyumun eğitim programlarında yer alması, teorik ve 

uygulamalı derslerde sürdürebilir olması önerilmektedir. Hastane enfeksiyonları ve izolasyon önlemleri hakkında 

öğrencilere farkındalık kazandırılması amacıyla konuya ilişkin konferans, seminer vb. düzenlenmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: izolasyon önlemleri, hemşirelik öğrencileri 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Kürtaja İlişkin Damgalama İnançları, Tutumları ve Eylemleri Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve 

Güvenirlik Çalışması 

 
Büşra Yılmaz1, Eslem Kurul2, Nazlı Yüksel2, Nevin Şahin1 

 
1 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 2 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale 

Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye, 

Giriş: Kürtaj, üreme sağlığı ve cinsel sağlık hizmetlerinin temel bir bileşeni olmasına rağmen, birçok kadın güvenli 

kürtaj hizmetlerinden yararlanmada engellerle karşılaşmaktadır. Bu sebeple bireysel ve toplumsal olarak kürtaja 

ilişkin damgalama inançları, tutumları ve eylemlerinin belirlenmesi, baş etme mekanizmalarının geliştirilmesi 

önemlidir. Amaç: Kürtaja İlişkin Damgalama İnançları, Tutumları ve Eylemleri Ölçeği (KİDİTEÖ) (Stigmatizing 

Attitudes, Beliefs, and Actions Scale towards Abortion) Türkçe versiyonunun geçerliğini ve güvenilirliğini 

incelemektir. Gereç ve yöntem: Örneklem, 18 yaş üzeri ve çalışmaya katılımda gönüllü 243 üniversite 

öğrencisinden oluştu. Veriler, katılımcı tanıtım formu ve Kürtaja İlişkin Damgalama İnançları, Tutumları ve 

Eylemleri Ölçeği’yle Temmuz-Ekim 2020 arasında Google Anket aracılığıyla toplandı. Analizlerde IBM SPSS 

Statistics 22 ve SPSS AMOS 24 programları kullanıldı. Çalışmanın yürütülebilmesi için etik kurul izni ve 

katılımcılardan bilgilendirilmiş olur alındı. Bulgular: Katılımcıların ortalama yaşı 20.65±1.51 idi. Ölçeğin kapsam 

geçerlik indeksi 0,98'dir. Psikometrik özelliklerinin uygunluğunun değerlendirilmesi için 30 katılımcı ile pilot 

çalışma yapıldı. Pilot çalışma verilerinin güvenilirlik analizinde Cronbach’s alpha ölçek için 0.82 ve alt ölçekler 

için 0.81 ile 0.71 arasındadır. Doğrulayıcı faktör analizinde ve madde korelasyon analizlerinde referans aralığında 

olmayan değerler olduğundan, ölçekten dört madde çıkarıldı. Kaiser-Meyer-Olkin örnekleme yeterliliği ölçümü 

(KMO) ve Bartlett küresellik testi kullanıldı. Değerler şu şekildeydi: KMO = 0.869, χ 2 =3103.425, df = 105 ve 

p=0.001. Temel bileşenler analizi ve varimax rotasyonu ile yapılan açımlayıcı faktör analizi, 14 maddenin öz 

değeri 1’in üzerinde olan ve toplam varyansın %72.493’ünü açıklayan üç faktöre bölündüğü bulundu. Ölçeğin 

madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0.448 ile 0.815 arasında değişmekteydi. Ölçek için Cronbach's alpha 

0.907 idi. Uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde ise, uyum indekslerinin kabul edilebilir uyum gösterdiği 

saptandı. Sonuç ve öneriler: Ölçekten 2, 5, 14 ve 15. maddeler çıkarıldığında, likert tipteki 14 maddelik 

KİDİTEÖ’nün Türk dilinde geçerli ve güvenilir olduğu bulundu. Kürtaja yönelik damgalamanın azaltılması için 

toplum temelli ve girişimsel araştırmalarda KİDİTEÖ’nün kullanılması önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Kürtaj, tutum, damgalama, geçerlilik, güvenilirlik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Klinik Uygulamaya Çıkan Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sağlıkta Ulusal Renkli 

Kodlar Hakkındaki Farkındalıkları 

 
Nigar Ünlüsoy Dinçer1, Eslem Gözüm1, İnci Yusufoğlu1, Aleyna Şen1 

 
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 

Giriş: Sağlık hizmetlerinin giderek karmaşıklaşması ve sağlık teknolojisindeki gelişmeler, hizmet sunan ve hizmet 

alanlar açısından risk faktörlerini de beraberinde getirmekte ve günümüzde hasta ve çalışan güvenliği konusu 

ülkemizin sağlık gündeminde önemli bir yer tutmaktadır (Sezgin B., 2018). Acil durumları yönetmek için çeşitli 

araçlara ihtiyaç duyulmuş ve bunlara yönelik bir takım uyarıcı sistemler geliştirilmiştir. Tüm dünyada kullanılan 

sistemlerden birisi de renkli kodlardır. Renkli kodların çalışanlar tarafından kabul görmesi ve uygulanmasını 

sağlamak için renk kodlarıyla ilgili eğitimler verilmeli, sağlık kurum ve kuruluşuyla ilgisi bulunan herkesin 

haberdar olması sağlanmalı ve ortak bir dil oluşturulmalıdır (http://www.kalite.saglik.gov.tr). Amaç: Klinik 

uygulamaya çıkan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin hastanelerde kullanılan ulusal renkli kodlara ilişkin 

farkındalığının incelenmesi amaçlanmıştır. Metod: Tanımlayıcı kesitsel tipte olan araştırma kapsamına Ankara 

ilinde bir devlet üniversitesinde klinik uygulamaya çıkan Hemşirelik (n=172), Odyoloji (n=43), 

Fizyoterapi_Rehabilitasyon Bölümü (n=63) öğrencileri dahil olmuştur. Üniversite Etik Kurulu’ndan ve Fakülte 

Dekanlığı’ndan araştırma uygulama izni, öğrencilerden de yazılı onamları alınmıştır. Herhangi bir örneklem seçim 

yöntemine gidilmemiş, uygulamanın yapıldığı günlerde devamsızlık yapmayan, araştırmaya katılmayı kabul eden 

278 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır. Katılımcılara araştırmacılar tarafından hazırlanan “Tanıtıcı Bilgi 

Formu” ve“Anket Formu” yüz yüze veri toplama yöntemi ile uygulanmıştır. Araştırmanın verileri 10.02.2020-

30.04.2020 tarihlerinde toplanmıştır. Verilerin analizi ise IBM SPSS 22.0 programı kullanılarak yapılmıştır. 

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalaması =20.96±1.2 ve %5,7'si (n=16) sağlık meslek 

lisesi mezunudur. Öğrencilerin %61,6'sı (n=172) Hemşirelik, %22,6'sı (n=63) Fizyoterapi_Rehabilitasyon ve 

%15,4'ü (n=43) Odyoloji Bölümü öğrencileridir. Klinik uygulamaya çıkan öğrencilerin %28'i (n=78) renkli kod 

eğitimi aldığını, %71,7'si (n=200) almadığını belirtmiştir. Kodların kullanım alanlarını doğru bilenlerin ortancası 

Hemşirelik Bölümü 7.0(ÇAG=0.12), Odyoloji Bölümü 5.0(ÇAG=0.11), Fizyoterapi_ Rehabilitasyon Bölümü 

7.0(ÇAG=1.11) olarak bulunmuştur. Sonuç olarak bu araştırmada öğrencilerin ulusal renkli kod bilgi düzeyleri 

araştırılmıştır. Kod eğitimi alan öğrencilerin kod eğitim almayan öğrencilere göre bilgi düzeylerinin daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. Öğrencileri geliştirmeye yönelik olarak eğitimlerin düzenlenmesi ve ortak dil oluşturulması 

önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Klinik Uygulama, Öğrenciler, Ulusal Renkli Kodlar, Farkındalık 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinde Öz-Bakım Gücü’nün Bilinçli Farkındalık ve Öz Şefkat İle İlişkisi 

 
Enes Düzbayır1, Nuriye Yıldırım Şişman2 

 
1Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lisans Öğrencisi, 2Düzce Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü AD, Dr. Öğretim Üyesi, 

Giriş:Hemşirelik öğrencilerinin öz-bakım gücü, bilinçli farkındalık ve öz şefkat düzeyiöğrencilerin sağlığını 

sürdürmesive stresle başa çıkma becerisini artırması bakımından önemlidir. Amaç: Araştırma, hemşirelik bölümü 

2,3 ve 4.sınıf öğrencilerinde öz-bakımgücü’nün bilinçli farkındalık ve öz şefkat ile ilişkisini ortaya koymak 

amacıyla kesitsel ve korelasyonel olarak planlanmıştır. Gereç Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırmanın 

örneklemi, bir kamu üniversitesinin sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde öğrenimine devam eden ve 

araştırmaya katılmayı kabul eden 446 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, bilgi formu, Öz-bakım Gücü, Bilinçli 

Farkındalık ve Özşefkat Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.00 programından 

yararlanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin %78,4’ü kadın, %38,3’ü 2.sınıf, 

%89,0’nun ailesinin geliri orta düzeydedir. Öğrencilerin %80,5’i sigara kullanmazken, %73,0’ı düzenli spor 

yapmamaktadır. Öğrencilerin %85’9’u akademik başarısını orta olarak değerlendirmiştir. Öğrencilerin yaş 

ortalaması 20,84± 1,29’dır. Hemşirelik öğrencilerinin, Özbakım Gücü Ölçeği toplam puanı 102,38± 16,86 

bulunmuştur. Bilinçli Farkındalık ölçeği toplam puanı58,21± 11,46, Özşefkat toplam ölçeği puanı 78,46 ± 11,45 

bulunmuştur. Özbakım gücü ile bilinçli farkındalık arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır(p < 

0.001). Özbakım gücü ile özşefkat toplam puanı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Fakat Özşefkat ölçeği alt 

boyutlarından; Öz Sevecenlik ve Bilinçlilik ile Özbakımgücü arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki 

vardır(p < 0.001). Özbakımgücü ile Öz-Yargılama, İzolasyon ve Aşırı Özdeşleşme arasında düşük düzeyde, 

negatif ve anlamlı bir ilişki vardır(p < 0.001). Özbakım Gücü ile Paylaşımların Bilincinde Olma arasında düşük 

düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır(p < 0.001). Sonuç ve Öneriler: Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerde 

özbakım gücü ile bilinçli farkındalık arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Özbakım gücü ile özşefkat toplam puanı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Öğrencilerin öz-bakım gücü kavramını 

anlayabilmeleri ve bilinçli farkındalık temelli uygulamaların öğretilmesi hemşirelik öğrencilerinin bireysel, eğitsel 

ve mesleki açıdan gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Özşefkat ile ilgili çalışmaların yapılması 

önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik öğrencisi, öz-bakım gücü, bilinçli farkındalık, öz şefkat. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

  

İki farklı fakültede öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin kariyer planlamaya ilişkin 

görüşlerinin karşılaştırılması 

 
Emine İLASLAN1, Abdullah ESİRGENLER2, Şiva ABDULLAH2, Fidan ER3, Esra Nur TARHAN4, Ferda 

GÜNER4, Simge Kalav5, 3 

 
1Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği 

Anabilim Dalı, 2Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 3Akdeniz 

Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü , 4Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik 

Fakültesi, 5Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 

Giriş: Kariyer planlamasının hem öğrenci hem de mezun çalışan hemşireler açısından akademik ve klinik 

ortamlarda tartışılması gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerin kariyer ile ilgili uyumluluk, iyimserlik ve bilgi 

düzeyinin değerlendirilmesi önemlidir. Amaç: Merkez kampüsteki öğrenciler büyükşehir ve üniversitenin sosyal-

kültürel hizmetlerinden çok rahat faydalanabilmekteyken, ilçe kampüsteki öğrenciler ise çok kısıtlı 

faydalanabilmektedir. Bu araştırmada iki farklı fakültede öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin kariyer geleceği 

görüşlerinin ve ilişkili faktörlerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma 2020 yılı Ocak 

ayında Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi (176) ve Hemşirelik Fakültesi’nde (225) 1.,2. ve 3. sınıfta öğrenim 

gören 401 hemşirelik öğrencisi ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında Öğrenci Tanıtıcı Bilgi Formu ve Kariyer 

Geleceği Ölçeği (KARGEL) kullanılmıştır. KARGEL kariyer uyumluluğu, kariyer iyimserliği ve iş piyasasına 

ilişkin algılanan bilgi olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Mann 

Whitney U testi, Kruskall Wallis testi ve post-hoc Games Howell testi kullanılmıştır. Bulgular: İki fakülte 

öğrencilerinin kariyer uyumluluğu, kariyer iyimserliği ve iş piyasasına ilişkin algılanan bilgi düzeyi puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (sırasıyla U:19308.500, p=.66; U: 18608.500, p=.345; U: 

19286.000, p=.66). İki fakültenin öğrencilerinin KARGEL toplam ve alt boyut puan ortalamalarının tanıtıcı 

özelliklerine ilişkin analizler yapılmıştır. Merkez kampüsteki öğrencilerinin hemşirelik mesleğini kendi isteği 

seçme ve hemşirelikte model almanın kariyer uyumluluğu ile arasında anlamlı bir fark olduğu (U=4692, p=0.011); 

cinsiyetin iş piyasasına ilişkin algılanan bilgi (U=3572, p=0.004) ve kariyer iyimserliği (U=4008,50 p=0.050) ile 

arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. İlçe kampüsündeki öğrencilerin ise herhangi bir değişkenle 

arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Sonuç ve öneriler: Fakültenin bulunduğu yerleşkenin kariyer 

geleceği algısını etkilemediği görülmektedir. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha iyi bir kariyer 

uyumluluğuna ve iyimserliğine sahip olduğu belirlenmiştir. Öğrencilere lisans eğitimlerinin ilk yıllarından itibaren 

kariyer planlaması ile ilgili rehberlik verilmesinin, kariyer geleceği planlaması yapabilen öğrencileri mezun etme 

açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: hemşirelik öğrencisi, kariyer geleceği 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Palyatif Bakım Ünitesindeki Bakım Vericilerde Mandala Programının Distres, Anksiyete ve 

Depresyon Üzerine Etkisi 

 
Emine Çelik1, Ozan Özkol1, Fadime Gevher1, Hatice Karabuğa Yakar1, Banu Yılmaz2, Özlem Oruç3, Hülya 

Şen1 

 
1Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 2Mandala Meditasyon Terapi Eğitmeni, 

The International Newport University, 3İstanbul Süreyyapasa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, 

1Emine Çelik, 1Ozan Özkol, 1Fadime Gevher, 1Hatice Karabuğa Yakar, 2Banu Yılmaz, 3Özlem Oruç, 3Hülya 

Şen 1Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2Mandala Meditasyon Terapi Eğitmeni, 

The International Newport University, 3İstanbul Süreyyapasa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Giriş: Terminal dönem kanser hastasına bakım veren bakım vericiler uzun süre hastanede 

yatmaya bağlı emosyonel sorunlar yaşayabilmektedir. Bu çalışma palyatif bakım ünitesindeki bakım vericilerde 

mandala programının distres, anskiyete ve depresyon üzerine etkisini belirlemek amacıyla planlanan yarı deneysel 

araştırmadır. Yöntem: Tek gruplu ön test-son test tasarım olarak planlanan çalışma İstanbul’da bir eğitim araştırma 

hastanesinin palyatif bakım ünitesinde 6 Şubat-5 Mart 2020 tarihleri arasında toplam 11 bakım verici ile 

yürütülmüştür. Veriler, “Bakım Verici Tanılama Formuˮ, Distres Termometresi, Beck Depresyon Ölçeği ve Beck 

Anksiyete Ölçeği’’ ile toplanmıştır. Bakım vericiler haftanın bir günü, beş hafta boyunca, iki saat süren Mandala 

Programına katılmışlardır. Program içeriği Mandala Meditasyon Yoga eğitmeni tarafından palyatif bakım 

ünitesinde ki bakım vericilere yönelik meditasyon ağırlıklı olarak oluşturulmuştur. Programa başlamadan önce ve 

program bitiminde hastaların distres, depresyon ve anksiyete düzeyleri ölçülmüştür. Bulgular: Bakım verenlerin 

yaş ortalaması 48.72±11.42 olup, %90.9’u kadın, %36.4 ilkokul mezunu,%72.7’si evli, %63.6’sı ev hanımı ve 

bakım verenlerin %54.5’i hastanın eşiydi. Bakım verenlerin hepsi kendilerinden başka primer bakım verenlerinin 

olmadığını belirtti. Bakım verenlerin %45.5’inin bakım verme süresi 5 yıl ve üzeri idi, %81.8’i günde 8 saat ve 

üzeri bakım vermekteydi. Bakım verenlerin programa başlamadan önce distres puanı 5.83±3.06; programın 

bitiminde ise 3.25±2.89 bulundu. Program öncesine göre program sonrası distres puanları anlamlı derecede azaldı 

(Z: -2.203; p: 0.028). Programa başlamadan önce bakım vericilerin depresyon puanı 16.33±10.19; programın 

bitiminde ise 7.83±7.03 bulundu. Program öncesine göre program sonrası depresyon puanları anlamlı derecede 

azaldı (Z: -2.491; p: 0.013). Program öncesi bakım vericilerin anksiyete puanı 13.41±9.22; programın bitiminde 

8.00±7.10 olarak bulundu Program öncesine göre program sonrası anksiyete puanları anlamlı derecede azaldı (Z: 

2.005; p: 0.045). Sonuç: Mandala programı palyatif bakım ünitesinde bakım vericilerin distres, depresyon ve 

anskiyete düzeylerinin azaltılmasında etkilidir. 

ANAHTAR KELİMELER: bakım verici, mandala, palyatif bakım 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

YABANCI UYRUKLU HASTALARA BAKIM VERME DENEYİMİNİN KÜLTÜRLERARASI 

DUYARLILIĞA ETKİSİ 

 
Selda Rızalar1, Elif Ece Acar2, Emine Nur Sarı3, Miraç Enes Yıldırım4 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, 2Amerikan Hastanesi, Sindirim Sistemi Cerrahi 

Servisi, 3İstanbul Mega Üniversitesi Hastanesi, Yoğun Bakım Üniversitesi, 4İstanbul Medipol Üniversitesi, 

Mezun, 

Giriş Son yıllarda küreselleşmenin etkileri, savaş, yoksulluk, teknoloji, ulaşım ve iletişim olanaklarının 

gelişmesinden dolayı hemşirelik öğrencileri uygulama alanlarında farklı kültürlerden bireylere bakım vermekte ve 

farklı sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Amaç Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin yabancı uyruklu hastalara 

bakım verme deneyiminin kültürlerarası duyarlılığa etkisini belirlemek amacıyla planlandı. Gereç Yöntem 

Araştırma İstanbulda bir özel üniversitenin hemşirelik bölümlerinde kayıtlı çalışmaya katılmayı kabul eden 

öğrencilere 23.12.2019-16.01.2020 tarihlerinde, anket formu ve kültürlerarası duyarlılık ölçeği kullanılarak 

yapıldı.Veriler t testi, ANOVA, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testi ile değerlendirildi. Bulgular Öğrencilerin 

yaş ortalaması 20,89±1,83, %86,1’i kadın, %100’ü bekardır. Öğrencilerin %39,4’ü 2.sınıf, %30,8 3.sınıf, %29,7’i 

4.sınıf öğrencisidir. Yabancı dil bilme düzeyleri %47,8’i zayıf, %44,2’si orta, %8,1’i iyi derecededir. %93,1’inin 

yabancı dil olarak İngilizceyi bildiği belirlendi. Öğrencilerin yaşadığı yerin %91,7’i kent, %80,8’inin ailesiyle, 

%74,7’sinin ekonomik durumun orta, %70’inin mesleğinin isteyerek seçtiği, %71,1’inin mesleğe bakış açısının 

olumlu olduğu, %77,5’inin başka kültürden insanlarla bir arada bulundukları, %16,4’ünün yurt dışında bulunduğu 

belirlendi. Öğrencilerin % 73,6’sının yabancı ülkede çalışmayı/yaşamayı, %63,6’sının Erasmus programlarına 

katılmayı istediği, %82,8’inin Yabancı hastaya bakıma yönelik eğitim almadığı, %10,3’ünün ders aldığı belirlendi. 

Öğrencilerin %79,7’si yabancı uyruklu hastaya bakıma yönelik eğitimin gerekliliğini düşünmektedir. Öğrencilerin 

28,3’ün sadece bir kez 43,9’unun birkaç kez 27,8’in çoğu zaman yabancı hastaya bakım verdikleri bulundu. 

Öğrencilerin bakım verdikleri yabancı hastaların 61,7’sinin Suriyeli olduğu belirlendi. Öğrencilerin ölçek toplam 

puanı 89,50±10,29, alt boyut puanları sırasıyla; İletişimde sorumluluk 26,88±4,18, Kültürel Farklılıklara Saygı 

Gösterme24,16±4,13 İletişimde kendine güvenme15,81±1,91 İletişimden hoşlanma11,17±2,64 İletişimde dikkatli 

olma 11,13±1,62 bulundu. Öğrencilerin sınıfa, stajına, Yabancı hastaya bakıma yönelik eğitim durumuna, halen 

yaşadığı yere, ekonomik durumuna, mesleğe bakışına, kitle iletişim araçlarını kullanmasına, İngilizce bilme 

durumuna, Erasmusa katılım isteğine, yurtdışında bulunma/çalışmayı istemesine göre kültürlerarası duyarlılık 

puanları arasında fark olduğu diğer değişkenlerde fark olmadığı belirlendi. Sonuç ve Öneriler Kültürlerarası 

duyarlılık konusunda eğitim programlarının arttırılması, pozitif hemşirelik algısına ilişkin girişimler yapılması, 

öğrencilerin farklı ülkelerin kitle iletişim araçlarını kullanmaya, Erasmus değişim programlarına yönlendirilmesi 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, Kültürlerarası duyarlılık, Öğrenci 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Afetlerde Riski Tanıla, Önlem Al, Sağ Kal 

 
Ekin İrem Çifçi1, Merve Gür1, Sinem Söylemez1, 4 

 
1Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

Bu yazımızda amacımız: Afetlerde hemşirelerin rolleri doğrultusunda yapılabilecekleri literatür kapsamında 

tartışmaktır. Afetler; toplumun bir grubu ya da tamamı için ekonomik, fiziksel, sosyal kayıplarla sonuçlanan, 

bireylerin günlük yaşam ve rutin hayatlarını kesintiye uğratan, insanların ve toplumun baş etme mekanizmalarını 

zorlayan, insan ya da doğal kaynaklardan meydana gelen olaylardır . Doğal afetler; deprem, toprak kayması ve 

sellere bağlı olarak oluşan ve fiziksel, sosyal, ekonomik, psikolojik ve spritüal sorunlara yol açan felaketlerdir. 

İnsan kaynaklı afetler ise yol kazaları, yangın, patlama, binanın yıkılması, nükleer savaş, elektrik şoku vb. insanın 

ihmalinden ya da kastından oluşan çeşitli istenmeyen olayların sonucunda ortaya çıkmaktadır. 2018 yılı 

Uluslararası Afet Bilgi Bankası (EM-DAT) verilerine göre dünyada toplam 315 doğal afet meydana geldiği, 

küresel afetlerin %45’inin Asya ülkelerinde gerçekleştiği, en çok ölümle sonuçlanan doğal afetlerin depremler 

olduğu bildirilmektedir. Türkiye’de 1999 yılında gerçekleşen depremin ardından, afet yönetimine yönelik 

düzenlemelere devlet yönetimiyle başlanmıştır. Afet yönetimi, afetlere hazırlıklı olmanın, zararı azaltmanın ve bu 

afetlere tepki vermenin yanı sıra toplulukları afet öncesi duruma getirmeye odaklanmaktadır. WHO, afetlerde 

yaşanan artışlar nedeniyle, sağlık profesyonellerinin ulusal ve yerel afetler öncelikli olacak şekilde tüm afetlerde 

hizmet sunabilmeleri için eğitilmelerini önermektedir. Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) tarafından da 

hemşirelerin afet yönetimindeki önleme ve azaltma, hazırlık, tepki, iyileşme ve rehabilitasyon başlıkları altında 

uluslararası yeterlikleri için kılavuz oluşturmuş ve kapsamı belirlenmiştir. Hemşirelerin, eğitici, araştırmacı, 

danışmanlık, liderlik, yönetici ve bakım verici gibi pek çok rolleri ile afeti önleme, azaltma, hazırlık ve kurtarma 

faaliyetlerinde yeterli profesyonel sağlık hizmeti sunabilmesi için çok önemli konumdadırlar. Hemşireler almış 

oldukları eğitim hem koruyucu hem tedavi edici hem de rehabilite edici ilkeleri kapsamaktadır. Literatürde, 

öğrenci hemşirelere yönelik afet eğitimlerinin müfredatlarında daha ayrıntılı olarak arttırılması, afetlere hazırlığın 

objektif ölçümlerle yapılması ve hemşirelerin afetlerdeki rol ve sorumlulukları hakkında farkındalıklarının 

arttırılmasına yönelik eğitimlerin planlı bir şekilde yer verilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: Afet yönetimi, hemşirelik, afet. 



114 
 

19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Belirlenmesi 

 
Ece Bayima 1, Meryem Esmer1, Osman Bilgin1, 4 

 
1Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 

Atılganlık; çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan, girişken olan olarak tanımlanmaktadır. Bu 

çalışma hemşirelik öğrencilerinin atılganlık düzeyini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Veriler, araştırmacılar 

tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Rathus tarafından 1973 yılında geliştirilen Rathus Atılganlık Envanteri 

(RAE) uygulanmıştır. Ölçeğin geçerlik, güvenirlik çalışması ve uyarlaması 1980 yılında Voltan tarafından 

yapılmıştır. Ölçeğin analizinde; frekans dağılımları, bağımsız t testi ve ANOVA kullanılmıştır. Çalışmaya katılan 

öğrencilerin %27.1’i ikinci sınıf öğrencisi, %79’unun cinsiyeti kadın, %33.9’unun geliri 1000 tl ve altı, 

%80.9’unun aile tipi çekirdek aile yapısında , %51.1’i üç ve üzeri kardeşe sahip, %57.8’inin üniversite mezunu 

kardeşi bulunmamakta, %49.8’inin annesinin eğitim durumu ilköğretim, %38.4’ünün babasının eğitim durumu 

ortaöğretim, %59.1’inin ailesinin yaşadığı yer il, %33.9’unun hemşirelik mesleği ideali akademisyen olmaktır. 

Sonuç ve Öneriler Ölçek puan ortalaması 14,12±19,78 olup, öğrenciler atılgan bulunmuştur. Hemşirelerin 

bireylere ve topluma nitelikli bakım sunabilmesi için atılganlık davranışına sahip olmaları gerekmektedir. Bu 

bağlamda hemşirelik öğrencilerine atılganlık kazandıracak eğitim verilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik Öğrencileri, Atılganlık, Hemşire Rolü 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YEME TUTUMLARIVE DEPRESYON BELİRTİLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
Ece Aalagöz1, Buket Kısacık2, Rahşan Yılmaz2, 4 

 
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2Maltepe Üniversitesi, 

Giriş: Üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğu ilk defa kendi başlarına yaşamaya başlamakta ve aileden 

ayrılma, yeni çevre edinme, arkadaş ilişkilerindeki ve okul başarısındaki yetersizlikler, ekonomik güçlükler, 

gelecekteki mesleği ve çalışma hayatı ile ilgili anksiyete gibi birçok sorunla karşılaşabilmektedirler. 

Karşılaşılabilen bu toplumsal, kültürel, ekonomik zorlanma etkenleri ve yaşam tarzı değişiklikleri nedeni ile 

gençler depresyon, ve yeme bozukluğu gibi ruhsal sorunlar yaşayabilmektedir. Amaç: Çalışmanın amacı hemşire 

öğrencilerin yeme tutumlarını ve depresyen belirtilerini arasındaki ilişkiyi incelemektir. Gereç-Yöntem: 

Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini Maltepe Üniversitesinde öğrenim gören hemşirelik öğrencileri 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini örneklem hesabına gidilmeden araştırmayı kabul eden 273 öğrenci 

oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Veri Formu, Yeme Tutumu 

Testi, Beck Depresyon Envanteriyle toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 25 paket programında tanımlayıcı 

istatistiksel yöntemler(frekans ve yüzdelikler), bağımsız gruplarda Mann-Whitney U, Kruskal- Wallis H testi ve 

pearson korelasyon analizi ile yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %73.6’sı kadın, %26.4’ü 

erkek, %4.4’ü okul başarısını kötü, %48’i orta, %46.2’si iyi, %1.5’i çok iyi olarak değerlendirmektedir. 

Öğrencilerin %42.9’u daha imce olmayı istemekte, %20.1’i daha kilolu olmayı istemekte, %37’si ise kilosundan 

memnun olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin cinsiyetleri ile yeme tutumu ve depresif belirtileri arasında anlamlı 

bir fark bulunmuştur (Z= -3.2; p=.001; Z=-3.2;p=.001). Katılımcıların sınıf düzeyleri yeme tutumları arasında 

anlamlı fark bulunmuştur (F=22.3;p=.00). Öğrencilerin okul başarılarının depresif belirtileri arasında anlamlı fark 

bulunmuştur (F=7.8; p=.05). Öğrencilerin yaşadıkları yer ile yeme tutumları arasında anlamlı bir fark vardır 

(F=17.8; p=.00). Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ile yeme tutumları ve depresif belirtileri arasında 

anlamlı fark bulundu (F=11.4; p=.003; F=19.3; p=.00). Öğrencilerin sigara kullanımı ile yeme tutumları ve 

depresif belirtileri arasında anlamlı bir fark vardır (Z=-2.5;p=.01; Z=-3.4;p=.001). Öğrencilerin yeme tutumları ile 

depresif belirtileri arasında pozitif bir ilişki olduğu belirlendi (r=.18; p=.003=). Sonuç: Genç bireylerde yeme 

bozukluklarına yatkınlığı etkileyen faktörlerin cinsiyet, uzun süre yaşanılan yer, sınıf düzeyleri, kendini 

değerlendirme, sigara kullanımının depresif belirtileri tetiklediği bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: depresyon, 

yeme tutumu, ergen 

ANAHTAR KELİMELER: depresyon, yeme tutumu, ergen 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Yaş Gruplarına Göre Kadınların Jinekolojik ve Meme Kanseri Farkındalıkları ve Meme 

Kanseri Risk Düzeyleri 

 
Meryem Döne Örnek1, Dilek Yılmaz1, Mehmet Fidan1, Ümmügülsüm Mol1, Hatice Yıldız2, 4 

 
1Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Son Sınıf Öğrencisi, İstanbul-

Türkiye, 2Marmara Üniversitesi SBF, Hemşirelik Bölümü, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD. 

Öğretim Üyesi, İstanbul-Türkiye, 

Giriş: Meme ve jinekolojik kanserlere ilişkin primer koruyucu sağlık hizmetlerinde kadınların bilinç düzeyinin ve 

farkındalıklarının saptanması verilecek sağlık hizmetlerinin yapılandırılmasında önemlidir. Amaç: Çalışmada, 

farklı yaş gruplarındaki kadınların jinekolojik ve meme kanseri risk düzeylerine ilişkin farkındalıklarının 

belirlenmesi amaçlandı. Metod: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma İstanbul ilindeki iki farklı belediyenin kurs 

merkezlerinde yapıldı. Çalışmanın örneklemini genç-20-24 yaş (n=145), erişkin-25-44 yaş (n=133) ve 

klimakterik-45-65 yaş (n=82) dönemde olan toplam 360 kadın oluşturdu. Verilerin toplanmasında “Vaka Tanılama 

Formu”, “Jinekolojik Kanserler Farkındalık Ölçeği (JİKFÖ)” ve “Meme Kanseri Risk Değerlendirme Formu” 

kullanıldı. Veriler; IBM (SPSS) 21 programında, yaş gruplarına göre analiz edildi. Bulgular: Çalışma kapsamına 

alınan kadınların yaş ortalamaları 32,72±12,19’du. Öğrenim düzeyi genç-20-24 yaş (%95,2) ve erişkin-25-44 yaş 

(%62,4) gruplarında lise ve üzerindeydi. Erişkin ve klimakterik dönemindeki kadınların yarıdan fazlasının yakın 

çevresinde kanser tanısı alan kişiler vardı (p<0.05). Her 3 gruptaki kadınların çoğunluğu jinekolojik ve meme 

kanseri açısından yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirtti ve yarıdan fazlası bu kanserlerden korunmanın 

mümkün olduğunu ifade etti (p>0.05). Yaş arttıkça kadınların kendilerini jinekolojik ve meme kanseri açısından 

riskli görme düzeylerinin arttığı görüldü (p<0.001). Genç ve erişkin dönemdeki kadınların çoğu kanserden 

korunma veya erken tanıya yönelik girişimlerde bulunmazken, klimakterik dönemindeki kadınların yarıdan 

fazlasının girişimde bulundukları belirlendi (p<0.001). JİKFÖ total puan ortalamalarına göre her 3 gruptaki 

kadınların jinekolojik kanserlere yönelik farkındalıkları benzerdi ve orta düzeydeydi (p>0.05), JİKFÖ “Jinekolojik 

kanserlerde erken tanı ve bilgi farkındalığı” alt boyut puan ortalaması 45-65 yaş grubundaki kadınlarda anlamlı 

olarak (p<0.01) yüksekti. Her 3 gruptaki kadınların çoğu meme kanseri yönünden düşük risk grubundaydı 

(p<0.001). Sonuçlar, kadınların jinekolojik ve meme kanserine yönelik yeterli bilgiye sahip olmadıklarını, yaş 

artıkça bu kanserlere yönelik kendini riskli görme ve koruyucu girişimde bulunmanın az da olsa arttığını, ancak 

bu kanserlere yönelik farkındalığın kadınlar hangi yaş döneminde olursa olsun orta düzeyde olduğu gösterdi. 

Kadınların eğitim ve danışmanlık gereksinimlerinin yüksek olduğu görüşüne varıldı. 

ANAHTAR KELİMELER: Kanser, jinekolojik kanser, meme kanseri, kanser farkındalığı, risk düzeyi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Erkek Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısı ve Premenstrual Sendrom Farkındalığı 

 
Özlem Demirel Bozkurt1, Dilek Sayan1, Gamze Paçacı1 

 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

Amaç: Bir Fakültede eğitim gören erkek öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliği algısı, Premenstrual Sendrom 

(PMS) hakkındaki bilgi ve düşünceleri ile PMS deneyimleyen flörtüne karşı yaklaşımlarının belirlenmesidir. 

Yöntem: Araştırma örneklemini Fakültede kayıtlı olup araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden ve 

formları eksiksiz dolduran 81 erkek öğrenci oluşturmuştur. Veriler tanıtıcı bilgi formu, araştırmacılar tarafından 

hazırlanan PMS’ye yönelik anket formu ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ölçeği (TCEÖ) kullanılarak elde 

edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 16 paket programı kullanılmıştır. Bulgu: Öğrencilerin yaş ortalaması 

21.77±1.57 olup, %60.5’inin PMS’yi bildiği, flörtlerinin %69.2’sinin regl olacağını kendileri ile paylaştığı, PMS 

deneyimleyen flörtlerine karşı erkek öğrencilerin %39.5’inin anlayışlı olma, %29.6’sının destek olma, %18.5’inin 

sakinleştirmeye çalışma yaklaşımını benimsediği bulunmuştur. Öğrencilerin %50’sinin yaşadıkları tartışmaların 

PMS’ye bağlı olabileceğini düşündüğü, %77.6’sının PMS’nin kadınların yaşam kalitesi üzerinde etkili olduğu 

düşüncesinde oldukları, %86.2’sinin PMS etkilerini bilmemesinin kadınlarla iletişimini olumsuz etkilediğini 

düşündüğü bulunmuştur. Öğrencilerin %80’i erkeklerin PMS konusunda eğitim alması gerektiğini, %78.9’u 

bundan sonra PMS belirtilerine dikkat edeceğini ifade etmiştir. Öğrencilerin TCEÖ toplam puan ortalaması 

30,47±10,59 olup, Erkeği Üstün Gören Anlayış (EÜGA) alt boyut puan ortalaması 18,06±7,20, Kadını Erkeğe 

Bağımlı Kılan Anlayış (KEBKA) alt boyut puan ortalaması 12,41±4,27’dir. EÜGA puan ortalaması, PMS tanımını 

bilen, 12 yaş ve üstü adet gören kız kardeşi olan öğrencilerde anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. Erkeklerin 

PMS eğitimi alması gerektiğini düşünen öğrencilerde hem EÜGA hem KEBKA puan ortalamaları anlamlı olarak 

daha düşük bulunmuştur. Sonuç: Erkek öğrencilerin orta düzeyde olumlu cinsiyet eşitliği tutumuna sahip olduğu, 

PMS konusunda farkındalıklarının olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar sevindiricidir. 

ANAHTAR KELİMELER: erkek öğrenciler,premenstrual sendrom,toplumsal cinsiyet eşitliği 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Öğrenci Hemşirelerde Merhamet Ve Ahlaki Duyarlılık 

 
Rahime Melike Muslu1, Ahsen Tapar1, Eda Ertürk1, Rümeysa Toraman1, Dilek Aktaş1, Esra Tayaz1 

 
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ankara/Türkiye, 

GİRİŞ: Hemşirelik mesleğinin profesyonel statü kazanabilmesi için meslek üyeleri ahlaki duyarlılığa sahip 

olmalıdır. Bu nedenle hemşirelik eğitiminde bireylerin ahlaki duyarlılıklarının geliştirilmesi ve mesleğin etkin, 

etik ilkelere uygun olarak sürdürülmesinde merhamet kavramı da önemli unsurlardandır. AMAÇ: Araştırma 

öğrenci hemşirelerin merhamet düzeyleriyle ahlaki duyarlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 

gerçekleştirildi. GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırma, bir üniversitenin hemşirelik bölümündeki araştırmaya 

katılmayı gönüllü kabul eden 248 öğrenciyle gerçekleştirildi. 1.sınıf öğrencileri çalışmaya dahil edilmedi. Veriler 

toplanmasında Tanıtıcı Özellikler Formu, Ahlaki Duyarlılık Anketi (ADA), Merhamet Ölçeği kullanıldı. 

Araştırmanın için etik kurul izni ve kurumdan yazılı izin alındı. Verilerin değerlendirilmesinde uygun istatiksel 

testler kullanıldı. BULGULAR: Öğrencilerin %83.87’si kadın ve %42.74’ü 2.sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin 

çoğunluğu etik/Deontoloji dersi aldığını (%54.44), hemşirelik mesleğini kendi isteğiyle tercih ettiğini (%66.53) 

ve hemşirelik öğrencisi olmaktan memnun olduğunu (%64.52) belirtmiştir. Merhamet ölçeği toplam puan 

ortalaması 95.81±13.10, ADA toplam puan ortalaması 90.27±25.63 olarak saptandı. Öğrencilerin cinsiyetiyle 

merhamet ölçeği toplam puan, merhamet ölçeği tüm alt boyutları, ADA uygulama alt boyutu arasında, sınıf ile 

merhamet ölçeği bağlantısızlık alt boyutu, ADA otonomi alt boyutu arasında, hemşireliği kendi isteğiyle tercih 

etme durumuyla merhamet ölçeği toplam puan, merhamet ölçeği sevecenlik, umursamazlık, paylaşımların 

bilincinde olma, bilinçli farkındalık alt boyutları, ADA oryantasyon alt boyutu arasında, ve hemşirelik öğrencisi 

olmaktan memnun olma durumuyla merhamet ölçeği toplam puan, merhamet ölçeği sevecenlik, umursamazlık, 

paylaşımların bilincinde olma, bilinçli farkındalık, ilişki kesme alt boyutları arasında anlamlı fark bulunmuştur. 

ADA toplam puan ve otonomiyle, merhamet ölçeği toplam puanı, sevecenlik, paylaşımların bilicinde olma, bilinçli 

farkındalık arasında, yarar sağlamayla merhamet ölçeği toplam puanı, sevecenlik, umursamazlık, paylaşımların 

bilicinde olma, bilinçli farkındalık arasında, bütüncül yaklaşım ve oryantasyonla merhamet ölçeği ve tüm alt 

boyutları arasında negatif yönde, çatışma puanıyla merhamet ölçeği ve bağlantısızlık arasında pozitif yönde ilişki 

saptanmıştır. SONUÇ:Öğrencilerin merhamet düzeyleriyle ahlaki duyarlılıklarının birbirini etkilediği, 

geliştirilmeye açık olduğu saptandı. Bu nedenle öğrencilerde merhamet duygusunun geliştirilmesi ve ahlaki 

duyarlılığı arttırmaya yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, Merhamet, Ahlaki Duyarlılık, etik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELERİN İNOVASYONA DAİR TUTUMLARI 

 
Didem TIRPAN1, Sinem Gökçe GÖKSOY1, Melda ACAR1, Sedef BOZKURT1, Aysun ERDAL1 

 
1Gazi Üniversitesi, 

GİRİŞ Günümüzde hızla gelişen bilgi ve teknolojiye uyum sağlama gereksinimi inovasyon ve arge çalışmalarının 

önemini arttırmıştır. Sağlık sektörünün yapı taşlarından olan hemşirelik bakım hizmetinde gereksinimleri 

belirlemek ve gidermek amacıyla hemşirelerin yeniliğe açık, yenilikçi düşünceye sahip bireyler olmaları ve 

yenilikçi rollerini etkin kullanmaları gerekmektedir. Bu çalışma hemşirelerin mesleklerindeki yeniliklere bakış 

açılarını ve yenilikçiliğin önündeki engelleri ölçmek için yapılmıştır. YÖNTEM Araştırmanın örneklem grubunu, 

araştırmaya katılmayı kabul eden hemşireler oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘Sosyo-

demografik Özellikler Anket Formu’,‘İnovasyona Bakış Açısı Anket Formu’,‘Ortam ve Kişiliğin İnovasyon 

Açısından Değerlendirilmesi anket formuyla toplanmıştır. BULGULAR Çalışmamıza toplamda 100 hemşire 

katılmıştır. Hemşirelerin yaş ortalaması 27,88±6,61, çalışma yılı ortalaması ise 5,45 bulunmuştur. %76’sı lisans 

mezunudur. 28’ü dahili kliniklerde, %21 cerrahi kliniklerde, %15’i pediatri kliniğinde çalışmaktadır. Mesleğini 

süresince %61’i kongre/sempozyum, seminerlere katıldığını, %69’u ise öğrencilik süresince kongre, sempozyum, 

seminerlere katıldığını ifade etmiştir. %57’si sertifikalı eğitime katılmış, %73’ü inovasyon kavramını duyduğunu 

belirtmiş, %40’ı inovasyon kavramını yenilik kavramı ile bağdaştırmıştır. %53’ü herhangi bir alanda inovatif bir 

buluş/ürün duyduğunu, %52’si ise hemşirelik mesleğini yaptığı süreçte hasta bakımına etkileyen inovatif 

ürün/yöntem duyduğunu, %29’u ise bu ürünü kullandığını belirtmiştir .%36’sı çalıştığı kurumda yenilikçi 

düşünmeye değer verildiğini, %14’ü yöneticilerinin yeniliklere açık olmadığını,%23’ü çalışma arkadaşlarının 

klinikteki yeni uygulamalara adapte olmakta zorlarlandığını,%39’u kurumundaki ödül sisteminin, sisteme 

koşulsuz ayak uyduranları ödüllendirdiğini,%49’u kurumunda yenilikçi uygulamalar için ayrılmış kaynak 

olmadığını, %46’sı kurumumda yeni fikirleri geliştirmek için kolayca destek bulamadığını, %57’si yeniliklerin 

uygulanabilmesinde personel yetersizliğinin önemli bir sebep olduğunu, %53’ü yaratıcı fikirlerin gelişimi için 

zamanı olmadığını, %57’si ülkemizde ve dünyada hemşirelikte meydana gelen yenilikleri öğrenmeye meraklı 

olduğunu,%36’sı mesleğiyle ilgili dünyadaki değişim ve yenilikleri takip ettiğini, %79’u yeni uygulamaları 

klinikte görmekten hoşlanacağını, %46’sı tedirginlik duyacağını, %50’si ise yeni uygulamaların insanlara yararlı 

olacağını görünceye kadar şüpheci yaklaşacağını belirtmiştir. SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuç olarak hemşirelerin 

inovasyona yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu fakat ortam ve kaynak problemlerini nedeniyle uygulama 

ortamına yansımadıkları düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: İNOVASYON,HEMŞİRELİK,YENİLİKÇİLİK,BAKIM,KLİNİK 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Günümüzden Geleceğe Hemşirelikte Branşlaşma: Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

 
Derya ADIBELLİ1, Habip GÜNDOĞDU1, Fatma ERKEK1, Zehra SEVİNÇ1, Sabiha YEŞİLTOKLU1, 

Serengül YİĞİTBAŞ1 

 
1Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

Giriş: Tıp alanında artan bilgi ve teknolojik gelişmeler; sağlık bakım sisteminde yaşanan sorunların karmaşıklığı, 

hizmet sunanların daha bilgili, becerili olmasını ve sağlık alanında uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Amaç: Bu 

araştırma, hemşirelerin ve öğrencilerin branşlaşmaya ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerini belirlemek amacıyla 

planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı türde olan bu araştırma Kasım 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında 

bir devlet hastanesinde ve bir Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde yapılmıştır. Devlet Hastanesi’nde 

çalışan 108 hemşire ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 2. ve 3. Sınıfta öğrenim gören 135 öğrenci araştırmanın 

evrenini; ulaşılabilen 82 hemşire ve 125 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında literatür 

doğrultusunda hazırlanan hemşire ve öğrenci veri formları; verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve analizinde 

SPSS 23.0 programı kullanılmıştır. Araştırma için XXX Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik 

onay alınmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %60.8’i hemşirelik mesleğini isteyerek tercih ettiğini ve %76.8’i mesleği 

benimsediğini belirtmiştir. Hemşirelerden lisansüstü eğitimi olan ve eğitim süreci devam eden altı hemşirenin 

(%100) hiçbiri eğitim aldıkları alanda görevlendirilmemiştir. Katılımcılar hemşirelikte branşlaşma ile ilgili en 

önemli sorunu “Kurumun iş yükünü azaltmak için hemşirelik dışı görevlendirmelerin yapılması (%88.4)”, şeklinde 

bildirmiştir. Branşlaşmanın “Bilgi ve donanımdan dolayı ekip içi iletişimde hemşirenin kendine olan güveni artar 

(%96.1)”, “Hemşire hizmet verdiği alana hakim olduğu için uygulamaya ilişkin hatalar azalır (%93.2)” şeklinde 

mesleğe katkısının olabileceği belirtilmiştir. Branşlaşmanın nasıl olması gerektiğine yönelik katılımcılar; 

“Hemşirelik yönetmeliklerinde yer aldığı gibi lisansüstü eğitimler ile sağlanmalı (%76.8)”, “Mezuniyet sonrası 

hemşireliğe yönelik bir uzmanlık sınavı ile olmalı (%70.0)” şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir. Lojistik regresyon 

kullanılarak yapılan çok değişkenli analizde, 35-40 yaş arası olan hemşireler Hemşirelikte Uzmanlık Sınavı 

(OR=7.37, p=0.024) ve sertifika programları (OR=0.14, p=0.042) ile hemşirelikte branşlaşma sağlanabileceğini 

belirtmişlerdir. Mesleği benimseyen (OR=0.38, p=0.043) ve mesleği isteyerek tercih eden (OR=0.45, p=0.050) 

öğrenciler meslekte birimler arası rotasyon olması gerektiğini belirtmişlerdir. Sonuç ve Öneriler: Hemşireler 

branşlaşmanın mesleğe birçok yönden katkı sağlayacağını düşünmektedir. Mezuniyet sonrası hemşirelikte 

branşlaşma olmalı ve hemşireler uzmanlaştıkları alanda istihdam edilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, branşlaşma, hemşire, öğrenci 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Eğitiminde Klinik Uygulama Değerlendirme Sistemi Nasıl Olmalıdır?: Öğrenci 

Gözüyle Geleceğe Bakış 

 
Derya ADIBELLİ1, Ayşe DÜZ1, Fatma CİN1, Umut GÜNDÜZ1 

 
1Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

Giriş: Klinik uygulama, öğrencilere okul ortamında öğretilen teorik bilgi ve pratiği gerçek ortamda yaşayarak ve 

yaparak bütünleştirme imkânı sağlar. Amaç: Bu araştırma, hemşirelik bölümü öğrencilerinin klinik uygulama 

değerlendirme sistemine yönelik düşüncelerinin ve önerilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve 

Yöntem: Tanımlayıcı türde olan bu araştırma Aralık 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında bir Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde yapılmıştır. İlgili eğitim kurumunda 2. ve 3. sınıfta öğrenim gören 135 öğrenci 

araştırmanın evrenini; ulaşılabilen 120 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında literatür 

doğrultusunda hazırlanan öğrenci veri formu; verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve analizinde SPSS 23.0 

programı kullanılmıştır. Araştırma için XXX Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik onay 

alınmıştır. Bulgular: Öğrenciler hemşireliği en çok (%50.8) iş bulma kolaylığı nedeniyle tercih etmiştir. 

Öğrencilerin çoğu mezuniyet sonrası akademisyen hemşire (%45.8) olarak çalışmak istediğini, %13.4’ü kendini 

hemşirelik mesleğine hiç uygun görmediğini belirtmiştir. Öğrenciler klinik uygulamada öğretim elemanı 

tarafından en çok hasta başı eğitimleri (%53.3) ile değerlendirilmek istemektedir. Öğrenciler tarafından “Diğer” 

seçeneği altında %18.9’lik bir oranla hemşire gözleminin de değerlendirmeye dahil edilmesi önerilmiştir. 

Öğrencilerin klinik değerlendirmeye yönelik görüşleri incelendiğinde; “Klinik uygulamada edinilen deneyimlerin 

hemşire olmak için teşvik edici olduğu” görüşüne öğrencilerin yarıdan fazlası (n: 67) olumlu yaklaşmış; “Klinik 

uygulamada öğrenci performanslarının adil şekilde değerlendirildiği” görüşüne öğrencilerin çoğu (n: 49) kararsız, 

bir kısmı (n: 37) olumsuz yaklaşmıştır. “Klinik uygulamada öğrencilerden ulaşılabilir beceri düzeyinin beklendiği” 

görüşüne (n: 86) ve “Öğretim elemanı-öğrenci ile hasta başı görüşmelerinin eğitici olduğu” görüşüne çoğu (n: 91) 

olumlu yaklaşmıştır. Multinominal lojistik regresyon analizine göre, kendini hemşireliğe çok uygun ve biraz uygun 

görme hemşirelik bakım planı ve vaka sunumu görüşleri; mezuniyet sonrası klinisyen hemşire, yönetici hemşire 

ve aile sağlığı elemanı olarak çalışmak isteme eğitim planı görüşleri üzerinde etkiye sahiptir (p<0.05). Sonuç ve 

Öneriler: Öğrenciler klinik uygulamada öğretim elemanı tarafından en çok hasta başı eğitimleri ile 

değerlendirilmek istemektedir. Klinik uygulamanın etkin değerlendirilmesi için hemşire gözleminin de dikkate 

alınması önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, öğrenci, klinik uygulama, eğitim, değerlendirme 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Erkek Öğrenci Hemşirelerin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Dersi Uygulamasında Yaşadığı 

Sorunların Belirlenmesi 

 
Demet AVCI ALPAR1, Burhan TELLİ1, Ayşegül DEMİR1 

 
1Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 

Türkiye’de 2007 yılında “Hemşirelik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile erkek hemşireler de 

kadınlar gibi eğitim almakta ve hemşire unvanı ile mezun edilmektedir. Toplumsal rollerden kaynaklanan 

hemşirenin kadın olması gerektiği ile ilgili toplumdaki yanlış kanıların getirdiği alışkanlıklar ve zorluklar daha 

mezun olmadan erkek öğrencilerin ders uygulamalarında karşılarına çıkmaktadır. Eşit eğitim hakkına sahip olan 

erkek öğrenciler, özellikle “Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği” dersi uygulamalarında gerek alanda çalışan 

hemşirelerin gerekse hasta ve hasta yakınlarının tarafından uygulamada katılımlarının engellendiği ve çekinik 

oldukları deneyimlerimizce görülmüştür. Bu tanımlayıcı çalışma ile erkek öğrencilerin “Kadın Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği” dersi uygulamaları kapsamında yaşadığı sorunların ve deneyimlerin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmanın etik kurul izni T.C. Maltepe Üniversitesi Etik Kurulu 20.01.2020 tarihinde (Karar no: 

2020/01-25) alınmıştır. Çalışmanın evreni; 2018-2019 yıllarına dair YÖK Lisans Atlas verilerinden hemşirelik 

programlarına kayıtlı 28909 öğrenci olarak belirlenmiştir. Power analizi RaoSoft® web programı ile yapılmış 

olup, %95 güven aralığında (α=0,05 için), 380 öğrenci minimum örneklem hacmi olarak seçilmiştir. 

Araştırmacıların hazırladığı soru formu özel ve kamu üniversite sosyal medya (Facebook, Twitter, LinkedIn) 

sayfaları aracılığıyla ve Öğrenci Hemşireler Derneği’nin (ÖHDER) de desteği ile etik kurul onayı sonrası kız ve 

erkek öğrenci hemşirelerin görüşüne online olarak sunulmuş; etik kurul sonrası 01.03.2021’e dek dersi almış olan 

3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yeni mezun olanların yanıtları kabul edilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin 

demografik verileri değerlendirildiğinde yaş ortalamasının 22,13; %97,3’ünün bekâr; % 73,4’ünün anadolu/ düz 

lise çıkışlı ve %58’inin gelirinin giderine denk olduğu görülmüştür. Çalışma sonucu olarak erkek öğrenci 

yanıtlarında; %67,7’si uygulamada bakım verirken zorlandığı ifade ederken; %72,7’si kadın hastaya uygulama 

yapmanızı istemeyen hemşire, hasta/ yakını deneyimi yaşamış; %93.1’i bu sıkıntıların sebebini ise toplumun 

cinsiyet algısından olduğunu bildirmiştir. Kız öğrencilerinin yanıtlarında ise; %43,8’i hasta veya hasta yakını 

uygulamanın erkek öğrenci tarafından yapılmasını istemediğinde haklı bulduğunu; %78,3’ü erkek öğrenci 

hemşireye uygulama yaptırmak istemeyen hemşirelere ya da kadın hastalara ve yakınlarına şahit olduğunu 

belirtmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: Sağlık eğitimi, Erkek hemşire, Kadın sağlığı, Öğrenci hemşirelik ve Cinsiyet 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Anahtar Yeterlik 

Düzeyleri İle Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

 
Defne VAROL1, Dilek BAKIRLI1, Pakize ÖZYÜREK1 

 
1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 

Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Anahtar Yeterlik Düzeyleri ile 

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Defne VAROL1 Dilek BAKIRLI1 

Pakize ÖZYÜREK2 1 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık bilimleri Fakültesi, Hemşirelik 

bölümü 4. Sınıf öğrencisi 2 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık bilimleri Fakültesi, Hemşirelik 

bölümü ÖZET Giriş: Bireyin günlük hayatını topluma uyumlu bir şekilde sürdürebilmesi ve mesleğindeki 

gelişmeleri yakından takip edebilmesi yaşam boyu öğrenme ile sağlanabilir. Amaç: Bu çalışma ile üniversite 

öğrencileri arasında yaşam boyu öğrenme anahtar yeterlik düzeyleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki 

ilişkiyi değerlendirilmek amacıyla yapılmıştır. Materyal Method: Tanımlayıcı tipte olan çalışmaya Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi bölümü 3., 4. Sınıfta olan gönüllü 202 öğrenci dahil edildi. Çalışma için, 

fakülte yönetiminden (20/12/2019-E.23064) ve Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan (03.01.2020 tarihli 2020/12 

sayılı) yazılı izin alındı. Çalışmaya raporlu, derse devam etmeyen ve gönüllü olarak katılmak istemeyen 58 öğrenci 

çalışma kapsamına alınmadı. Verilerin toplanmasında birey tanıtım formu, Yaşam Boyu Öğrenmede Anahtar 

Yeterlikler Ölçeği ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimini Belirleme Ölçeği kullanıldı. Verilerin istatistiksel 

analizinde, betimsel istatistikler, non-parametrik testler ve Spearman-Brown (Sıra Farkları) korelasyonu 

uygulandı. Bulgular: Anketlere % 77'lik bir katılımcının verdiği yanıtlar veri analizine dahil edildi. Öğrencilerin 

57’si erkek (% 28,2) ve 145’i kız (% 71,8), 121’i hemşirelik (59,9), 81’i sağlık yönetimi (%40,1) bölümünde idi. 

Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi bölümü öğrencileri arasında yaşam boyu öğrenme eğilimi ve yaşam boyu öğrenme 

anahtar yeterlik toplam puanları arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin 

cinsiyet ve öğrenim gördükleri bölümler açısından anlamlı farlılık oluşturmadığı saptandı (p>0,05). Yaşam boyu 

öğrenme anahtar yeterlilik düzeylerinin kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha iyi olduğu istatistiksel olarak 

anlamlı bulunurken (p<0,05) öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm açısından anlamlı farlılık oluşturmadığı 

saptanmadı (p>0,05). Öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme anahtar yeterlikleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri 

düzeyleri arasındaki pozitif yönlü ve düşük seviyede (r=0,203, p<0.01) anlamlı bir ilişki olduğu görüldü. 

Öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme anahtar yeterlikleri ve öğrenme eğilimleri alt boyutları öğrencilerin öğrenim 

gördükleri bölümler açısından incelendiğinde sadece motivasyon alt boyutu hariç diğer alt boyutlar arasında 

anlamlılık saptanmadı. Sonuç: Öğrencilerin yaşam boyu öğrenme anahtar yeterliklerinin yaşam boyu öğrenme 

eğilimlerinin üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: yaşam boyu öğrenme, yaşam boyu eğilim, yeterlilik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ve Bilimsel Araştırmaya Yönelik Kaygı 

Düzeyleri 

 
Damla ÜNAL1, Damla ÜNSAL1, Ece ÜZREK1, Gülben ÖZYAVUZ1, Şafak DAĞHAN2, 1 

 
1EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 2EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, 

Giriş-amaç: Hemşirelik eğitim süreci, öğrencilere bilimsel problem çözme yaklaşımı ve araştırma yöntemlerine 

ilişkin bilgi ve beceri kazandırılmasında oldukça önemlidir. Bu araştırmada amaç, hemşirelik öğrencilerinin 

problem çözme becerileri ve bilimsel araştırmaya yönelik kaygı düzeylerini belirlemektir. Yöntem: Araştırmanın 

evrenini, 2019-2020 öğretim yılında bir hemşirelik fakültesinde öğrenimini sürdüren ve “Hemşirelikte Araştırma 

Süreci” derslerini almış olan (N=567) öğrenciler oluşturmuştur. Örneklem seçimi yapılmadan, araştırmaya gönüllü 

katılan öğrencilerden veriler toplanmıştır (n=308), evrenin %54.32’sine ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında, 

problem çözme becerisi konusunda bireylerin sübjektif algılarını değerlendiren “Problem Çözme Envanteri” 

(PÇE), araştırmaya yönelik kaygı düzeylerini ölçmek için “Araştırmaya Yönelik Kaygı” (AYK) ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırmanın yürütülmesi için araştırmanın yürütüldüğü üniversitenin“Tıbbi Araştırmalar Etik 

Kurulu”ndan (20-1.1T/32) ve ilgili Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı’ndan yazılı izinler alınmıştır Bulgular: 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %82.5’i kadındır. Öğrencilerin %56.8’i olgu ya da durumlara eleştirel gözle 

bakabildiğini belirtirken, %48.4’ü kendi problem çözme becerisini “orta düzeyde” değerlendirmektedir. 

Öğrencilerin %10.1’i bu güne kadar en az bir bilimsel araştırma sürecinin tüm aşamalarına dahil olduğunu, 

%16.2’si sadece anket doldurarak bir araştırmaya dahil olduğunu ifade etmiştir. Bir sorunla karşılaştığında farklı 

çözüm yolları bulduğunu belirtenlerin oranı %34.1’dir. Öğrencilerin PÇE puan ortalamaları 96±15.37 (min=32, 

maks=192). AYK ölçeği madde puan ortalamaları 3,30±0,72’dir (min=1, maks=5). İki ölçek arasında ters yönde 

orta düzeyde anlamlı bir ilişki vardır (r=0.424, p˂0.01) Tartışma-sonuç: Öğrencilerin problem çözme becerilerine 

yönelik algıları, genel ölçek ortalamasına yakın bir puanla yetersiz bulunurken, araştırma yapmaya yönelik 

kaygıları da orta düzeydedir. Öğrencilerin problem çözme becerisi artıkça araştırma yapma konusunda daha az 

kaygılandıkları söylenebilir. Geleceğin hemşire adaylarının problem çözme becerilerinin aldıkları mesleki eğitim 

sürecinde geliştirilmesiyle hemşirelik uygulamalarında bakımın kalitesinin artacağı gerçeğinden hareketle, hem 

problem çözme hem de araştırma yapma becerilerinin gelişimini destekleyecek eğitim içeriklerine, hemşirelik 

eğitim müfredatında dikkatle yer verilmesi önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Öğrenci hemşire, bilimsel araştırma, problem çözme becerisi, kaygı 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Eğilimleri ve Girişimcilik Düzeyleri 

 
Diler Demir1, Duygu Nur Hastürk1, Çağla Islattı Mutlu1, Yasemin Ergün1, Gamze Anık1 

 
1Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü- İstanbul/TÜRKİYE, 

Giriş: Hemşirelik mesleğinin bilim ve sanattan oluşan sağlık disiplini olması, mesleğin geleceğini oluşturan 

öğrencilerin yaratıcı ve girişimci olmasını gerektirmektedir. Yaratıcı ve girişimci hemşireler, kurumda etkili güç 

oluşturmasının yanı sıra bakım hizmetlerinin kalitesinin de yükselmesini sağlar. Amaç: Araştırma, hemşirelik 

öğrencilerinin yaratıcı düşünme eğilimlerinin ve girişimcilik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı tipte 

gerçekleştirilmiştir. Gereç Yöntem: Çalışma evrenini 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında bir Kamu Üniversitesi 

Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri (toplam 1040 öğrenci) oluşturmaktadır. 

Herhangi bir örnekleme yöntemine gidilmeyip araştırma, 26.02.2020 ile 06.03.2020 tarihleri arasında çalışmaya 

katılmayı kabul eden 445 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından 

hazırlanan Soru Formu ile Girişimcilik Ölçeği ve Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği kullanılmıştır. 

Verilerin değerlendirmesinde tanımlayıcı istatistiksel analizlerin yanı sıra parametrik ve non-parametrik testlerden 

yararlanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 20,6±1,62, %82,9’u kadın, %69,9’u Anadolu lisesi 

mezunu ve %36,6’sı 3.sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin %86,5’inin aile gelir düzeyi orta düzeyde olup, %37,5’i 

çalışmaktadır. Öğrencilerin %57,5’i bölüme isteyerek geldiğini, %43,6’sı üniversite eğitiminin yaratıcılığı 

geliştirdiğini belirtirken, %27,2’sinin girişimcilikle ilgili etkinliklere katıldığı gözlenmiştir. %84,3’ü gelecekte 

kamusal alanda çalışmayı düşünmekte, %92,6’sı ailenin kararlarına katılmakta ve %61,6’sı sosyal sorumluluk 

çalışmalarında yer almaktadır. Öğrencilerin girişimcilik ortalama puanları 3,51±0.42 ve yaratıcılık ölçekleri 

toplam puanı 94,17±13,26 olup girişimcilik ve yaratıcılık düzeyleri ortalamanın üzerindedir. 21 yaş ve 

üzerindekilerin, erkeklerin, 4. sınıfların, düşük gelirli olanların, çalışanların, girişimcilik eğitimi alanların, 

üniversite eğitiminin yaratıcılığı etkilediğini düşünenlerin ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alanların 

girişimcilik düzeyleri diğerlerine göre yüksektir(p<0,05). 21 yaş ve üzerindekilerin, çalışanların, yaratıcılık eğitimi 

alanların, dernek, komite ve sosyal sorumluluk projelerinde görev alan öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri 

diğerlerine göre yüksek düzeyde belirlenirken 1. sınıfların yaratıcılık düzeyi diğer sınıflara göre düşüktür(p<0,05). 

Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin girişimcilik ve yaratıcılık düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu, hemşirelik 

eğitiminin girişimciliği ve yaratıcılığı etkilediği belirlenmiştir. Sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerin 

girişimciliğini ve yaratıcılığını olumlu etkilediğinden çeşitli projelerin oluşturulması ve öğrenci katılımının teşvik 

edilmesi önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: girişimcilik, yaratıcılık, hemşirelik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

KLİNİK DENEYİM YAŞAYAN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU DÜZENLEME 

GÜÇLÜKLERİNİN İNCELENMESİ 

 
Nihan ALTAN SARIKAYA1, Çisem TAŞ2, Nisa AKGÜN2, 1 

 
1TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ 

HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI, 2TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, 

Amaç: Hemşirelik bölümü öğrencileri üniversite eğitimleri sırasında sosyal, kişisel, maddi sorunlar yaşamakla 

beraber akademik ve klinik deneyimleri sırasında da çeşitli duygusal zorluklar yaşamaktadırlar. Yaşanan duygusal 

zorlanmaların öğrencilerin fiziksel ve duygusal iyiliklerini olumsuz etkileyerek stres düzeylerinin artmasına ve 

hata yapma olasılıklarına neden olacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda bu araştırmanın amacı klinik deneyim 

yaşayan hemşirelik öğrencilerinin duygu düzenleme güçlüklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. 

Gereç- Yöntem: Araştırma Aralık 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında, bir devlet üniversitesinin hemşirelik 

bölümünün klinik deneyim yaşayan 2. 3. ve 4. sınıfında okuyan 342 öğrencisi ile tanımlayıcı ve kesitsel özellikte 

yapıldı. Veriler ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve ‘Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği-Kısa Form’ ile toplandı. Elde edilen 

verilerde ordinal değişkenler için aritmetik ortalama, standart sapma, nominal değişkenlerde de yüzde ve frekans 

değerlendirilmesi yapıldı. Araştırmanın bağımsız değişkenlerinin ölçek toplam puanı ile karşılaştırılmasında Mann 

Whitney U, Kruskal Wallis kullanıldı. İstatistiksel değerlendirmelerde anlamlılık sınır değeri p<0,05 olarak kabul 

edildi. Bulgular: Öğrencilerin yaşı 20,66±1,53, %80,1’i kadın, %39,8’inin ikinci sınıfta okuduğu, %75,1’inin 

yaşamının çoğunluğunu Marmara bölgesinde geçirdiği, %51,2’sinin ailesinde demokratik yaklaşımın uygulandığı, 

%18,1’inin fiziksel, %10,2’sinin ruhsal bir problemi olduğu, %55,6’sının yaşamında önemli bir olayla karşılaştığı 

ve %21,3’ünün psikolojik bir destek aldığı belirlendi. Klinik deneyim sırasında öğrencilerin en fazla profesyonel 

hemşirelik becerisi eksikliğine dayalı yetersizlik hissi yaşadıklarında ve meslek grupları arasında profesyonel 

olmayan davranışları gözlemlemediklerinde duygusal zorlanma yaşadıkları saptandı. Öğrencilerde Duygu 

Düzenleme Güçlüğü Ölçeği toplam puan ortalaması 37,88±12,11, alt boyutları puan ortalamasının ise; Açıklık 

4,76±1,80, Amaçlar 9,10±3,00, Dürtü 6,62±2,97, Stratejiler 11,04±4,30, Kabul etmeme 6,34±2,78 olarak bulundu. 

Öğrencilerin fiziksel hastalık, ruhsal hastalık, psikolojik yardım alma, yaşamında önemli bir olayla karşılaşma 

durumları ve ailenin yaklaşımı ile Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği toplam puan ortalaması arasında anlamlı bir 

fark saptandı.Çalışma sonuçları kapsamında öğrencilerin duygusal zorlanmalar karşısında güçlendirilebilmesi için 

duygu farkındalığı eğitim programlarının yapılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Duygu düzenleme, Klinik deneyim, Öğrenci hemşire 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi 

 
Özgül Erol1, Lale Yacan1, Özge Gülek 1, Ceyda Üstün 1, Simge Satanaklar1 

 
1Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Edirne, Türkiye, 

Giriş: Zaman yönetimi, ihtiyaçları belirlemek, bu ihtiyaçları karşılayabilmek için gerekli olan hedefleri 

oluşturmak, öncelikli işleri belirleyerek programlamak olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırma, hemşirelik 

öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ve etkileyen faktörleri değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Gereç ve 

Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırma, bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 394 hemşirelik 

öğrencisi ile “Veri Toplama Formu” ve “Zaman Yönetimi Ölçeği (ZYÖ) kullanılarak uygulandı. Araştırmada 

tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ile Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi ve Spearman korelasyon analizi 

kullanıldı. p<0,05 değeri istatistiksel anlamlılık sınırı olarak kabul edildi. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 

20,61±10,20 yıl olup %83’ü kadın, %34,5’i birinci sınıfta öğrenim görmekte, %81,7’si çekirdek aile yapısında, 

%72,8’sinin geliri giderine denk, %50’si devlet yurdunda kalmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %22,6’sı 

televizyon izlemeyi, %34’ü ulaşım ve trafiği, %49,2’si uyku düzensizliğini, %29,’si arkadaşlarla birlikte olmayı, 

%78,2’si sosyal medyada zaman geçirmeyi, %35,2’si bilgisayarda dizi/film izlemeyi zaman kaybettiren durum 

olarak ifade etmektedir. Öğrencilerin %97,5’i sosyal medya kullanmakta ve %91,4’ü sosyal medyayı her gün 

kullanmakta, %23,6’sı zamanını etkin yönetmekte, %50,3’ü güne başlamadan önce gününü bazen planlamakta, 

%47,5’i gün içinde önceliklerini belirlemekte, %44,9’u zamanını bazen verimli kullanmakta, %69,8’i zamanını 

planlamada kendini geliştirmeye ihtiyaç duymakta, %49’u kendisi için önemli olan tarihleri bir takvim üzerinde 

işaretlemekte, %78,4’ü kendisini orta düzeyde başarılı olarak görmektedir. Öğrencilerin ZYÖ toplam puan 

ortalaması 3,10±0,55’tir. Güne başlamadan önce gününü planlayan öğrencilerin, diğer öğrencilere göre zaman 

yönetimlerinin daha iyi olduğu belirlendi. Gün içinde önceliklerini belirleyen ve planladığı önceliklere uyan 

öğrencilerin, diğerlerine göre zaman yönetimlerinin daha iyi olduğu saptandı. Zamanını verimli kullanan 

öğrencilerin, diğer öğrencilere göre zaman yönetimlerinin daha iyi olduğu bulundu. Derslerinde başarılı olduğunu 

düşünen öğrencilerin, orta düzeyde başarılı ve başarısız olduğunu düşünenlere göre zaman yönetimlerinin daha iyi 

olduğu belirlendi. Sonuç: Bu araştırmada, öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin geliştirilmesine ihtiyaç 

duydukları saptanmıştır. Öğrencilerin zaman yönetimi konusunda planlama yapma ve öncelikleri belirlemenin 

başarının anahtarı olduğu konusunda farkındalıklarını arttırmak üzere seminer, konferans düzenlenmesi 

önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, öğrenci, zaman yönetimi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

0-5 Yaş Çocuklarda Rotavirüs Sıklığı ve Ebeveynlerin Rotavirüse Yönelik Bilgi Düzeyleri ve 

Uygulamaları 

 
Tülay Kuzlu AYYILDIZ1, Cansu AYDIN1, Esra MİNAZ1, Tuğba YÖRÜK1 

 
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi , 

ÖZET Amaç: Bu çalışma Zonguldak’ta il merkezinde yaşayan 0-5 çocuklarda rotavirüs sıklığını, anne-babaların 

rotavirüse yönelik bilgi düzeyleri ve uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışma kesitsel 

tanımlayıcı nitelikte bir araştırmadır. Mart 2019-Mayıs 2019 tarihleri arasında 354 anne-baba ile 

gerçekleştirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, ortanca, minimum-

maximum, yüzde ve sayı değerleri; ki kare testi kullanıldı gösterilmiştir. Bulgular: Çalışmada; anne babaların 

%15.5’i çocuklarının rotavirüs ile karşılaştığını ifade etmiştir. Anne-babaların %57.6’sının rotavirüsü bilmekte 

olduğu; %51.1’inin rotavirüs aşısından haberdar olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte rotavirüs aşısından 

haberdar olanların %72.3’ü çocuğuna rotavirüs aşı yaptırmamıştır. Ailelerin rotavirüs aşısı yaptırmama nedenleri 

arasında aşıyı duymama ve maddi olanaksızlıklar yer almaktadır. Ayrıca, anne eğitim düzeyinin rotavirüs aşı 

yaptırma oranını arttırdığı saptanmıştır (p>.05). Sonuç: Bu çalışmada anne babaların rotavirüs aşısını bilme oranı 

yüksek olmasına rağmen rotavirüs aşısı yaptırma oranı düşüktür. Ayrıca annelerin eğitim düzeyi arttıkça rotavirüs 

aşısını yaptırma oranlarının arttığı belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: Bilgi Düzeyi, Rotavirüs, Rotavirüs Aşısı. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Bireylerin HPV Enfeksiyonu ve HPV Aşısına İlişkin Bilgi ve Görüşleri 

 
Büşra Yılmaz1, Begüm Naz Hat2, Yaren Yürekli2, Ümran Oskay1 

 
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik 

Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye, 

Giriş:Human papilloma virüs (HPV)enfeksiyonu cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Cinsel yönden aktif bireylerin 

genel korunma önlemleri alması ve HPV aşısı olması korunmada aşı uygulaması da önemlidir. Amaç:18 yaş ve 

üzeri bireylerin HPV enfeksiyonu ve HPV aşısına ilişkin bilgi ve görüşleri belirlemektir. Gereç 

yöntem:Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan çalışma 11.11.2019–21.02.2020 tarihleri arasında İstanbul’un en 

kalabalık meydanları olan Ortaköy, Beşiktaş, Sultanahmet, Mecidiyeköy, Beyazıt ve Taksim’de gerçekleştirildi. 

Katılımcılardan bilgilendirilmiş olur ve çalışmanın yürütülebilmesi için etik kurul onayı alındı.Tabakalı örneklem 

hesabı sonucu çalışmaya katılımda gönüllü, 18 yaş ve üzeri 600 birey birey çalışmaya dahil edildi. Veriler 

örneklem seçimine gidilmeden belirlenen tarih aralığında haftanın salı ve perşembe günleri yüz yüze görüşme 

yöntemiyle toplandı. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan HPV Bilgi Formu ile yüz yüze 

görüşme yöntemiyle toplandı. Bulgular:Katılımcıların yaş ortalaması 27.07±10.01 (min:18; max:75), %64.8’i 

kadındı. Katılımcıların %57.7’si üniversite mezunu, %78.3’ü bekar ve %86.0’sının çocuğu yoktu. %59.8’i sigara 

kullanmamakta ve %3.5’inin kanser öyküsü ve %40.7’sinin aktif bir cinsel yaşamı vardı. Katılımcıların 

%45.3’ününPap-smear hakkında bilgisi yoktu. Katılımcıların %15’i HPV’nin cinsel yolla bulaşmadığını, %27.2’si 

kan yoluyla bulaştığını bildirdi. Katılımcıların %18.2’siHPV’nintemas yoluyla bulaştığını ve %75.3’ü hem kadın 

hem erkeklerde görülebileceğini, %60.7’si HPV aşısını daha önce duyduğunu ve %98.8’i aşı olmadığını bildirdi. 

HPV enfeksiyonuyla ilgili katılımcıların %62.7’siHPV’nin kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olduğunu 

bildirirken, yalnızca %2.9’u erkekte prostat kanserine neden olduğunu belirtmişti. HPV aşısıyla ilgili bölümden 

katılımcıların %19.2’si aşının üç doz olduğunu ve %16.3’ü sadece hekim önerisi ile aşının yapılabileceğini ifade 

etti. Sonuç ve öneriler:Bu çalışmada, bireylerin Pap-smear testini yaptırma düzeylerinin yeterli olmadığı, HPV 

enfeksiyonu ve aşısı ile ilgili kısmen yeterli bilgiye sahip oldukları, çok az kısmının HPV aşısı yaptırmaya istekli 

olduğu görülmüştür. Hemşireler toplumda HPV’nin hem önlenmesi hem de bireylerin HPV’den korunması 

konusunda tüm topluma özellikle riskli gruplara eğitim programı sunmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: Human Papilloma Virüs, aşı, bilgi, görüş 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Gebelerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Özbakım Gücüne Etkisi 

 
Büşra YILMAZ1, Merve Elif SAYAN2, Seher ESEN3, Ümran OSKAY1 

 
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik 

Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye, 3İstanbul Üniversitesi CerrahpaşaFlorence Nightingale 

Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye, 

Giriş: Gebelik, sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve özbakım gücünün yeterli olması istenilen özel bir dönemdir. 

Amaç: Gebelerin öz bakım gücü düzeylerini, yaptıkları sağlık uygulamalarını ve etkileyen faktörleri belirlemek, 

özbakım gücü ile sağlık uygulamaları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Gereç yöntem: Kesitsel tanımlayıcı tipteki 

çalışma Kasım 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında yürütülmüş, çalışmaya gebe polikliniğine başvuran 12 hafta ve 

üzeri gestasyon haftasında 18 yaş ve üzeri olan gebeler alınmıştır. Örneklem hesabında kullanılan GPower 3.0 

programına göre 300 gebeye ulaşılmak hedeflenmektedir. Belirtilen tarihler arasında 80 gebeye ulaşılabilmiş, veri 

toplama süreci devam etmektedir. Verilerin toplanmasında “Gebe tanıtıcı formu”, “Gebelikte Sağlık Uygulamaları 

Ölçeği-GSUÖ” ve “Özbakım Gücü Ölçeği-ÖGÖ” kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından İstanbul’daki 

bir hastanenin gebe polikliniğinde yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Çalışmanın yürütülebilmesi için 

etik kurul ve kurum izinleri alınmış, gebelerden bilgilendirilmiş olur alınmıştır.Bulgular: Gebelerin yaş 

ortalamasının 27.12±6.32 olduğu ve %27.5’inin lise mezunu olduğu belirlendi. Gebelerin %73.8’i ev işlerinin 

yorucu olduğunu, %77.5’i çalışmanın yorucu olduğunu bildirdi. Gebelerin %81.3’ü çekirdek aile içinde yaşadığı, 

%76.3’ünün gelirinin giderine eşit olduğu, %87.5’i isteyerek gebe kaldığı ve %98.7’si düzenli kontrollere gittiği 

belirlendi. GSUÖ toplam puanı 128.80±14.31 (min:79; max:158) ve ÖGÖ toplam puanı 102.27±23.21 (min:43; 

max:133) olarak bulundu. GSUÖ ve ÖGÖ arasında pozitif yönde orta derecede anlamlı bir ilişki vardı (r:0.481; 

p=0.000). Gebenin ve eşinin eğitim durumu arttıkça yaptıkları sağlık uygulamaları ve özbakım gücünün arttığı, 

çalışan gebelerin daha fazla sağlık uygulamaları yaptığı, çekirdek aile tipinde olan gebelerin özbakım gücünün 

daha fazla olduğu, gelir düzeyi arttıkça sağlık uygulamalarının arttığı ve düzenli kontrollere giden gebelerin sağlık 

uygulamalarına daha çok dikkat ettiği belirlendi (p<0.05). Sonuç ve öneriler: Gebelerin öz bakım gücü düzeyleri 

ve yaptıkları sağlık uygulamalarının orta düzeyde iyi olduğu, öz bakım gücü düzeyleri arttıkça yaptıkları sağlık 

uygulamalarının da arttığı saptanmıştır. Sonuç olarak sağlık bakım vericileri gebelikte özbakım gücünün 

yükseltilmesi ve sağlık uygulamalarının arttırılması yönünde çalışmalar yapmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: özbakım,gebe,sağlıklı yaşam 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Akredite Olan Bir Hemşirelik Bölümünde Eğitim Alan Öğrencilerin Lisans Eğitiminde 

Akreditasyona Yönelik Düşünceleri 

 
Cemile Yazel YİĞİTBAŞ1, Burcu KÜÇÜKKAYA2, Hatice KAHYAOĞLU SÜT2, 1 

 
1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. Sınıf, Edirne, Türkiye., 2Trakya 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim 

Dalı, Edirne, Türkiye., 

Amaç: Bu çalışmada, akredite olan bir hemşirelik bölümünde eğitim alan öğrencilerin lisans eğitiminde 

akreditasyona yönelik düşüncelerini incelemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma, 

Kasım-Aralık 2019 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde 

eğitim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf n=488 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından 

literatür incelenerek oluşturulan “Anket Formu” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı 

istatistik ve ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.1±1.5 olup %82.2’sinin cinsiyeti 

kadındır. Öğrencilerin %92,6’sının akreditasyonu duyduğu, akreditasyonu duyanların %84,0’ının okul veya 

dersten duyduğu, %81,4’ünün akreditasyonu bildiği, akreditasyonu bilenlerin, %91,4’ünün hemşirelik bölümünün 

akredite olduğunu bildiğini ifade ettiği bulunmuştur. Hemşirelik öğrencilerinin %96,9’unun akreditasyonun bir 

bölümün imajını ve kalitesini olumlu yönde etkilediğini, %96,5’inin akreditasyonun öğrencilerin eğitim 

deneyimlerini olumlu yönde değiştirmeye katkıda bulunduğunu, %91,8’inin akreditasyonun öğrencilerin iletişim 

ve problem çözme becerilerini eğitim hayatları boyunca değerlendirmeyi sağladığını düşündüğü belirlenmiştir. 

Sonuç: Akredite olan hemşirelik bölümü öğrencilerinin çoğu akreditasyona ilişkin bilgiyi okul/dersten öğrenmiştir. 

Öğrenciler hemşirelik bölümünün akreditasyon gerektiren bir bölüm olduğunu ve akredite olan bir bölümün 

imajını ve kalitesini olumlu yönde etkilediğini düşünmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Akreditasyon, Hemşirelik, Lisans Eğitimi, Öğrenci 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Türkiyede 2003-2020 Yılları Arasında Basınç Yarasına İlişkin Yapılan Hemşirelik 

Araştırmalarının İncelenmesi: Sistematik Derleme 

 
Kübra Ata1, Esmanur Üstünkaya1, Melike Başalan1, Özge Marhan1, Burcu Demircan1 

 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 

Giriş: Basınç yarası önlenebilen, tedavisi holistik bakım anlayışı ve multidisipliner ekip yaklaşımını gerektiren 

ayrıca sağlık hizmetlerinde maliyetin artmasına neden olan bir sorundur. Basınç yaralarını önlemeye yönelik etkili 

ilk adım risk tanımlama ölçeklerinin kullanılmasıdır. Bu kapsamda uluslararası basınç yarası danışma panellerinin 

geliştirdiği rehberlerin kullanımı önerilmektedir. Literatüre bakıldığında basınç yaralanması riskini 

değerlendirmek için kırktan fazla ölçüm aracına ve hemşirelerin hem basınç yarasını önlemeye hem de basınç 

yarası hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemeye yönelik bir çok araştırmaya rastlanmaktadır. Amaç: 

Bu çalışma basınç yarasına ilişkin yapılan hemşirelik araştırmalarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Gereç-yöntem: Sistematik inceleme metoduyla yapılan bu çalışma 06.01.2021-22.02.2021 tarihleri arasında YÖK 

Ulusal Tez Merkezi (n=44), Google Scholar (n=2320) ve PubMed (n=772) veri tabanlarında 2003-2020 yılları 

arasında yayınlanan basınç yarasına ilişkin yapılan hemşirelik araştırmaları (n=3136) incelenerek 

gerçekleştirilmiştir. Dışlanma kriterleri uygulandıktan sonra (Türkiye’de yapılmayan, erişim sağlanamayan, 

hemşirelik dışı ve araştırma niteliği taşımayan yayınlar) elde edilen araştırmalar (n=113) çalışmanın örneklemini 

oluşturmuştur. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 25 programı kullanılarak analiz edilmiş ve elde edilen bulgular 

yüzde ve sayı ifadeleri ile tablo ve grafikler şeklinde sunulmuştur. Çalışma raporunun yazılmasında PRİSMA 

protokolü kullanılmıştır. Bulgular: Örneklemden elde veriler doğrultusunda çalışmaların %23 oran ile en fazla 

2019 yılında gerçekleştirildiği ve %58,4’ünün araştırma çalışması, %31,9’unun Yükseklisans tezi ve %9,7’sinin 

Doktora tezi olduğu, araştırmacıların %85,8’inin Devlet Üniversitelerine bağlı olduğu, çalışmaların %69’unda 

tanımlayıcı tip araştırma tasarımının kullanıldığı ve %61,9’unda örneklem grubunun hastalardan oluştuğu, 

çalışmaların %41,6’sının Hemşirelik Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirildiği, çalışmaların %66,4’ünde bir 

ölçek kullanıldığı ve kullanılan ölçekler içerisinde %43,4 oran ile en fazla Braden Risk Değerlendirme Ölçeği’nin 

yer aldığı sonucuna varılmıştır. Sonuç ve öneriler: Örneklem verilerine göre Ülkemizde basınç yarasına ilişkin 

yapılan hemşirelik araştırmalarının sayısı giderek artmasına rağmen bu çalışmaların çoğunluğunun tanımlayıcı 

nitelikte olduğu, hemşirelik bakımına katkı sağlayacak deneysel çalışmalarda henüz istenilen düzeye ulaşılamadığı 

görülmektedir. Bu nedenle basınç yaralanmasının önlenmesine yönelik kanıt temelli hemşirelik uygulamalarına 

yön verecek hemşirelik araştırmalarının yapılması desteklenmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, basınç yarası, yatak yarası, dekübit ülseri 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

BİR İL MERKEZİNDEKİ DEVLET YURTLARINDA ÇALIŞANLARDA TİP II DİYABET 

RİSKİNİN BELİRLENMESİ 

 
Ayseren Beyza ILIDI1, Zehra SALKIM1, Büşra ALADAĞLI1, Burak TIRAŞ1, Gizem Deniz BÜYÜKSOY1 

 
1Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Giriş ve Amaç: Araştırmanın amacı; Kırşehir il merkezinde bulunan kredi ve yurtlar kurumu bünyesindeki öğrenci 

yurtlarında; idari personel, tekniker, güvenlik, temizlik ve yemekhane görevlisi olarak çalışanlarda tip II diyabet 

riskini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini, Kırşehir il 

merkezinde bulunan kredi ve yurtlar kurumu bünyesindeki beş adet öğrenci yurdunda; idari personel, tekniker, 

güvenlik, temizlik ve yemekhane görevlisi olarak çalışan 309 personel oluşturmuştur. Araştırmada örneklem 

seçilmeyip evrene ulaşılması amaçlanmıştır. Araştırma; katılmayı reddetme, vaktinin olmaması veya araştırma 

yapıldığı sırada izinli olma gibi nedenlerden dolayı 220 bireyle yürütülmüştür. Araştırmada, evrenin %71,2’sine 

ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan bireylere araştırmanın amacı açıklanarak yazılı bilgilendirilmiş onamları 

alınmıştır. Araştırmanın verileri; anket formu ve FINDRISK ölçeği ile toplanmıştır. Veriler; bilgisayar ortamında 

sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin yaş 

ortalaması 39,72±8,55 olup %66,8’i kadındır. Araştırmada bireylerin %56,8’i lise, üniversite mezunu olup %84,1’i 

evlidir. Bireylerin %63,6’sı gelir durumunu orta olarak değerlendirmiştir. Bireylerin %42,3’ü sigara kullanmakta 

olup %25,0’inin en az bir kronik hastalığı vardır. Sahip olunan kronik hastalıkların %10,0’u hipertansiyon, %6,4’ü 

tip II diyabet, %5,0’i astım, %4,5’i guatr, %2,3’ü KOAH, %1,8’i kardiyovasküler hastalıklardır. Bireylerin 

%72,7’si fazla kilolu veya obez olup kadınların %31,4’ünün bel çevresi 88 cm’den, erkeklerin de %12,3’ünün bel 

çevresi 102 cm’den fazladır. FINDRISK ölçeğine göre önümüzdeki on yıl içerisinde tip II diyabet gelişme 

açısından bireylerin %32,3’ü düşük, %31,4’ü hafif, %18,2’si orta, %15,5’i yüksek ve %2,7’si çok yüksek risk 

taşımaktadır. Ayrıca halen tip II diyabet tanısı olan bireylerin %92,8’i, FINDRISK ölçeğine göre yüksek ya da çok 

yüksek risk taşımaktadır. Sonuç ve Öneriler: Araştırmanın sonuçlarına göre; bireylerin yarıdan fazlasında diyabet 

riskinin düşük/hafif olduğu ve halen tip II diyabet hastalığı olanlarda riskin yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu 

durum, diyabet hastalarında diyabetin kontrol altında olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Bu sonuçlar 

doğrultusunda; özellikle tip II diyabeti olanlara öncelik verilerek topluma diyabetten korunma, tedavi ve bakımı 

hakkında eğitim verilmesi önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Diabetes Mellitus, Risk Faktörleri, Tarama 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

GAZETELERDE KANSER VE ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ HABERLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: KESİTSEL ARAŞTIRMA 

 
Burak Bebik1, Ayşe Özkaraman1 

 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 

Giriş: Kanser dünyada giderek artan, tanı ve tedavi işlemleriyle birlikte birey ve toplumda sosyoekonomik yüke 

neden olan bir halk sağlığı problemidir. Hastalığın önlenmesi ve/veya erken tanılanması bireyin yaşam kalitesi ve 

süresi için olumlu bir belirleyici iken yapılan sağlık harcamalarının en az düzeye indirilmesi ile ülke ekonomisine 

olumlu katkı sağlamaktadır. Hastalığın önlenmesi, erken tanılanması ve tedavisi için ise bireyin, toplumun verilen 

doğru bilgilere erişebilmeleri önemlidir. Bu konuda sağlık kurum ve kuruluşlarının yanı sıra medyaya önemli 

görevler düşmektedir. Amaç: Bu çalışma Türkiye’de en çok tiraja sahip gazetelerde yayımlanan kanser ve onkoloji 

hemşireliğine yönelik haberleri incelemek amacıyla yapıldı. Gereç yöntem: Kesitsel türde araştırmanın 

örneklemini; http://www. medyaradar.com/tirajlar sitesinde 13-19 Mayıs 2019 tarihlerinde belirtilen tiraj 

sıralamasına göre, 11.06.2019- 11.12.2019 tarihlerinde internet aracılığı ile tüm sayfalarına ulaşılabilen Sözcü, 

Sabah, Hürriyet, Posta, Türkiye gazeteleri ve bu gazetelerde “kanser” ifadesi olan haber başlıkları oluşturdu. 

Araştırmaya ünlü kişilerin kanser haberleri, kanser nedenli ölüm bildirimleri, özel sağlık kuruluşlarının tanıtım ve 

reklamlarını içeren yardım kampanya haberleri dahil edilmedi. Verilerin analizi IBM İstatistik 21.0 paket programı 

kullanılarak yapıldı. Kategorik değişkenlere ait değerler frekans ve yüzde olarak verildi. Bulgular: Araştırma 

kapsamında Sözcü gazetesinde %37.2 korunma, %26.5 yardım kampanyası, %14.2 tamamlayıcı tedavi, %8 

kanseri yenenler; Sabah gazetesinde %9.7 yardım kampanyası, %8.8 kanser araştırmaları, %4.4 erken teşhis; 

Hürriyet gazetesinde %16.8 korunma, %14.2 kanser araştırmaları, %14.2 yardım kampanyası, %8.8 erken teşhis; 

Posta gazetesinde; %18.6 korunma, %14.2 yardım kampanyası, %9.7 erken teşhis; Türkiye gazetesinde %21.2 

korunma, %18.6 yardım kampanyası, %11.5 kanser araştırmaları, %9.7 erken teşhis hakkında haberler 

belirlenirken onkoloji hemşireliğine ilişkin bir haber saptanmadı. Sonuç ve öneriler: Toplumun kanser hakkında 

doğru bilgilendirilmesinde önemli yeri olan gazetelerin daha çok kanserden korunma ve yardım kampanyalarına 

yönelik haberleri yayımladığı, onkoloji hemşireliğine ilişkin ise haberlerin bulunmadığı belirlendi. Bu sonuca göre 

onkoloji hemşirelerinin kanserin önlenmesi, erken tanılanması, tedavi ve bakım sürecindeki rolleri gereği toplumla 

buluşmalarında medya ile iş birliği içinde olmaları önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Kanser, onkoloji hemşiresi, gazete, haber 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Kanser Ağrısının Yönetimi: Olgu Sunumu 

 
BUKET KAVAL1, ŞEVVAL ÇAYLI1, İREM ARSLAN1, FATMA SÜZGEN1, YASEMİN USLU1 

 
1ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, 

Giriş Kanser günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Kanser hastalarının en büyük korkularının 

kanserin ölümcül bir hastalık olması, ikinci olarak ise şiddetli ağrı çekme olduğu belirtilmektedir. Kanser ilişkili 

ağrı; kanser hastalarının yarıdan fazlasını, hastalığın herhangi bir döneminde etkileyerek, hastaların yaşam 

kalitelerini olumsuz etkilemektedir. Kanser ağrısının yönetilmesinde hemşirelik modelleri ve hemşirelik sürecinin 

kullanılması ile bilimsel ve planlı yaklaşım sağlanmış olur. Bu modellerden birisi Gordon’un Fonksiyonel Sağlık 

Örüntüleri (FSÖ) modelidir. FSÖ insan sağlığı ve yaşam süreci ile ilişkili 11 alt başlıktan oluşarak hemşirelik 

süreci, kritik düşünme ve klinik karar verme üzerine odaklanmaktadır. Amaç Bu olgu sunumunda kanser ağrısının 

yönetiminde FSÖ modeli doğrultusunda hazırlanan bakım planı ile hastaya sistematik hemşirelik bakımının 

verilmesi ve bakım gereksinimlerinin belirlenmesi amaçlandı. Olgu 57 yaşındaki kadın hasta T.S.’ye, Evre IV 

akciğer kanseri tanısıyla palyatif amaçlı kemoterapi ve radyoterapi uygulanmaktaydı. Hastanın ayrıntılı anamnez 

ve fizik muayenesi sonrasında hastalık ilişkili yaygın ve şiddetli ağrısı olduğu belirlendi. Ağrı özelliklerinin nefes 

alıp – verirken batıcı, sıkıştırıcı ve Görsel Ağrı Skalasına göre ağrı puan ortalaması 7-9 olarak belirlendi. Ağrının 

yönetilmesinde farmakolojik olarak ağrı basamak tedavisi prensipleri uygulandı ve komplikasyonların takibi 

yapıldı. Farmakolojik olmayan uygulamalar kapsamında masaj, sıcak uygulama ve dikkati başka yöne çekme 

yöntemleri kullanıldı. FSÖ modeli kapsamında bakımı sürdürülen hastanın ağrı ilişkili ele alınan hemşirelik 

sorunları; konstipasyon, beden gereksiniminden az beslenme, aktivite intoleransı, uyku örüntüsünde bozulma, 

solunum örüntüsünde bozulma olarak belirlendi. Aynı zamanda ağrıdan bağımsız tedaviyle ve hastalıkla ilişkili 

tanılarda ele alındı. Hasta 15-25 Ekim 2019 tarihleri arasında izlendi ve gerekli etik kurul (2020-02/22) izni alındı. 

Sonuç ve Öneriler Kanser ağrısının yönetiminde FSÖ modeli kullanımının, öğrencilerin hasta üzerinde ayrıntılı, 

sistematik ve bütüncül olarak değerlendirme yapmasına olanak sağladığı ve bakım gereksinimlerinin 

saptanmasında yararlı olduğu düşünülmektedir. Kanser ağrısının değerlendirilmesinin yanında yönetiminde 

farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemlerinde çok seçenekli olduğu göz önünde bulundurulmalı ve bireye 

özgü yaklaşım sergilenmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: Kanser Ağrısı, Hemşirelik Bakımı, Ağrı Yönetimi, Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri 



136 
 

19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 
Dilara YANIK1, Ayşe Melisa DEMİRCİ1, Bilge BAL ÖZKAPTAN1 

 
1Sinop Üniversitesi, 

Giriş:Son yıllarda sağlık alanı ve tüm diğer alanlarda gelişen teknoloji beraberinde ortaya çıkan bir kavram olan 

dijital okuryazarlık; bilgiye ulaşmak ve kaliteli hizmet sunmak adına dijital ortamları etkin bir şekilde kullanabilme 

becerisidir. Amaç:Bu araştırmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin 

incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma toplam 356 hemşirelik bölümü 

öğrencisiyle yapılmıştır. Verilerin toplanmasında öğrencilerin tanıtıcı özelliklerine ilişkin sorulardan oluşan 

Sosyo-demografik Veri Toplama Formu ile Dijital Okuryazarlık Ölçeği kullanılmıştır.Verilerin analizinde 

tanımlayıcı istatistikler, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin %78,2'si kadın olup %57,2'si dijital kaynaklarını eğitim 

sürecine katkı sağlamak amacıyla kullandığını belirtmiştir. Öğrencilerin dijital okuryazarlık ölçeğinden aldığı 

ortalama puan 3,48 olup ölçek alt boyutları arasında en yüksek puanı bilişsel boyuttan (3,83) almışlardır. 

Öğrencilerin dijital okuryazarlık ölçeğinden aldığı puanlar öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, bilgisayar kullanma sıklığı 

ve mobil teknolojileri kullanma sıklığına göre karşılaştırıldığında yaş ilerledikçe, erkek cinsiyette ve bilgisayar 

kullanım sıklığı ile mobil teknolojileri kullanma sıklığı arttıkça ölçek puan ortalamasının arttığı belirlenmiş olup 

bu sonuç istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur(p<0,05). Sonuç:Sonuç olarak dijitalleşen dünyada sağlık 

bakım hizmetlerinin geliştirilmesinde önemli role sahip olan hemşirelerin dijital okuryazarlık becerisine sahip 

olması gerekmektedir. Bu becerinin geliştirilmesi hemşirelik eğitim sürecinde dijital okuryazarlık kavramına önem 

verilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: Dijital okuryazarlık, hemşirelik, hemşirelik eğitimi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI VE 

ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 
Serap Ünsar1, Sevgi Özdinç2, İrem Yıldız Çilengiroğlu1, Beydağ Argun1 

 
1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 2Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, 

Amaç: Bu tanımlayıcı kesitsel çalışma sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ve 

algıladıkları sosyal destek düzeylerini incelemek ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlandı. Gereç ve 

Yöntem: Araştırma Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde ve Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü’nde öğrenim gören, araştırmaya katılmayı kabul eden 307 öğrenci ile yürütüldü. Veriler 

anket formu, “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” ve “Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği-Yetişkin 

Formu” ile toplandı. Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama, Mann Whitney U testi, Kruskall-Wallis testi, 

korelasyon analizi ile değerlendirildi. p˂0.05 olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Araştırma için 

etik kuruldan ve kurumdan yazılı izin alındı. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 19.91 ± 1.33 yıl, % 76.9’u 

kadın ve %23.1’i erkekti. Öğrencilerin %50.2’si Hemşirelik Bölümü’nde, %49.8’i Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

(FTR) Bölümü’nde öğrenim görmekteydi. Öğrencilerin sosyal medya kullanım ortalaması 6.7 ± 2.8 yıldı. 

Hemşirelik ve FTR öğrencilerinin sosyal destek ve sosyal medya bağımlılığı puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05). Öğrencilerin cinsiyet, sınıf, ebeveyn eğitim durumu ile 

sosyal destek ve sosyal medya bağımlılığı düzeylerini etkilemedi (p> 0.05). Yurt dışında yaşayan öğrencilerin 

ilçede yaşayan öğrencilere göre sosyal destek düzeyi daha yüksek bulundu (p<0.05). Sonuç: Bu araştırmanın 

sonucunda hemşirelik ve FTR öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı orta düzeyde, sosyal destek düzeyleri iyi 

olarak bulundu. Öğrencilere sosyal medyanın etkin kullanımına yönelik farkındalık geliştirmek amacıyla seminer, 

webinar vb. düzenlenmesi önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: sosyal medya bağımlılığı, sosyal destek, öğrenciler 



138 
 

19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETE İLİŞKİN 

BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Belkız KIZILTAN1, Nurgül KAPLAN1, Büşra GALAŞ1, Muhammet ALİ Aras1, Muhammet Fatih 

ÇAKMAK1, Sezgin VURALLI1 

 
1Avrasya Üniversitesi, 

Amaç: Hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumaya, geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde 

iyileştirme, rehabilite etme ve yaşam kalitesini her durumda yükseltmeyi hedefleyen bir meslek olup, kadına 

yönelik aile içi şiddetin önlenmesinde, tedavi edilmesinde ve azaltılmasında etkin bir role sahiptir. Araştırmada 

Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin kadına yönelik aile içi şiddete ilişkin bilgi ve görüşlerinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Metod: Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmanın evrenini Avrasya Üniversitesi Hemşirelik 

Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş öğrencilerin tümüne ulaşmak hedeflenmiş, 

araştırmaya katılmayı kabul eden 222 (%99,5) öğrenci ile araştırma tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında 

literatür ışığında hazırlanan “Öğrenci Tanıtım Formu” ve kadına yönelik aile içi şiddete ilişkin 13 ifadenin yer 

aldığı 3’lü likert tipi anket kullanılmış ve 06.01.2020-17.01.2020 tarihleri arasında uygulanmıştır. “Katılıyorum, 

kararsızım, katılmıyorum” yanıtlarının bulunduğu likert tipi ankette 7 ifade doğru bilgiyi, 6 ifade ise yanlış bilgi 

ve tutumları içermektedir. Veri toplama araçlarının her sınıfa uygulanması yaklaşık 20 dakika sürmüştür. Öğrenci 

Tanıtım Formu’nda öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular ile çocukluk 

döneminde fiziksel şiddete maruziyetleri, tanıklıkları ve aile içi şiddete yönelik herhangi bir eğitim almalarına 

yönelik sorular yer almaktadır. Elde edilen veriler SPSS for Windows 16.0 bilgisayar programında; yüzdelik ve 

sayılar kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %76,6’sının kız, %33,8’inin 1. 

sınıf, %80,2’sinin çekirdek aile tipine sahip olduğu, %31,5’inin çocukluğunda anne veya babası tarafından fiziksel 

şiddete uğradığı, %25,2’sinin ailesinde fiziksel şiddete tanık olduğu saptanmıştır. Öğrenciler, doğru bilgi içerikli 

sorulara yüksek oranda (%57,7-94,1) “Katılıyorum” yanıtını verirken, yanlış bilgi ve tutum içerikli sorulardan 

üçüne yüksek oranda (%59,5-76,1), diğer üç soruya ise düşük oranda (%38,7-50,0) “Katılmıyorum” görüşünü 

bildirmişlerdir. Yanlış bilgi ve tutum içerikli “Hemşire, kadına kocasını kızdıracak şeyleri bilmesini ve bunları 

yapmamasını söylemelidir.”ifadesine öğrencilerin %38,7 “Katılmıyorum”, %35,1’i “Katılıyorum” şeklinde, 

“Hemşire, kadına kocasının zamanla düzeleceğini söyleyerek sabırlı olmasını öğütlemelidir” ifadesine ise 

%44,6’sı “Katılmıyorum”, %35,1’i “Katılıyorum” şeklinde görüş bildirmiştir. Sonuçlar: Öğrenciler yanlış bilgi ve 

tutum içerikli ifadelere çoğunlukta “Katılmıyorum” yanıtını vermişlerdir ancak “Karasızım” ve “Katılıyorum” 

şeklinde görüş bildiren öğrenci sayısı da dikkat çekmektedir. Hemşirelik eğitiminde aile içi şiddet konusuna daha 

fazla yer verilmeli, bilimsel etkinlikler ile öğrencilerin kadına yönelik aile içi şiddete yönelik bilgi ve 

farkındalıkları arttırılmalıdır. Bunun için öncelikle öğrencilerin aile içi ve kadına yönelik şiddete ilişkin algılarının 

ve tepkilerinin bilinmesi önemli bir başlangıç noktası oluşturabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: kadına yönelik şiddet, hemşirelik öğrencileri, bilgi, görüş, aile içi şiddet 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA YÖNELİK TUTUMLARI 

 
Belkız KIZILTAN1, Nurgül KAPLAN1, Büşra GALAŞ1, Aybuke OLGUN 1, Enes Çağrı ÇAVDAR 1, Murat 

KARADAŞ1 

 
1Avrasya Üniversitesi, 

Amaç: Yaşlı ayrımcılığı, bir kişiye sadece yaşı nedeniyle gösterilen farklı tavır, ön yargı, davranış ve eylemleri 

barındıran çok boyutlu bir durumdur. Yapılan çalışmalarda yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumların daha fazla 

görüldüğü alanlardan birinin sağlık bakım sistemleri olduğu ve çoğunlukla gençler tarafından gerçekleştirildiği 

vurgulanmaktadır. Araştırmada, Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim 

gören öğrencilerin, yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını belirlemek amaçlanmıştır. Metod: Tanımlayıcı 

nitelikteki araştırmanın evrenini, hemşirelik lisans programında öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri 

oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçilmemiş, öğrencilerin tümüne ulaşmak hedeflenmiş, 222 (%99,5) öğrenci 

araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. Verilerin toplanmasında, “Öğrenci Tanıtım Formu” ve “Yaşlı Ayrımcılığı 

Tutum Ölçeği (YATÖ)” (Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı 0.80) kullanılmış ve 06.01.2020-17.01.2020 tarihleri 

arasında uygulanmıştır. Veri toplama araçlarının her sınıfa uygulanması yaklaşık 20 dakika sürmüştür. Öğrenci 

Tanıtım Formu’nda öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular ile yaşlı/yaşlılar ile 

yaşamaya ilişkin deneyim ve düşünceleri, yaşlılara yönelik bakım yerlerinde çalışma istekleri ile ilgili sorular yer 

almaktadır. Elde edilen veriler SPSS for Windows 16.0 bilgisayar programında; ortanca, minimum ve maksimum 

değerler, yüzdelik ve sayılar kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin %76,6’sının kız, %33,8’inin 

1. sınıf, %80,2’sinin çekirdek aile tipine sahip olduğu, %64,9’unun aile kurduktan sonra anne/baba ya da her ikisi 

ile birlikte yaşamak istedikleri, %64’ünün mezuniyet sonrası yaşlılara yönelik bakım yerlerinde çalışmak 

istedikleri saptanmıştır. Araştırmada öğrencilerin YATÖ puan ortancasının 68.00, yaşlının yaşamını sınırlama 

puan ortancasının 19.00, yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık puan ortancasının 30,00 ve yaşlıya yönelik olumsuz 

ayrımcılık puan ortancasının 18,00 olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar: Sonuç olarak, öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına 

ilişkin olumlu tutuma sahip oldukları saptanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: Yaşlı ayrımcılığı, hemşirelik, hemşirelik öğrencileri, tutum, YATÖ 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELİK 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EL HİJYENİ KONUSUNDAKİ TUTUM VE 

İNANÇLARININ BELİRLENMESİ 

 
Bahtınur HARÇ1, Mustafa ÇITAK1, Sabri ELBAŞI1, Seda AKUTAY1 

 
1Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Kayseri/Türkiye, 

Giriş: Hemşirelik öğrencileri klinik uygulamada hasta bakımının bir parçası oldukları için öğrencilerin el hijyenine 

yönelik olumlu tutum ve inanca sahip olmaları önemlidir. Amaç: Bu çalışma, ilk defa klinik uygulamaya çıkan 

hemşirelik öğrencilerinin el hijyenine yönelik inanç ve tutumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak 

yapıldı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın örneklemini bir devlet üniversitesi hemşirelik bölümünde okuyan ilk 

defa klinik uygulamaya çıkan 161 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler “Öğrenci Bilgi Formu”,“El Hijyeni 

Uygulama Envanteri(EHUE)”ve“El Hijyeni İnanç Ölçeği(EHİÖ)” kullanılarak toplanmıştır. Veriler öğrencilerin 

ilk klinik uygulamasını takiben veri toplama araçları kullanılarak elde edilir.Veriler SPSS 24 paket programında, 

betimsel istatistik ve normal dağılıma uygunluk durumuna göre gerekli istatistiksel testler kullanılarak 

değerlendirilmiştir. EHİÖ toplam puanının 22-110 ve EHUE toplam puanının 14-70 aralığında olması normal 

kabul edilmekte olup toplam puan arttıkça hemşirelik öğrencilerinin el hijyeni inanç ve tutumlarının arttığı 

şeklinde yorumlanmaktadır.Verilerin değerlendirilmesinde p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmektedir. 

Bulgular: Bu çalışmada öğrencilerin %59,4’ünün 20 yaşın üzerinde ve %85.5’inin kadın olduğu, %61.2’sinin 

cerrahi servislerde klinik uygulama yaptığı belirlenmiştir. Öğrencilerin %69.7’sinin ellerini günde beşten fazla 

yıkadığı,%81.8’inin doğru el yıkama tekniklerini kullandığı ve %77.6’sının ellerini en az 15-60 saniye yıkadığı 

belirlenmiştir. Öğrencilerin EHİÖ puan ortalamalarının 88.24±7.59 ve EHUE puan ortalamasının 66.15±4.17 

olarak yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin cinsiyet, aile tipi, anne-baba eğitim durumu, el yıkama sıklığı, el 

yıkarken sabun kullanımı ve doğru el yıkama tekniğine uyma açısından ölçek toplam puanları arasında fark 

olmakla birlikte farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür(p>0.05). Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada 

kız öğrencilerin, çekirdek aile tipinde olanların, yurtta yalnız yaşayanların, anne-babası üniversite mezunu 

olanların, doğru el yıkama tekniğine uyan ve ellerinin günde beşten fazla ve su-sabunla yıkayanların daha yüksek 

el yıkama tutum ve inancına sahip oldukları görülmüştür. Sonuç olarak öğrencilerin ilk kez klinik uygulamaya 

çıktıklarında el hijyenine dikkat ettikleri belirlenmiştir.Çalışmanın farklı gruplarda tekrarlanması ve klinik 

uygulama alanlarında uyacakları hijyen kuralları ile ilgili öğrencilere eğitim verilmesi önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik öğrencileri, el yıkama, tutum 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Farklı Bölümlerde Okuyan Öğrencilerin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini 

Tanılama Düzeyi ve Farkındalıkları 

 
Ayşe ÖZTÜRK1, Senanur YARGI1, Burcu DEDEOĞLU DEMİR1 

 
1İstanbul Arel Üniversitesi, 

*Ayşe ÖZTÜRK * Sena nur YARGI ** Burcu DEDEOĞLU DEMİR *T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi, İstanbul ** T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Yüksekokulu. Hemşirelik Bölümü, Öğretim Elemanı, İstanbul Giriş: Çocuk İstismarı ve Aile İçi Şiddet 

Araştırması 2010 Özet Raporu'unda ; 7-18 yaş çocukların %43’ünün fiziksel istismara, %51’inin duygusal 

istismara, %25’nin de ihmale maruz kaldığı, aynı raporda 7-18 yaş arası çocukların %56’sının fiziksel istismara, 

%49’unun duygusal istismara tanık olduğu belirtilmektedir. Amaç: Farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin çocuk 

istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerini tanılamak bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını ölçmek amacıyla 

planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırma verileri anket yöntemiyle toplanmıştır. 

Veri toplamada literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından geliştirilen “Sosyodemografik Veri Formu “ve 

Aynur Uysal Toraman tarafından geçerlilik güvenilirliği yapılmış “Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve 

Risklerini Tanılama Ölçeği” kullanılmıştır. Bir vakıf üniversitesinin Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi bölümlerinde 

okuyan 3.- 4. Sınıf öğrencilerine, ders saatleri dışında kalan zamanda, 2019-2020 Aralık – Ocak ayları arasında 

gerçekleştirilmiştir. Örnekleme yöntemine gidilmeden, araştırmaya katılmayı kabul eden 167 öğrenci ile yüz yüze 

görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin tanıtıcı özellikleri incelendiğinde 

katılımcıların %82,63’ü ( n=138) kadın, %17,36 ‘ sı (n=29) erkektir. Öğrencilerin %65,86 ( n=110) ’sı 20-22 yaş 

, %34,13( n =57 )’ü 23-30 yaş aralığındadır. Araştırmaya katılanların %50,89 (n = 85) ‘u Çocuk Sağlığı ve 

Gelişimi, %49,10 ( n= 82) ’u Hemşirelik bölümü öğrencisidir. Öğrencilerin %22,75 ( n= 38) ‘i evli, %77,24 (n = 

129) ‘ü bekardır. Öğrencilerin Çİİ ( Çocuk İstismarı ve İhmali) ilgili özellikleri incelendiğinde , %16,16 (n=27) 

‘sının çocuk istismarı ve ihmali şüphesi ile karşılaşmış , %83,83 ( n=140) ‘ü çocuk istismar ve ihmal şüphesi ile 

karşılaşmamıştır. Sonuç: Tüm bulgular sonucunda, hemşirelik ve çocuk gelişimi öğrencilerinin çocuk istismarı ve 

ihmali konusunda bilgi edinmeye ihtiyaç duydukları, çocuk istismarı ve ihmalinin erken tanılanması ve önlenmesi 

ile ilgili 

ANAHTAR KELİMELER: çocuk , istismar , ihmal , hemşirelik , gelişim 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÖFKE İFADE TARZI İLE ÇOCUKLUK ÇAĞI 

TRAVMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ 

 
Nüvit Atay1, Ayşe Dost1, Berkan Sezen1, Tuğçe Tekeli1 

 
1İstanbul Medipol Üniversitesi, 

Çocukluk çağı ruhsal travmaları özellikle erişkin yaşamda olumsuz sonuçlara neden olur. Araştırmalara göre 

istismara uğrayan çocuklarda anksiyete yüksekliği, öz saygıda düşüklük, duygu durumda bozulma, başkalarına ya 

da başka nesnelere zarar verme, suisid olaylarının meydana geldiği görülmüştür. Bu araştırmanın amacı çocukluk 

çağı travmaları ile öfke ifade tarzı arasındaki ilişkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini, İstanbul’da bir 

vakıf üniversitesinde Ekim-Aralık 2019 tarihleri arasında eğitim gören tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Evrenden 

gönüllü örnekleme yöntemi ile seçilen 404 öğrenci örneklemi oluşturmaktadır. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” 

“Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği” ile “Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin 

analizi SPSS 22.0 programında yapılmış olup, sayı, yüzdelik, ortalama ve değişkenler arasındaki ilişkiyi 

belirlemek üzere spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalaması 

19,60±1,99 yıl (min:18- max=30), %84,4’ünün kadın, %42,8’inin Anadolu Lisesi mezunu, %40,34’ü Hemşirelik 

bölümünde öğrenim görmekte olup, %9,2’sinin psikiyatrik bir tanı aldığı, %11,4’ünün psikiyatrik ilaç kullandığı, 

%18,3’ünün ailesinde psikiyatrik tanısı alan bireylerin olduğu, %4,2’sinin anne babasının boşandığı, %2’sinin 

annesinin hayatta olmadığı, %3,2’sinin babasının hayatta olmadığı, %0,5’inin anne ve babasının hayatta olmadığı 

belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin çocukluk travmaları ölçeğinden aldıkları puan 40,22 olup orta düzeydedir. 

Öfke İfade Tarzı Ölçeğinden aldıkları puan 80,69 olup orta düzeydedir. Çocukluk travmaları ölçeğinden alınan 

puanlarla öfke ifade tarzı ölçeği puanları arasındaki istatistiksel açıdan p<.01 düzeyinde pozitif yönde düşük 

düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmış (r=0,27, p<0,01) olup, çocukluk çağı ruhsal travmaları arttıkça öfke ifade 

tarzında da artış görülmektedir. Ruh sağlığı hizmetlerinin yerine getirilmesinde disiplinler arası ekibin bir parçası 

olan okul hemşireleri tamamlayıcı bir rol üstlenmektedir. Hemşirelerin, sorunun başlangıç aşamasında 

tanımlanması, ruh sağlığının geliştirilmesi ve ruh sağlığı hizmetlerine yönlendirilmesindeki konumu önemlidir. 

Okul hemşiresi öğrencilerin gelişim sorunlarında genelde ilk iletişime geçilecek kişidir. Okul hemşireleri çocuk 

ihmal ve istismarının ortaya çıkmasında, suisidleri engellemede, diğer sağlık sorunlarını engellemede önemli rol 

oynamaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: öfke, ifade tarzı, çocukluk travması, çocukluk çağı 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİBERKONDRİ DÜZEYLERİ İLE AKILCI OLMAYAN 

İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 
Ayşe Dost1, Nüvit Atay1, Gülşah Körpe1, Hatice Büşra Tunçay1 

 
1İstanbul Medipol Üniversitesi, 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin siberkondri düzeyleri ile akılcı olmayan inançları arasındaki 

ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipteki çalışma bir vakıf üniversitesinin sağlıklı 

ilgili bölümlerinde öğrenim gören 404 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler “Öğrenci Tanıtım Formu”, 

“Siberkondriya Ölçeği” ve “Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği” ile toplanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin Siberkondri 

Ölçeğinden aldıkları toplam puanın 69.75, Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği ortalama puanlarının 135.06 olduğu 

belirlenmiştir. Öğrencilerin Siberkondriya ölçeği ve alt boyutları ile Akılcı Olmayan İnançlar ölçeği ve alt 

boyutlarından aldıkları sıra ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde, Siberkondriya ölçeği alt boyutu olan 

kaygıyı artıran faktörler alt boyutu ile Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği onay ihtiyacı alt boyutu arasında pozitif 

yönde zayıf bir ilişki bulunurken (r=0.20), duygusal sorumsuzluk alt boyutu arasında negatif yönde zayıf bir ilişki 

(r=-0.25) saptandı. Siberkondriya ölçeği kompulsiyon-hiperkondri alt boyutu ile Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği 

onay ihtiyacı, yüksek beklentiler ve suçlama eğilimi alt boyutları arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki görülürken 

(r=0.20, r=0.22, r=0.31), duygusal sorumsuzluk alt boyut arasında negatif yönde zayıf bir ilişki tespit edildi (r=-

0.20). Siberkondriya ölçeği toplamı sıra ortalaması ile Akılcı olmayan inançlar ölçeği onay ihtiyacı ve suçlama 

eğilimi alt boyutları arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki görülürken (r=0.21, r=0.23), duygusal sorumsuzluk alt 

boyutu ile negatif yönde zayıf bir ilişki saptandı (r=-0.23). Sonuç: Çalışma sonuçları üniversite öğrencilerinin 

siberkondriya düzeyleri ile akılcı olmayan inançları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: öğrenci, siberkondri, akılcı olmayan inançlar 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Kanserli Hastaların Hemşirenin Varlığını Algılamaları ve Etkileyen Etmenler 

 
Seda Kurt (Danışman)1, Hatice Yıldız1, Aysun Onar1 

 
1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

Giriş: Hemşirenin varlığı, hemşirenin hastayla olan ilişkisinde deneyimlenen ve hasta sonuçlarına olumlu katkı 

sağlayan hemşire yeterliliğidir. Hastaların hemşirenin varlığını algılaması hastanın gereksinimlerinin karşılanıp 

karşılanmaması ile ilişkilidir. Kanserli hastaların hemşirenin varlığını değerlendirmesi; daha etkili hemşirelik 

bakımı planlanabilmesi açısından önemlidir. Amaç: Bu çalışma kanserli hastaların hemşirenin varlığını 

değerlendirmesi ve etkileyen etmenlerin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Gereç Yöntem: Araştırmanın 

örneklemini Aralık 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında gönüllülük esasına dayalı olarak Trakya Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniğinde tedavi gören 219 hasta oluşturmuştur. Araştırmanın 

uygulanabilmesi için etik kurul izni ve araştırmanın yapıldığı kurumdan izin alınmıştır. Veriler, hastalara 

sosyodemografik bilgileri içeren anket formu ve Hemşirenin Varlığı Ölçeği (HVÖ) kullanılarak toplanmıştır. 

Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis varyans analizi kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 60.37±11.47 yıl olup, %56.2’si kadın, 

%89.5’i evli, %58’i ilkokul mezunu, %92.7’si çalışmadığını ifade etti. Hastaların %86.8’inin yanında refakatçı 

vardı, %93.2’si hemşireler ile iyi bir iletişim kurduğunu, %52.5’i tedavi dışındaki zamanlarda da hemşireler ile 

görüştüğünü, %42.5’i hemşireler ile günde 1 saatten fazla görüştüğünü ifade etti. Hastaların HVÖ toplam puan 

ortalaması 100.39±16.70 olarak bulundu. Hemşireler ile 1 saatten fazla görüşen hastaların, 1 saat ve 1 saatten az 

görüştüğünü ifade eden hastalara göre; tedavi dışındaki zamanlarda da görüştüğünü ifade edenlerin görüşmediğini 

ifade edenlere göre, eşlik eden başka bir kronik rahatsızlığı olduğunu ifade edenlerin başka bir kronik rahatsızlığı 

olmadığını ifade edenlere göre HVÖ puan ortalamasının daha yüksek olduğu belirlendi (p<0.05). Sonuç ve 

Öneriler: Hastaların hemşirenin varlığını iyi düzeyde olumlu olarak algıladıkları, hemşireler ile daha fazla zaman 

geçirmenin ve daha fazla zaman geçirmesine neden olan durumların (ek kronik hastalığa sahip olma) hastaların 

hemşirenin varlığını daha olumlu algılamasını sağladığı saptandı. Bu sonuçlar doğrultusunda hemşirelerin hastalar 

ile tedavi dışında da ihtiyaçları doğrultusunda daha fazla zaman geçirmeleri ve hemşirelere varlığını sunma, 

hemşire memnuniyetini arttırma ile ilgili hizmet içi eğitimler, seminerler düzenlenmesi önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşire, kanser hastası, hemşirenin varlığı, hemşirenin algılanması 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi 

 
Aleyna Özdede1, Tuğba Öztürk1, Asude Nur Biçer1, Aylin Palloş1 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Bursa/Türkiye, 

Giriş: Hemşirelik sürecinin profesyonel hemşirelik uygulamalarına rehber niteliğinde olması, sağlık bakımı 

hizmetlerinin kalitesini arttırması, hemşirelerin problem çözme, karar verme ve eleştirel düşünme becerilerini 

geliştirmesi nedeniyle uygulamalı hemşirelik eğitiminin önemli bir parçasını oluşturmakta ve hemşirelik eğitimi 

sırasında öğrencilerden hemşirelik sürecini kullanma becerisini kazanmaları beklenmektedir. Amaç: Bu 

araştırmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik sürecine ilişkin bilgi ve görüşlerinin belirlenmesidir. 

Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı türdeki araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında bir sağlık bilimleri 

fakültesi hemşirelik bölümünde eğitim gören tüm ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri (N=575), 

örneklemini ise olasılıksız örnekleme yöntemiyle rastgele seçilen ve araştırmaya katılma konusunda gönüllü olan 

219 öğrenci oluşturdu. Etik kurul ve kurum izinleri alındı. Veriler “Öğrenci Bilgi Formu” kullanılarak toplandı. 

Veriler SPSS 22.0 programında, sayı, yüzde ve ortalama olarak değerlendirildi. Bulgular: Araştırmaya katılan 

öğrencilerin yaş ortalamasının 20.78±1,4 yıl, %88.6’sının kadın olduğu saptandı. Öğrencilerin %64.8’inin 

hemşirelik sürecine ilişkin eğitim aldığı, eğitimleri sıklıkla mesleki uygulamalı derslerden (%48.4) ve seçmeli 

derslerden aldıkları (%26.9), hemşirelik sürecini kullanırken en sık ders notlarından (%75.3) ve internet 

kaynaklarından (%69.4) yararlandıkları belirlendi. Öğrencilerin %91.8’inin uygulama alanında hemşirelik sürecini 

kullandıkları, ancak büyük çoğunluğunun (%85.4) sorun yaşadığı, en çok sorun yaşanan hemşirelik süreci 

aşamalarının tanılama (%62.1), değerlendirme (%61.2) ve uygulama (%58.4) olduğu görüldü. Öğrencilerin 

hemşirelik sürecinin mesleki gelişim için yararlı olduğunu (%91.8), hemşirelerin görev, yetki ve 

sorumluluklarından biri olduğunu (%91.3), hasta bakımında önceliklerin belirlenmesine katkı sağladığını (%91.3) 

ve bakım ile ilişkili yazılı kanıt sağladığını (%90.0) düşündükleri; ancak hemşirelik sürecini uygulama konusunda 

kendilerini hazır hissetmedikleri (%53.0), aldıkları uygulamalı eğitimi yeterli bulmadıkları (%52.1) ve hemşirelik 

sürecinin eğitim dönemleri arasında aynı önemde işlenmediğini (%51.1) düşündükleri saptandı. Sonuç ve Öneriler: 

Sonuç olarak hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik sürecinin önemine inandıkları, ancak uygulama konusunda 

sorun yaşadıkları belirlendi. Bu sonuçlar doğrultusunda önerilerimiz uygulama alanında hemşirelik sürecinin 

kullanımına yönelik yaşanan sorunların kök nedenlerinin belirlenerek, gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik öğrencileri, hemşirelik süreci, bilgi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Covid-19 Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi 

 
Emine İLASLAN 1, Ayla Nur ÖZERLİ 2 

 
1AKDENİZ ÜNİVERSTESİ KUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü İç 

Hastalıkları Anabilim Dalı, 2AKDENİZ ÜNİVERSTESİ KUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Hemşirelik Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi, 

Giriş Covid-19, 7 Ocak 2020’de daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir korona virüs olarak tanımlanmıştır. 

31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi 

bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir. 9 Mart 2020 itibariyle, laboratuvarda onaylanmış dünya çapında 

toplam 109 577 vaka belgelenmiştir. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin sağlık sektörünün 

bir parçası olması nedeniyle hastalık, bulaşma yolu, belirtiler, tedavi ve korunmaya yönelik bilgi düzeylerinin 

değerlendirilmesi ve farkındalık oluşturması önemlidir. Amaç Bu araştırma, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

öğrencilerinin Covid-19 enfeksiyonuna ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem 

Araştırma tanımlayıcı niteliktedir. Araştırmaya bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik ve çocuk 

gelişimi bölümünde öğrenim gören, araştırmayı kabul eden 250 öğrenci alınmıştır. Verilerin toplanmasında 

öğrencilerin bazı tanıtıcı özelliklerden ve Covid-19 enfeksiyonuna ilişkin sorulardan oluşan bir anket formu 

kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel kullanılmıştır. Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %70.8’i kadın, %60.4’ü hemşirelik, %39.6’sı çocuk gelişimi mezunudur. Covid-

19’a ilişkin bilgi kaynağı olarak öğrencilerin %46’sı sosyal medyayı, %32’si televizyon programlarını kullanmştır. 

Katılımcıların %99.6’nın Covid-19’nın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ve %96.2’si solunum yoluyla bulaştığını 

bildirmiştir. Öğrencilerin klinik belirtileri bilme durumları değerlendirildiğinde %96’sı ateş, %91.6’sı halsizlik ve 

%67.6’sı kusma semptomlarının görüldüğünü belirtmiştir. Öğrencilerin %90’ı hastalıktan korunmada maske 

kullanımı ve el yıkamanın etkili olduğu bilgisini doğru olarak değerlendirmiştir. Tartışma ve Sonuç Ülkemizde 

henüz enfekte vaka bildirilmemiştir ancak dünya çapında hızla yayılan Covid-19 enfeksiyon riskine karşı önlem 

alınması ve bilgilendirme eğitimlerinin yapılması ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşları tarafından 

önerilmektedir. Araştırmaya göre öğrencilerin Covid-19’a ilişkin bilgi kaynağı olarak sosyal medya ve tv 

haberlerini bildirmişlerdir. Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin sağlık kurumları ile yakın teması dikkate 

alındığında süratle bu konuya ilişkin yetkin kişiler tarafından planlı eğitim programlarının düzenlenmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Covid-19, öğrenci, bilgi düzeyi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AKREDİTASYON ALGISI VE ALDIKLARI 

EĞİTİMDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 
Gamze Nur ÖZDEMİR1, Cansu KARAASLAN2, Aslı SİS ÇELİK1 

 
1Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Erzurum/ Türkiye, E-Posta:sadembulut38@gmail.com, 2Atatürk 

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Erzurum/ Türkiye, E-Posta:cansu16ka@gmail.com, 3Atatürk Üniversitesi 

Hemşirelik Fakültesi, Erzurum/ Türkiye, E-Posta:aslisis@hotmail.com, 

Amaç: Bu çalışmanın amacı bir devlet üniversitesinin hemşirelik fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin 

akreditasyon algılarının ve aldıkları eğitimden memnuniyet düzeylerinin belirlenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı 

tasarımda gerçekleştirilen araştırma 1 Ocak-20 Şubat 2020 tarihleri arasında ülkenin doğusunda bulunan bir devlet 

üniversitesinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, ilgili üniversitenin hemşirelik fakültesinde belirtilen tarihler 

arasında öğrenim görmekte olan 1140 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise araştırmaya katılmayı 

kabul eden 606 öğrenci hemşire oluşturmuştur. Örneklemin evreni temsil düzeyi %53’tür. Verilerin toplanmasında 

“Tanıtıcı Özellikler Formu”, “Akreditasyon Algısı Ölçeği” ve “Öğrenci Doyum Ölçeği-Kısa Formu” 

kullanılmıştır. Veriler SPSS programında değerlendirilmiş ve verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, 

one way ANOVA, Independent t testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan 

öğrencilerin yaş ortalamasının 20.51±1.62 olduğu, %26.9’unun 1.sınıf, %25.4’ünün 2.sınıf, %23.9’unun 3. sınıf 

ve %23.8’inin 4. sınıf olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %77.9’unun Anadolu/Süper/Fen Lisesi mezunu olduğu, 

%74.1’inin üniversitesinden memnun olduğu, %78.2’sinin bölümünden memnun olduğu ve %53.5’inin 

akreditasyon ile ilgili herhangi bir eğitim ders almadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin Akreditasyon Algısı Ölçeği 

toplam puan ortalamasının 64.16±13.71 olduğu ve Öğrenci Doyum Ölçeği toplam puan ortalamasının ise 

2.76±0.80 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin okumakta oldukları sınıf düzeyine, baba mesleğine, üniversiteden 

ve bölümden memnun olma durumlarına göre Akreditasyon Algısı Ölçeği ve Öğrenci Doyum Ölçeği toplam puan 

ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu (p<0.05), doğum yeri, yaşanılan yer ve akreditasyonla ilgili bir 

eğitim alma durumlarına göre ise Akreditasyon Algısı Ölçeği toplam puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı 

olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Çalışma kapsamına alınan öğrenci hemşirelerin akreditasyon 

algısı düzeylerinin ve aldıkları eğitimden memnuniyet düzeylerinin orta düzeyde olumlu olduğu saptanmıştır. 4. 

sınıfta öğrenim gören, il merkezinde doğan, ailesi ile birlikte evde yaşayan, babası emekli olan, üniversitesinden 

ve bölümünden memnun olan ve daha önce akreditasyonla ilgili bir eğitime/derse katılan öğrencilerin akreditasyon 

algısı düzeylerinin diğerlerinden anlamlı düzeyde daha olumlu olduğu, 3. sınıfta öğrenim gören, babası memur 

olan, üniversitesinden ve bölümünden memnun olan öğrencilerin aldıkları eğitimden memnuniyet düzeylerinin 

diğerlerinden anlamlı düzeyde daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Öğrencilere hemşirelik eğitimindeki 

akreditasyon süreci ile ilgili eğitimler verilmesi ve bu sürece öğrencilerin aktif katılımlarının sağlanması 

önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Akreditasyon, kalite, memnuniyet, eğitim, öğrenci hemşire 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Madde Bağımlılığı Önleme Programının Ergenlerin Madde Bağımlılığından Korunmaya İlişkin 

Öz-Yeterlik Algısına Etkisi 

 
Serpil Türkleş1, Mualla Yılmaz1, Asena Sorver2, Veysel Abalı2, Şeydanur Şahin1 

 
1Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği AD., 2Mersin Üniversitesi 

İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, 

Giriş ve Amaç: Ergenlik dönemi içerisinde yer alan gençlerin bağımlılık yapıcı maddeler ile tanışma riski diğer 

gelişim dönemlerine göre daha fazladır. Türkiye’de ergenlerde madde bağımlılığını önlemeye yönelik çalışmaların 

sınırlı sayıda olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma ile “madde bağımlılığı önleme programının ergenlerin madde 

bağımlılığından korunmada öz-yeterliğinin yükselmesine etkisi var mı?” sorusuna yanıt aranmıştır. Çalışmanın 

amacı düzenlenen madde bağımlılığı önleme programının ergenlerin madde bağımlılığından korunmaya ilişkin 

öz-yeterlik algısına etkisini belirlemektir. Gereç Yöntem: Araştırma ön test son test kontrol grubu olmayan yarı 

deneysel bir çalışmadır. Çalışmanın örneklemini 25 Kasım-27 Aralık 2019 tarihleri arasında Mersin il merkezinde 

yer alan bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören ve dahil etme kriterlerini karşılayan öğrencilerin 

tamamı oluşturmuştur (n=153). Veriler Kişisel Bilgi Formu ve Ergenler İçin Madde Bağımlılığından Korunma 

Öz-Yeterlik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bilgilendirilmiş gönüllü olur formunun aile ve genç tarafından 

imzalanmasının ardından 80-100 kişilik gruplar halinde öğrencilere iki oturumdan oluşan eğitim düzenlenmiştir. 

Shapiro-Wilk testi, sayı, yüzde, ortalama ve Wilcoxon testi kullanılmıştır. Bulgular: Ergenlerin yaş aralığı 14-18 

ve yaş ortalamaları 15,61±0,90’dır. Ergenlerin %66,7’si kız ve %36,6’sı 9. sınıfta öğrenim görmektedir. Ergenlerin 

eğitimi sonrası uyuşturucu/uyarıcı maddelerden uzak durma (4,52±0,81; 4,66±0,65), uyuşturucu/uyarıcı maddeler 

konusunda yardım arama (4,17±1,10; 4,34±0,96), uyuşturucu/uyarıcı maddeler konusunda arkadaşına destek olma 

(4,21±1,01; 4,46±0,86) ve ölçek toplam puan ortalamalarında (101,89±18,12; 105,45±14,87) eğitim öncesine göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir artış bulunmuştur (p<0,05, p<0,01, p<0,001). Sonuç ve Öneriler: Ergenlere verilen 

madde bağımlılığından korunma eğitiminin ergenler için madde bağımlılığından korunma öz-yeterlik ölçeği puan 

ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir artışa neden olduğu saptanmıştır. Ergenleri madde bağımlılığından 

korumak için neler yapılabilir? Bu sorununun yanıtı multidisiplliner olarak aranmalıdır. Bunun için ergenlere 

yönelik madde bağımlılığından korunma eğitimlerinin daha büyük örneklem gruplarında uygulanması, eğitimde 

drama ve bilgisayar destekli öğretim yöntemlerinin kullanılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Madde bağımlılığı, ergenler, öz-yeterlik algısı, hemşirelik, madde bağımlılığından 

korunma 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Zekâ Düzeylerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerine Etkisi 

 
Sultan Güçlü1, Ayşegül Savcı1, Kevser Karacabay1, Feyza Kocakurt2, Ali Acer1 

 
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, 2Gazi Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi, 3Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

İnsanlar her yaşta, cinste ve kültürde gereksinimlerine göre öğrenme eğilimindedirler. Yaşam boyu öğrenmeyi de 

etkileyen sebeplerden bir tanesi de zekâdır. Yıllardır değişim ve gelişim gösteren zekâ kavramı çeşitli yönleriyle 

zaman içinde etkin yer almıştır. Howard Gardner zekâ kavramı ve çeşitlerini açıklarken, her zaman zekânın 

kültürden ayrılmaz bir bütün olduğunun önemini vurgulamıştır. Kültürel zekâ, bireyin etkileşimde bulunduğu 

kültürdeki öğrenilmiş her türlü davranıştır. Çoklu kültürel yapıya sahip bir ülkenin özellikle genç nüfusunun 

kültürel zekâlarının yüksek olması istenilen bir durumdur. Bu çalışmanın amacı da Sağlık Bilimleri Fakültesi 

öğrencilerinin kültürel zekâlarının yaşam boyu öğrenme (YBÖ) eğilimlerine etkisini incelenmektir. Kesitsel tipte 

Mart 2020- Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmanın örneklemini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 4. Sınıf öğrencileri (n=218) oluşturmaktadır. Üniversite öğrencilerinin kültürel zekâ 

düzeyleri ile YBÖ eğilimleri arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir 

(r=0,265,p<.01). Öğrencilerin kültürel zekâ düzeyleri ile cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmazken, kadınların YBÖ eğilimlerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır(p=0,022). Analiz 

sonuçları öğrencilerin kültürel zekâ düzeyleri ile kaldıkları yer bakımından anlamlı bir fark olduğunu 

göstermektedir [F(3-214)=27,8,p<.01]. Birimler arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla 

yapılan Tukey testinin sonuçlarına göre yurt/pansiyonda kalan öğrencilerin (▁X =94,29) ve arkadaşları ile evde 

kalan öğrencilerin (▁X=91,25) kültürel zekâ düzeylerinin, ailesi ile (▁X=83,03) ya da tek başına evde yaşayan 

(▁X=80,25) öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Düzenli olarak kitap okuma alışkanlığı olan ve 

kişisel gelişim ile ilgili kurs, seminer, sempozyum gibi çalışmalara katılan öğrencilerin hem kültürel zekâ 

düzeylerinin hem de YBÖ eğilimlerinin yüksek olduğu görülmüştür(p<.01). Düzenli kitap okumanın ve kişisel 

gelişimi geliştirmenin bir yaşam tarzı olarak kültürle şekillenen bir kavram olduğu düşünülmektedir. Farklı 

kültürden insanlarla beraber yaşayan öğrencilerin kültürel zekâ düzeylerinin yüksek olması da beklenen bir 

durumdur. Üniversitelerde öğrencilerin beraber çalışabilecekleri grup çalışmalarına, mentörlük uygulamalarına 

yer verilmesi, kültürel zekânın ve yaşam boyu öğrenmenin önemini vurgulayan seminerlerin artırılması 

önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: kültürel zekâ, üniversite öğrencileri, yaşam boyu öğrenme 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Vicdan Algısı 

 
Aleyna Tufan1, Elif Şahkulubey1, Sinem Alinak1, Duygu Kurt1 

 
1Trakya Üniversitesi, 

İnsana hizmet sunan hemşirelik mesleği için vicdan önemli bir kavramdır. Bu çalışma hemşirelik bölümü 

öğrencilerinin vicdan algısı ve etkileten faktörlerin belirlenmesi amacı ile yapıldı. Tanımlayıcı nitelikteki 

araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde okuyan birinci, ikinci, 

üçüncü ve dördüncü sınıf öğrenciler (N=475) oluşturdu. Araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 332 

öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturdu. Veriler öğrencilerin sosyo-demografik özelliklere ilişkin sorulardan 

oluşan anket formu ve Vicdan Algısı Ölçeği kullanılarak toplandı. Veriler SPSS BMI 20.0 programında, yüzdelik 

ortalamalar, bağımsız gruplarda Student t testi ve Tek yönlü varyans analizi ile değerlendirildi. Çalışmaya katılan 

öğrencilerin yaş ortalaması 20,46±1,87 olup %34,6’sı 1.sınıf, %68,4’ü kadın, %54,2’si anadolu lisesi mezunu, 

%83,7’sinin aile tipi çekirdek aile, %42,8’i ilde yaşamakta ve %76,5’i hemşirelik bölümünü isteyerek tercih 

etmiştir. Öğrencilerin Vicdan Algısı Ölçeği toplam puan ortalaması 59,23±13,34’tür. Kadın öğrencilerin otorite 

alt boyutu puan ortalaması erkek öğrencilerden, 2.sınıf öğrencilerin ölçek toplam, otorite ve duyarlılık alt boyutu 

puan ortalamaları 1.sınıf öğrencilerden yüksektir (p<0,05). Hemşirelik bölümü öğrencilerinin vicdan algısı orta 

düzeyin üzerinde olup cinsiyet ve sınıfın vicdan algısını etkilediği belirlenmiştir. Geleceğin hemşireleri olan 

hemşire öğrencilerin mesleklerini etik açıdan zorlanmadan yerine getirebilmeleri için eğitimlerinde vicdan 

algılarını yükseltecek girişimlerin belirlenip uygulanması önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşire, Öğrenci, Vicdan 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Tutumlarının Bakım Davranışlarına Etkisi 

 
Adem SÜMEN1, Aysun ÜNAL1, Gamze TESKERECİ1, Serap KARDAŞOĞLU1, Kadriye ASLAN1, 

Mehmet Şirin IRMAK1, Ezgi AYDIN1, Hanım Büşra ASLAN1 

 
1Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Giriş: Hemşirelik bakımı duyguları, değerleri, mesleki bilgi ve beceriyi bütünleştirerek hemşirenin en değerli 

rollerinin başında yer alır. Hemşirelik öğrencilerinde profesyonel değerlerin kazandırılmasının bakım kalitesinin 

yükseltilmesinde önemli bir konu olduğu düşünülmektedir. Amaç: Bu çalışma ile hemşirelik öğrencilerinin 

profesyonel tutumlarının bakım davranışlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 

tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tiptedir. Çalışmaya 142 Hemşirelik bölümü öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya katılım 

oranı %68’dir. Çalışma verileri Kişisel Bilgi Formu, Öğrenci Hemşirelere Yönelik Profesyonellik Tutum Ölçeği 

(ÖHYPTÖ) ve Bakım Davranışları Ölçeği (BDÖ-24) kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verilerinin 

değerlendirilmesi SPSS 22.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama 

ile Mann-Whitney U Testi, Kruskal Wallis Testi ve Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın 

yürütülebilmesi için kurum izni; Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik 

izin; öğrencilerden bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Bulgular: Bu çalışmaya katılan öğrencilerin %57.7’si kadın, 

%37.3’ü ikinci sınıf öğrencisi ve %89.4’ü Anadolu Lisesi ve Temel Lise mezunudur. Öğrencilerin %72.5’i 

hemşirelik bölümünü okumaktan memnun olduğunu belirtmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin ÖHYPTÖ puan 

ortalaması 106.708±20.24, BDÖ-24 toplam puan ortalaması 5.23±0.88’dir. Hemşirelik bölümünü okumaktan 

memnun olduğunu belirten ve yeniden seçme şansı olsa yine hemşirelik bölümünü tercih etmek istediğini belirten 

öğrencilerin ÖHYPTÖ toplam puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca hemşirelik 

bölümünden memnun olan, toplumsal faaliyetlere katılan ve yeniden seçme şansı olsa hemşirelik bölümünü tercih 

etmek istediğini belirten öğrencilerin BDÖ-24 toplam puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). 

Öğrencilerin ÖHYPTÖ puanı arttıkça, BDÖ-24 puanı da artmaktadır (r=0.282, p<0.05). Sonuç ve Öneriler: 

Hemşirelik öğrencilerinin profesyonellik ile ilgili tutumlarının ve bakım davranışları algılamalarının iyi düzeyde 

olduğu; profesyonel tutumlarının yüksek olmasının bakım davranışlarını olumlu etkilediği belirlenmiştir. 

Hemşirelik öğrencilerinin profesyonellik tutumları ile bakım davranışlarını arttırmaya ve sürekliliğinin 

sağlanmasına yönelik uygulamaların yapılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Profesyonel tutum, bakım, bakım davranışı, hemşirelik öğrencisi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulama Aşamasında Mobbinge Maruz Kalma Durumları: 

Klinik Öğrenme Algılarına ve Akademik Başarılarına Etkisi 

 
Adem SÜMEN1, Zekiye ERGEN1 

 
1Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Giriş: Mobbing, işyerinde belirli kişileri hedef alan duygusal saldırı ve yıpratma hareketidir. Amaç: Bu çalışma 

hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamalarda mobbinge maruz kalma durumlarının klinik öğrenme algılarına ve 

akademik başarılarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Karma (nitel-nicel) tipteki bu 

araştırma, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ikinci ve üçüncü sınıfta 

öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 126 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmaya katılım oranı 

%93.3’tür. Nicel verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu ve Klinik Öğrenme İklimi Algısı Ölçeği (KÖİAÖ) 

kullanılmış olup analizinde tanımlayıcı istatistik yöntemleri ile independent t-testi kullanılmıştır. Nitel verilerin 

toplanmasında öğrencilerin yaşadıkları mobbing nedeni ve verilen tepkiyi sorgulayan iki soru sorulmuş olup 

değerlendirilmesinde içerik analizi yapılarak gruplandırılmıştır. Üniversitenin Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu’ndan etik izin, kurum izni ve öğrencilerden bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Bulgular: Hemşirelik 

öğrencilerinin %58.7’si kadın, %51.6’sı ikinci sınıf, yaş ortalaması 20.53±1.11’dir. Öğrencilerin %54.8’i bölümü 

isteyerek seçtiğini ve %68.3’ü bölüm öğrencisi olmaktan memnun olduğunu belirtmiştir. Klinik uygulamada 

öğrencilerin %45’i mobbinge maruz kaldığı; mobbing uygulayan kişilerin en çok hemşireler (%36.8), hastalar 

(%19.2) ve hasta bakıcı/yakını (%16.8) olduğu belirtilmiştir. Öğrencilerin KÖİAÖ toplam puan ortalaması 

123.39±19.49; alt boyutlarından klinik ortam ortalamasının 82.74±14.84, duygusal iklim ortalamasının 

23.26±5.38 ve motivasyon ortalamasının 17.38±3.06 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin bir önceki dönem kliniğe 

çıkılan ders uygulama not ortalaması 75.68±8.81 ve dersten geçme not ortalaması 73.98±8.99’dur. Klinik 

uygulamada mobbinge maruz kalanların KÖİAÖ toplam (p<0.01), klinik ortam (p<0.01), motivasyon (p<0.001) 

alt boyutu, uygulama notu (p<0.001) ve ders geçme notu (p<0.001) puan ortalamalarının daha düşük olduğu 

belirlenmiştir. Öğrencilerin maruz kaldıkları mobbing ve mobbinge verilen tepkiler yedişer kategoride 

gruplandırılmıştır. En çok maruz kalınan mobbingin “beceri/yetenek” ve verilen tepkinin “sessiz kalma” 

kategorilerinde toplandığı belirlenmiştir. Sonuç ve Öneriler: Hemşirelik öğrencilerinin yarıya yakının mobbinge 

maruz kaldığı; maruz kalanların klinik ortamdaki öğrenmelerinin, motivasyonlarının ve akademik başarılarının 

olumsuz etkilendiği görülmüştür. Bu nedenle okul hastane işbirliği geliştirilmeli, hemşirelerin ve hastaların 

öğrencileri benimsemeleri sağlanmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: Mobbing, klinik uygulama, öğrenme algısı, akademik başarı, hemşirelik öğrencisi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Sınıf ve Klinik Ortamdaki Hasta Güvenliği Yeterliliği ile Tıbbi 

Hatalara Yönelik Tutumları 

 
Adem SÜMEN1, Sevgi AKSOY1, Aysun ÜNAL1 

 
1Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Giriş: Hemşirelik öğrencilerinin hasta güvenliğine yönelik sınıf ortamında bilgilerinin ve klinik ortamda 

yeterliklerinin geliştirilmesiyle tıbbi hataların en aza indirilmesi mümkündür. Amaç: Bu çalışma hemşirelik 

öğrencilerinin sınıf ve klinik ortamdaki hasta güvenliği yeterlilikleri ile tıbbi hatalara yönelik tutumlarını 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, Akdeniz Üniversitesi 

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 

204 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmaya katılım oranı %96’dır. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu, 

Sağlık Profesyonellerinin Eğitiminde Hasta Güvenliği Ölçeği (H-PEPSSTR) ve Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği 

(THTÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistik yöntemleri, Independent ve Paired t-testi 

kullanılmıştır. Üniversitenin Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik izin, kurum izni ve öğrencilerden 

bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin %54.8’i kadın, %37.3’ü birinci ve %32.8’i 

ikinci sınıf, yaş ortalaması 20.67±1.05’tir. Öğrencilerin tamamı hasta güvenliğinin önemli, %71.4’ü yeterli bilgiye 

sahip olduğunu; %57.1’i tıbbi hata yaptığını ve %59.4’ü tıbbi hataya şahit olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin H-

PEPSSTR alt boyutlarından sınıf ortamında geliştirilen hasta güvenliği bilgilerinin en yüksek 3.73±1.09 ile “etkili 

iletişim”, en düşük 3.53±1.11 ile “insan ve çevre faktörlerini anlama” olduğu; klinik ortamda geliştirilen hasta 

güvenliği yeterliliklerinin en yüksek 3.57±1.04 ile “güvenlik kültürü”, en düşük 3.39±1.12 ile “insan ve çevre 

faktörlerini anlama” olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin sınıf ortamındaki H-PEPSSTR puan ortalamalarının klinik 

ortamdan yüksek olduğu bulunmuş; sadece etkili iletişim alt boyutunda anlamlılık saptanmıştır (p<0.05). 

Hemşirelik öğrencilerinin %88.1’inin tıbbi hata tutumlarının olumlu olduğu belirlenmiştir. THTÖ’ne göre olumlu 

tutuma sahip olanların H-PEPSSTR’nin sınıf ortamındaki “diğer sağlık çalışanları ile ekip halinde çalışma”, “etkili 

iletişim”, “güvenlik risklerinin yönetimi” ve “insan ve çevre faktörlerini anlama” alt boyut puan ortalamalarının 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Hemşirelik öğrencilerinin tıbbi hatalara yönelik 

tutumlarının olumlu ve sınıf ortamında geliştirilen hasta güvenliği bilgilerinin klinik ortamda geliştirilen 

yeterliliklerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu nedenle hasta güvenliğine yönelik eğitim programlarının 

uygulamaya yansıtılacak şekilde ele alınması önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hasta güvenliği, tıbbi hata, sınıf, klinik ortam, hemşirelik öğrencisi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Doğum Ağrısına İlişkin Nonfarmakolojik Yöntemler Ve Hemşirenin Rolü 

 
Meltem KOÇAK1, Aybüke SÜĞÜTLÜ1, Nazlı BALTACI1 

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Samsun, Türkiye, 

Doğal bir süreç olan doğum eylemi sırasında hissedilen ağrı çok şiddetlidir. Bu ağrıları hafifletmek için 

farmakolojik ve nonfarmakolojik tedaviler uygulanır. Doğum ağrısı ile başa çıkmada giderek yaygınlaşan 

nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntemleri, herhangi bir ilaç kullanılmadan tamamen kadının gevşemesini sağlayan, 

ağrısını en az algılamaya yönelten yöntemlerdir. Anneye ve fetüse zarar vermemesi, kolay kullanımları, ucuz 

olmaları, alerjik reaksiyon göstermemeleri nedeniyle yaygın olarak tercih edilir. Anne adayının minimum düzeyde 

ağrı yaşaması ve doğum eylemini kolaylaştırmak amacıyla nonfarmakolojik yöntemler önemlidir. Doğum öncesi 

eğitimlerde gebe kadına bu yöntemler hakkında bilgi verilir. İkinci trimestr ve doğum öncesi 1 hafta 

nonfarmakolojik yöntemlerin öğretilmesi için en uygun zamanlardır. Eğer gebe doğum öncesi eğitim almamışsa, 

doğumun birinci evresinin latent fazında bu yöntemleri öğrenebilir. Müzik, aromaterapi, akupunktur, akupres, 

yoga, hipnoz, masaj, intradermal su enjeksiyonu, transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu, sıcak-soğuk 

uygulama, hayal kurma, odaklanma, dikkat dağıtma ve solunum teknikleri doğum sürecinde kullanılabilecek olan 

nonfarmakolojik yöntemlerden bazılarıdır. Literatürde bu yöntemler etkili ve doğru kullanıldığında, vücutta 

endorfin ve oksitosin salgılanarak doğumun daha rahat ve ağrısız geçtiği belirtilmiştir. Günümüzde gebeler 

doğuma yeterince hazırlanmamakta ya da doğum ağrısı sırasında gereken desteği çoğu zaman alamamaktadır. 

Buna bağlı doğum sürecine katkıda bulunmak için kanıta dayalı nonfarmakolojik yöntemlerin sağlık 

profesyonelleri tarafından bilinmesi ve kullanılması gereklidir. Hemşireler bu yöntemleri gebelere öğretmek ve 

desteklemek için eğitici, araştırıcı, bakım verici ve destekleyici rollerinden yararlanabilir. Bu nedenle doğumda 

çeşitli nonfarmakolojik yöntemlere ilişkin hizmet içi eğitimler ve sertifikasyon programları artırılmalı, GETAT 

yönetmeliğinde düzenleme yapılarak sertifikalı hemşirelerin de gerekli durumlarda bağımsız olarak 

uygulayabilmesi sağlanmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: Doğum, Nonfarmakolojik Yöntemler, Doğum Ağrısı, Hemşire, Bakım 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Gebelikte Kanıta Dayalı Bütünleşik Bakım 

 
Hatice DESTİRECİ1, Tuğçe ÜNLÜ1, Nazlı BALTACI1 

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Samsun, Türkiye, 

Yaşamın bir parçası olan gebelik; fetüsün ihtiyaçlarını karşılamak, homeostazisi korumak doğuma ve doğum 

sonrası döneme hazırlanmak için anatomik, fizyolojik, psikolojik ve biyokimyasal değişimlerin yaşandığı normal 

ve patolojik süreçlerin iç içe geçtiği dinamik bir süreçtir. Gebeliğin sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve sağlıklı bir 

yeni doğanın doğumu ile sonuçlanması için, gebeye biyopsikososyal alanda güvenli ve bütüncül bir bakım 

sağlanması önemlidir. Gebelerin bakımında farmakolojik yaklaşımların yanı sıra tamamlayıcı ve bütünleşik 

yöntemler de kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, tedaviye destek 

sağlaması amacıyla yararlanılmaktadır. Tamamlayıcı ve destekleyici yöntemler üreme çağındaki kadınlar 

tarafından yaygın olarak kullanılmakta, dünyada kadınların yaklaşık yarısının herhangi bir yöntem kullandıkları 

bildirilmektedir. Gebelik sürecinde ise Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Amerikan Ulusal Sağlık Merkezi 

(NCCAM)’nin alternatif tıp uygulamalarını sınıflandırmasında yer alan zihin-beden tıbbı uygulamalarından yoga 

ve meditasyondan; alternatif tıp uygulamalarından akupunktur, geleneksel Çin tıbbı, naturapati ve homeopatiden; 

biyolojiye dayalı tedavilerden bitkilerle tedavi ve özel diyetlerden; manipülatif ve bedene dayalı uygulamalardan 

masaj ve refleksolojiden, enerji terapilerinden terapötik dokunma ve biyoenerjiden yararlanılabileceği 

bildirilmektedir. Gebeler özellikle birinci trimesterda meydana gelen bulantı kusma, kas krampları, gastrointestinal 

sistem rahatsızlıkları ve yorgunluk gibi sorunlarda farmakolojik tedavinin olumsuz etkilerinin olabileceği 

kaygısından dolayı, çoğu zaman bu yöntemlere başvurmaktadır. Gebelerin tamamlayıcı ve bütünleşik yöntemlere 

olan ilgisindeki artış ve ihtiyaç, sağlık ekibinin bireylerle en çok birlikte olan üyesi hemşirelerin bu yöntemleri 

bakıma entegre etmesini zorunlu hale getirmiştir. Hemşirenin gebelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak 

araştırmacı, bakım verici, destekleyici, danışman ve kaynak kişi gibi birçok rolü vardır. Hemşirelerin bu roller 

kapsamında bütünleşik uygulamalara ilişkin desteğini kanıta dayandırarak, uygulamaların etkinliğini ve 

güvenliğini sağlamaları gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Gebelik, Kanıta Dayalı Bakım, Hemşirelik, Tamamlayıcı ve Bütünleşik 

Uygulamalar 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Anne Bebek Bağlanmasında Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları 

 
Dilara ÖZKAN1, Songül SEVİMLİ1, Nazlı BALTACI1 

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Samsun, Türkiye, 

Bağlanma, duygusal yönü ağır basan ve olması beklenen karşılıklı bir ilişkidir. Anne bebek bağlanması sevgi, 

şefkat, ilgi ile ortaya çıkan ve zamana dayalı olarak sürdürülebilirlik özelliğine sahip eşsiz bir bağdır. Anne ile 

bebek arasındaki ilk bağlanma deneyimleri gebelik sürecinde başlamakta, doğum ve doğum sonrası süreçte 

gelişmektedir. Bebeğin yaşadığı bu ilk bağlanma deneyimleri, bebeğin ileride yaşamını fiziksel, ruhsal, sosyal ve 

duygusal yönden etkilemektedir. Ebeveynin fetüse ve yeni doğana bu bağlılığı birçok faktörden etkilenmektedir. 

Anne bebek bağlanmasını olumlu yönde etkileyen faktörler emzirme, gebeliğin planlanması, bebeğin istenilen 

cinsiyette olması, bebeğin hayal edilene yakın olması, sağlık çalışanlarının desteği, kolay doğum, sosyal destek 

komplikasyonsuz doğum ve doğuma hazırlıktır. Bağlanmayı olumsuz yönde etkileyen faktörler ise zorlu bir 

gebelik veya doğum, destek sistemlerinin yokluğu, anne ve bebeğin aynı odada kalmaması, gebelik sürecinde stres, 

kötü prosedür ve rutinler, hasta ya da anomali olan bebek ve istenmeyen/plansız gebelik gibi faktörlerdir. 

Hemşirelerin bakım ortamlarında anneye ve bebeğine en iyi bakımı sunabilmesi için girişimlerini kanıta 

dayandırması gerekmektedir. Literatürde bağlanmayı destekleyen kanıta dayalı girişimler, aynı odanın 

paylaşılması ve emzirmenin desteklenmesi, dokunma ve masaj, kanguru bakımı / ten tene temas, sosyal destek, 

bilinçli farkındalık, yoga, meditasyon, müzik dinleme ve şarkı/ninni söyleme, stres ve anksiyetenin azaltılması, 

bebeğine odaklanma ve dokunma olarak yer almaktadır. Hemşireler doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası 

dönemlerde anne bebek bağlanmasını değerlendirmeli, takip etmeli, belirlenen bağlanma sorunlarına yönelik 

kanıta dayalı bağlanmayı destekleyecek girişimlerde bulunmalı, bu konuda anneyi bilgilendirmeli ve destek 

olmalıdır. Bu çalışmada anne bebek bağlanmasını etkileyen faktörler ve kanıta dayalı uygulamalar incelenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: Anne-bebek bağlanması, Kanıta dayalı uygulamalar, Bakım, Hemşirelik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Gebelik Dönemine İlişkin Bakımın Yönetimi 

 
Cemile Sümeyye VAROĞLU1, Büşra Nezaket ÇELİK1, Nazlı BALTACI1 

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Hemşirelik Bölümü,Samsun,Türkiye, 

Yeni koronavirüs salgını dünya genelinde hızla yayılım gösteren ve ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalık, her yaştan bireyleri farklı düzeylerde etkilediği gibi, gebelik döneminde 

meydana gelen fizyolojik değişimler enfeksiyonlara yatkınlığı arttırmakta, anne ve fetüsün sağlığını da 

etkileyebilmektedir. Bu nedenle COVID-19 enfeksiyonundan korunmaları oldukça önemlidir. Gebelikte meydana 

gelen enfeksiyonlar abortus, preterm eylem, erken membran rüptürü, preeklampsi, fetal distrese bağlı artmış 

sezaryen ihtimali gibi komplikasyonları beraberinde getirmektedir. Ancak COVID-19’un maternal ve fetal etkileri 

için çalışmalar bulunmakla birlikte kanıtlar yeterli düzeyde değildir.Pandemi döneminde ülkemizde sağlık 

hizmetleri uygulamaları devam etmekte ancak acil ve riskli olmayan durumlar hariç hastanelere başvuru 

önerilmemektedir.Bu sebeple gebelik döneminde enfeksiyondan korunmada temel kural olan izolasyon ve hijyen 

uygulamalarının yanında antenatal kontrollerin olabildiğince sınırlandırılması ya da evden takip yapılması gibi 

uygulamalar önleyici olacaktır. Kesin veya şüpheli COVID-19 olan gebelerin çoğunda, eğer obstetrik problemler 

yoksa hastanede yatmayı gerektirmeyen evde bakımın önerildiği hafif bir hastalık görülür. Hafif şiddetli hastalığa 

ek olarak orta şiddetli-ciddi hastalığı olan gebeler ise hastaneye yatırılmalı ve multidispliner ekip tarafından bakım 

verilmelidir. Bu süreçte multidisipliner ekibin bir parçası olan hemşire ve ebeler, bakım sürecinde kadınlar ile en 

uzun süre birlikte olan sağlık profesyoneli olmaları nedeniyle anne ve fetüs/yenidoğanın durumunda meydana 

gelebilecek değişiklikleri erken dönemde belirleyebilmekte ve bu şekilde ekibinin karar verme sürecine güçlü bir 

destek oluşturabilmektedir. Hemşireler pandemi sürecinde gebe ve bebeklerin sağlığını korumak, geliştirmek için 

etik ilkeleri göz önünde bulundurarak araştırıcı, bakım verici, eğitici ve danışmanlık rollerini kullanmalıdır. Aynı 

zamanda sağlık profesyonellerinin kadınlara bakım verirken bulaşı önlemek için hem kadınları hem de kendilerini 

koruyucu önlemler alması şarttır. 

ANAHTAR KELİMELER: Bakım, COVİD19, gebelik, hemşire, pandemi 

 

 

 

POSTER 

BİLDİRİLER 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Çok Yönlü Liderlik Yönelimlerinin ve Etkileyen Faktörlerin 

Belirlenmesi 

 
Rumeysa ÖZÇELİK1, Esra ÇAYLAK ALTUN2, Ceydanur GÜLTEKİN2, Zehra OKUYUCU2, Eda Nur 

ALUÇOĞLU2, Beyzanur KUZHAN2, , , , 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi, 2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 

Giriş: Hemşirelik eğitiminde öğrencilere mezun olmadan kazandırılması gereken önemli yetkinliklerden birisi 

liderliktir. İyi liderlerin yetiştirilmesi ile hemşirelik mesleğinin gelişimine önemli katkılar sağlanmaktadır. Bu 

açıdan hemşirelik öğrencilerinin liderlik davranışlarının ve bu davranışları etkileyen faktörlerin bilinmesi 

gerekmektedir. Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin çok yönlü liderlik yönelimlerinin ve etkileyen faktörlerin 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, bir hemşirelik fakültesinde 

öğrenim gören 302 öğrenci (N:430) ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, Bilgi Formu ve Çok Yönlü Liderlik 

Yönelimleri Ölçeği (ÇYLYÖ) kullanılarak 03.02.2020-15.04.2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin 

normal dağılıma uygunluğu değerlendirildi. Verilerin analizinde Mann-Whitney U Testi, Kruskal Wallis testi ve 

Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %78.5’i kadın, %21.5’i erkek ve yaş 

ortalaması 20.88’dir. Öğrencilerin %72.5’i Anadolu Lisesinden mezundur ve %47’si genel akademik başarısını 

iyi olarak değerlendirmiştir. Katılımcıların yarısı yaşamının büyük kısmını ilde geçirmiş, %75,2’si çekirdek aileye 

sahip ve %78.1’inin geliri giderine eşittir. Ayrıca öğrencilerin %80.8’i demokratik aile tutumuna sahip olduklarını 

belirtmişlerdir. Çalışmaya katılan öğrencilerin %87.1’i liderlikle ilgili bir eğitim almamıştır ve %57.1’i liderlik 

eğitimi almak istemektedir. Öğrencilerin %54’ü kendisini lider olarak görmekte ve arkadaşlarının da onu lider 

olarak gördüğünü düşünmektedir. ÇYLYÖ’ye göre alt boyut puanları politik liderlik 17.92±3.94, insan kaynaklı 

liderlik 20.40±3.85, karizmatik liderlik 17.66±4.37 ve yapısal liderlik 15.69±3.20’dir. Liderlikle ilgili eğitim alan, 

kendini lider olarak gören ve arkadaşlarının lider olarak gördüğünü düşünen öğrencilerin tüm alt boyut puanları 

anlamlı olarak yüksektir (p<0.05). Birinci sınıftaki öğrenciler ile dördüncü sınıftaki öğrencilerin politik liderlik alt 

boyutu puanı açısından anlamlı bir fark vardır (p<0.05). Öğrencilerin genel akademik başarılarını algılama 

seviyeleri ve ailelerinin gelir durumları açısından tüm alt boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmıştır (p<0.05). Yaş ile politik liderlik davranışları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır (p<0.05). 

Fakat liderlik yönelimleri ile cinsiyet, mezun oldukları lise, yaşamını geçirdiği yer, aile tipi ve aile tutumu 

değişkenleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin çok yönlü 

liderlik yönelimleri alt boyut puanları oldukça yüksek olarak bulunmuştur. Liderlik yönelimleri alt boyut puanının 

en yüksek insan kaynaklı liderlikte olduğu belirlenmiştir. Liderliğe yönelik farkındalığı yüksek olan öğrencilerin 

liderlik yönelimi puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencinin sınıfı, genel akademik başarılarını 

algılama seviyeleri ve ailesinin gelir durumu liderlik yönelimini etkilemektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, Hemşirelik Öğrencisi, Liderlik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ADLİ HEMŞİRELİK 

 
Yunus Emre AKYOL1, Melek DEMİRAL1, Hamiyet KIZIL1 

 
1T.C. Beykent Üniversitesi, 

Özet Sağlık hizmetleri kapsamında hasta ile en çok vakit geçiren, adli vakaların hastanelerde ya da başvurulan 

sağlık kurumlarında ilk karşılaştıkları sağlık profesyonelleri hemşirelerdir. Bu durumdan dolayı hemşirelerin adli 

vakalara ve adli olaylara karşı bilgi, tutum ve görüşleri son zamanlarda önem arz etmektedir. Hemşirenin primer 

görevi bakım vermek olsa da bakım verirken kanıtlara zarar vermeme, kanıtları raporlayabilme ve kanıtları 

saklayabilme bilgilerine sahip olması gerekmektedir. Bu çalışmada amacımız, adli hemşireliğin geçmişten 

günümüze gelişimini ve adli vakalardaki görev yetki ve sorumluluklarını ortaya koymaktır. Adli hemşirelik; 

travmatik yaralanmalar ve hasta tedavisi ile ilgili mahkemelerce kriminal araştırmalara yönelik olan sorulara klinik 

ve özel bilgi sunmak, cinsel saldırı, ölüm, çocuk istismarı olaylarının araştırılmasında, delil toplanmasında, 

bulguların kaydedilmesinde ıslahevinde ve yüksek güvenlikli psikiyatri hastanelerinde bulunan hükümlülerin 

bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarında yer alan; ayrıca doku ve organ nakli merkezleri ile okullarda görev 

alabilecek adli hemşirelerin eğitimi ve onların yürüteceği hizmetlerin belirlenerek denetlenmesini sağlayan bilim 

dalıdır. Adli hemşireliğin geçmişi çok eskilere dayanmamaktadır. Yapılan araştırmalar,Adli Hemşireliğin ilk resmi 

tanımının 1986 yılında Amerikan Adli Bilimler Akademisinde yapıldığını ortaya çıkarmıştır. 1987 yılında Dr. 

Harry Mcnamara, hemşirelik uygulamaları ve eğitiminin içerisinde adli tıp bilgisinin de bulunması gerektiğini 

ortaya koymuştur. Adli tıp bilgisi olmayan sağlık profesyonellerinin adli olaylarda sağlıklı kanıt toplayamadığı ve 

var olan kanıtları gözden kaçırabildiğini belirtmiştir. Son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da olmak 

üzere birçok ülkede adli hemşirelik tanımlanmış ve yetkilendirilmiştir. Ülkemizde de adli hemşireliğin ortaya 

çıkışı 2004 yılına dayanmaktadır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı bünyesinde açılan 

Adli Hemşirelik birimi, ülkemizde adli hemşirelik alanında ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu birimde eğitim gören 

hemşire ekibi; delillerin tespiti, korunması, raporlanması ve saklanması hususunda dersler almakta ve sahada yaşlı 

ve çocuk istismarı, cinsel suçlar gibi adli olgularla ilgilenmektedir. Adli hemşirelik konusunda eğitimler 

düzenleyerek hemşirelerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve daha fazla adli hemşireler yetiştirmek için sağlık 

politikası geliştirilmesi önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Adli hemşirelik, adli vaka, kanıt 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Covid-19 Pandemi Döneminde Hemşirelerin Yaşadığı Etik İkilemler 

 
Zeynep Ayşe USLU1, Betül AYGÜN1, Türkinaz AŞTI1, Yasemin KIYAK1 

 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

Giriş: Covid-19 pandemisi, toplumu birçok yönden etkileyen kitlesel bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Bu süreçte 

şüphesiz ki sağlık ekibi üyelerinden olan ve bakım vermede en ön safhalarda yer alan hemşireler, Covid-19 

hastalarının bakımında ve tedavisinde önemli rollerde bulunmuş mesleki yükümlülüklerini büyük bir özveriyle 

yerine getirmiş ve getirmeye devam etmektedirler. Ancak tüm bu süreçte hemşireler rol ve sorumluluklarını yerine 

getirirken birçok etik ikilemle de karşı karşıya kalmışlar ve bunların çözümünde çeşitli sorunlar yaşamışlardır. 

Amaç: Bu derlemenin amacı Covid-19 pandemisi sürecinde hemşirelerin yaşamış olduğu etik ikilemleri ortaya 

koymaktır. Gereç ve Yöntem: Covid-19 pandemisinde hemşirelerin yaşamış olduğu etik ikilemleri incelemek 

amacıyla güncel literatür taranarak bu derleme çalışması hazırlanmıştır. Bulgular: Covid 19 pandemisinde 

hastalarla en çok temasta bulunan ve bakımda en ön safta yer alan hemşireler süreç boyunca birçok etik ikilemle 

karşı karşıya kalmışlardır. Bu etik ikilemlere bakıldığında hemşireler, bu süreçte ilk olarak mevcut yoğun bakım 

ve servis yataklarının, ventilasyon cihazlarının, ilaçların yetersiz kaldığı durumlarla karşılaşmış bu durum mevcut 

kaynakların adil dağıtılmasında etik ikilemler oluşturmuş ve hemşireler bakım verecekleri hastalarını seçmek 

zorunda kalmışlardır. Bir diğer etik ikilem; kişisel koruyucu ekipmanlarının yetersizliği ve sınırlı sayıdaki testler 

gibi güvenli bakımı sağlayan kaynakların yetersizliği durumunda görülmüştür. Bu durum, hemşirelerin virüsle 

enfekte etme olma, hastalarına ve ailelerine bulaştırma riski ve bakım vermeyi reddetme gibi sorunlar yaşamasına 

neden olmuştur. Bir başka etik ikilemse sahada özveriyle çalışan hemşirelerin, toplum tarafından damgalanma 

yaşamaları ve bu durum sonucunda, hastalarına ve topluma karşı mesleki yükümlülüklerini yerine getirirken kendi 

ve mesleki değerleri arasında çatışma yaşamalarıdır. Sonuçlar ve Öneriler: Covid-19 pandemisinde en ön safhada 

çalışan hemşireler, bu süreçte birçok sorunla ve etik ikilemlerle karşı karşıya kalmışlardır. Hemşirelerin 

karşılaştıkları bu etik ikilemlere ilişkin doğru etik karar verme adımlarını yerine getirebilmeleri için uluslararası 

düzeyde Covid-19 pandemisine yönelik etik uygulama ve ilkeleri içeren rehberlerin oluşturulması ve hemşirelerin 

bu dönemde yaşamış oldukları etik ikilemlere ilişkin çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Covid-19, hemşire, etik ikilem 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

PERİFERİK ARTER HASTALIĞI OLANLARDA MOBİL UYGULAMALARIN 

KULLANIMI 

 
NURDAN GEZER 1, DİLARA KUNTER 1, YAKUP AKYÜZ 2, 1 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ CERRAHİ HASTALIKLARI 

HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI, 2AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 

FAKÜLTESİ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ, 

Periferik arter hastalığı (PAH); ekstremite arterlerinde aterosklerozla karakterize arterlerde daralmaya ve akış 

hızının azalmasına sebep olan kronik seyirli, ilerleyici, cerrahi girişim ya da ilaç tedavisi gerektiren ve bireyin 

yaşamını olumsuz etkileyen bir dolaşım bozukluğudur. PAH, giderek artan sıklığı, tedavisinin uzun, yüksek 

maliyetli olması, neden olduğu akut ve kronik komplikasyonlar sonucu bireyin iyilik haline zarar vermekte, 

fonksiyonel kapasitesini etkilemekte, sosyal ve mesleki roller yerine getirme yeteneğini engellemektedir. Bu 

sebeplerle PAH, önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. PAH’lı bireylerde iyi bir izlem,, hastalık 

yönetimi ve dolaşım kontrolünün sağlanması ile komplikasyonların oluşması ya da hastalığın ilerlemesinin 

engellenmesi mümkün olabilmektedir. Bireylerin diyet, ilaç, egzersiz, kilo düzenleme, sigarayı bırakma, cilt 

bütünlüğünü koruma, ekstremitelerin ılık tutulması ve uygun pozisyonda durma gibi öz bakım davranışlarını 

geliştirmesi gerekmektedir. Bu sebeple, diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi PAH’lı bireylerin kendi bakımlarına 

katılımları oldukça önemlidir. Vasküler hastalıkların yaygın olması ve giderek daha da artması, periferik arter 

hastalığının etkin bir şekilde izlenmesini ve yönetimini gerekli kılmaktadır. Günümüz gelişen teknolojisinin en 

önemli çözümlerinden biri ise mobil sağlık uygulamalarının kullanımıdır. Bu sebeple teknolojinin kullanımı, bütün 

alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da vazgeçilmez yapıtaşlarından biri haline gelmiştir. Yapılan çalışmalara 

göre PAH’lı bireylerin hastalıklarının izlenmesi ve yönetiminde mobil sağlık uygulamaların olumlu ve olumsuz 

etkileri olmuştur. Bu derlemenin amacı, PAH’lı bireylerin hastalıklarının yönetimi ve izlenmesinde mobil sağlık 

uygulamaların önemini vurgulamaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: PERİFERİK ARTER HASTALIĞI, MOBİL SAĞLIK, MOBİL 

UYGULAMALAR, TELEFON 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Gelişen Ve Değişen Çağda Hemşireliğin Değişmeyen Tek Rolü : BAKIM 

 
Güleser HAZAR1, Tuncay TOPRAK2 

 
1Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik 3. Sınıf Öğrencisi, 

Hemşirelik, bilgi gerektiren bir hizmet sektörüdür. Hemşirelikte bilgi; deneyim, gözlem, içe doğma / sezgi gibi 

birçok kaynaktan elde edilebilir Bu bilgi kurumlar, hastalar ve meslek için değerli bir üründür. Etkili bir hemşirelik 

bakımının sağlanmasında insan sağlığının korunması ve bunun anlaşılmasına dayalı derin bir bilgi gereklidir 

Tarihsel sürece bakıldığında geçmişte hemşirelik uygulamalarının tedavi edici uygulamalarla sınırlı olduğu 

görülür. Fakat, günümüzde hemşirelik uygulama alanı genişlemiş ve yeni boyutlar kazanmıştır. Bu değişim ve 

gelişim hemşirenin bakım işlevi ağırlıklı olarak yeni rollere yönelmesine yol açmıştır. Bakım, insanın 

varoluşundan itibaren ihtiyaç duyduğu varlığının vazgeçilmez bir yapı taşıdır. Bakımı, varoluşundan beri 

profesyonel bir rol olarak üstlenen meslek ise hemşireliktir. Bakımı, yüzyıllardır hemşireliğin profesyonel bir rolü 

olmasına karşın, teknik bir eylem olarak yürütülmüştür. Ancak bakımın insanın birçok boyutunu ele alan duygu, 

düşünce, karar, eylem, değerlendirme süreçlerinden oluşması kavramın kapsamını genişletmiş ve tanımlanması 

gereğini ortaya çıkarmıştır Toplumsal sorunlar nedeniyle sağlık bakım gereksinimleri ve sağlık politikaları sürekli 

değiştiği için hemşireliğin işlev ve rolleri de değişmekte ve bu roller hemşirelik mesleğinin gelişmesine ve 

profesyonelleşmesine katkı sağlamaktadır. İşlev ve rollerin değişmesine karşın hemşirelik hizmetleri birey ve 

toplumun temel gereksinimlerine yanıt verme ilkesini sürekli olarak korumaktadır. Hemşirenin temel rolü 

bakımdır ve iyileşme süresi boyunca hastanın yeniden sağlığını kazanması için yardımcı olur. Bakım verici 

rolünde hemşire, sağlığı geliştirmek için hastanın bio-psiko-sosyo-kültürel olarak ihtiyaçlarını belirler ve hastalık 

sürecine özel bakım planı oluşturup uygulayarak iyilik durumunu yeniden kazanmasını sağlar. Bakım verici rol 

hemşirelik rolleri arasında hemşirelerin en bağımsız oldukları roldür. Hemşirelikte hasta bakım rolunun işlenilmesi 

ve sağlamanın yanında hasta haklarının korunması çerçevesinde hemşirenin hastaya doyumlu bakım vermesine 

olanak sağlayacaktır. Hemşire profesyonel yaklaşımı ile bakımın estetik yönünü kullandığında hasta veya çevresi 

tarafından takdir görecek ve bunun sonunda kendine olan güveni artacaktır 

ANAHTAR KELİMELER: Rol , Bakım .Estetik Bilme, Sanat Ve Hemşirelik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ANATOMİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ 

İNCELENMESİ 

 
Tuğçe Taşkın1, Kübra Şahin 1, Sebiha Gökşen1 

 
1Erciyes Üniversitesi, 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK 

ÖĞRENCİLERİNİN ANATOMİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ Tuğçe Taşkın Kübra 

Şahin Sebiha Gökşen Giriş- Gereç Yöntem: Bu çalışma hemşirelik bölümünde eğitim alan öğrencilerin tanıtıcı 

özellikleri anatomi dersine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı türdeki 

çalışma 1-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Hemşirelik Bölümü 1. Sınıfta eğitim gören ve çalışmaya katılmayı kabul 

eden 172 öğrenci ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında örneklem seçimine gitmeksizin evrenin tamamı 

araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ve “Anatomi 

Dersine İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan 172 hemşirelik birinci sınıf 

öğrencisinin yaş ortalamasının 18,70 olduğu, %84,9’unun kadın, %94,2’sinin genel lise mezunu, %58,1’inin 

bölümü isteyerek tercih ettiği, %89,5’inin şu anki lisans eğitimi öncesinde anatomi dersi almadığı, %82,0’sinin 

anatomi öğrenmede güçlük yaşadığı, %50’sinin öğrenme yolu olarak okumayı tercih ettiği, %78’inin anatomi 

dersini 1. Sınıfta almayı tercih ettiği, %59,9’unun dersi ilgi çekici bulduğu belirlenmiştir. Araştırma ölçek 

Cronbach alfa değeri 0,862’dir. Öğrencilerin ölçekten aldıkları toplam puan ortalaması 72,61 olduğu saptanmıştır. 

Sonuç: Bu araştırmada Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin anatomi dersine tutumları orta düzeyde olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Anatomi, Hemşirelik Öğrencileri, Tutum. 

ANAHTAR KELİMELER: Anatomi, Hemşirelik Öğrencileri, Tutum. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Türkiye’de Yetişkin Bireylerde Konstipasyon İle İlgili Yapılan Çalışmalarının İncelenmesi 

 
Gülşah Köse1, Tuğçe İyem1, Merve Hasar1 

 
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Muğla, 

Giriş: Konstipasyon hem sağlıklı bireylerde hem de hastanede yatan hastalar arasında oldukça yaygın olarak 

görülen bir sağlık sorunudur. Ancak tanımında ve tanılama kriterlerinde farklılıkların bulunması nedeni ile 

Türkiye’de genel oranı tam olarak bilinmemektedir. Amaç: Yetişkinlerde konstipasyon ile ilgili yapılan 

araştırmaların sistematik olarak değerlendirilmesidir. Yöntem: Çalışmanın araştırması “Konstipasyon” “Kabızlık” 

anahtar kelimeleri ile Google Akademik, Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri, YÖK Ulusal Tez Tarama veri 

tabanları kullanılarak Eylül 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında yapılmıştır. 2000-2019 yılları arasında, Türkiye’de 

yapılmış, tam metin yayınlanmış araştırmalar ve tezler dahil edilmiştir. Bulgular: Yapılan çalışmaların; 10’unun 

hastalar ile, 3’ünün huzurevindeki yaşlılar ile, 5’inin öğrenciler ile, 1’inin sağlık personeli ile, 4’ünün fonksiyonel 

konstipasyonu olan bireyler ile, 1’inin yetişkin sağlıklı bireyler ile, 2’sinin gebeler ile yapıldığı saptanmıştır. 

Ayrıca 4 makalenin de konstipasyon ile ilgili derleme olduğu görülmüştür. Bu araştırmalardan 14’ü hemşirelik 

araştırmasıdır. Konstipasyonun belirlenmesinde 8 araştırmada Roma II-III veya IV kriterleri, 3’ünde Konstipasyon 

Risk Değerlendirme Ölçeği, 4’ünde Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği kullanıldığı, diğerlerinde ise konstipasyonun 

farklı yöntemler ile belirlendiği ya da bu yönde bir bilginin olmadığı görülmüştür. Konstipasyon ile ilgili yapılan 

çalışmalarda, konstipasyon riskinin %11-56 arasında değiştiği, en sık karşılaşılan sorunların defekasyonda 

zorlanma, dışkı kıvamının sert olması, yetersiz dışkılama hissi, bağırsak hareketlerinin azalması, dışkılamada elle 

müdahale yapma olduğu belirtilmektedir. Ayrıca ileri yaş, kadın cinsiyet, sıvı ve lifli besin tüketiminin azalması, 

aktivitenin azalması, kronik hastalık ve kötü beslenme alışkanlığının konstipasyon riskini arttığı ifade 

edilmektedir. Sonuç ve Öneriler: Araştırmalar incelendiğinde; literatürde de belirtildiği üzere konstipasyon tanımı 

ve tanılama kriterleri ile ilgili farklılıkların olduğu görülmüştür. Bu nedenle konstipasyonun toplumdaki genel 

oranı hala tam olarak belirlenememektedir. Toplumda konstipasyon oranını ve ilişkili faktörleri ortaya koyacak, 

standartlaştırılmış geniş kapsamlı araştırmalara ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: konstipasyon, hemşire, araştırma, risk, tanım 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Türkiye’de Hemşirelik Alanında Meme Kanseriyle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin 

İncelenmesi 

 
Şevval Bostancı1, Ayşe Akalın2 

 
1Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye., 2Düzce Üniversitesi, 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye., 

Giriş: Dünyada ve Türkiye’de meme kanseri, kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüm nedeni olan kanser türüdür. 

Amaç: Bu çalışma, Türkiye’de hemşirelik alanında meme kanseri ile ilgili yapılan lisansüstü tezleri 

değerlendirmek amacıyla retrospektif ve tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın verileri 

Ocak-Mart 2021 tarihlerinde “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi” veri tabanı taranarak 

toplanmıştır. İncelemede meme kanseri, tarama, erken tanı, risk, bilgi düzeyi ve sağlık inanç anahtar kelimeleri 

kullanılarak tarih aralığı verilmeden hemşirelik anabilim dalında yapılan tezlerin tümü değerlendirilmiştir. 1992–

2020 yılları arasında tamamlanan tam metnine ulaşılabilen toplam 32 tez araştırma kapsamına alınmıştır. 

Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen standart bir veri özetleme formu ile toplanmıştır. Veriler 

frekans (n) ve yüzdelik (%) kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya dâhil edilen tezlerin %6,2’si (n:2) 

doktora, %93,7’si (n:30) yüksek lisans tezidir. Bunların %31,3’ü (n:10) hemşirelik, %31,3’ü (n:10) halk sağlığı 

hemşireliği, %28,2’si (n:9) cerrahi hastalıklar hemşireliği, %6,25’i (n:2) evde bakım hemşireliği ve %3,2’si (n:1) 

iç hastalıkları hemşireliği anabilim dalındadır. Tezlerin çoğunluğu %21,9 (n:7) 2019 yılında, %12,5’i (n:4) 2008 

yılında, %9,4’ü (n:3) 2018 yılında ve %9,4’ü (n:3) ise 2012 yılında yayınlanmıştır. Çalışmaların çoğunluğu %59,4 

(n:19) tanımlayıcı, %9,4’ü (n:3) tanımlayıcı ve kesitsel, ve %6,2’si (n:2) yarı deneysel tiptedir. Çalışmalarda 

veriler çoğunlukla araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu ve ölçekler aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin 

toplanmasında kullanılan ölçekler çoğunlukla %40,6 (n:13) Champion Sağlık İnanç Modeli Ölçeği ve %18,7’i 

(n:6) Meme Kanseri Korku Ölçeğidir. Ortalama örneklem büyüklüğünün 863 (kadınlar, kadın sağlık çalışanları, 

hemşireler, kadın öğretim elemanları ve kız üniversite öğrencileri) olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar ve Öneriler: 

Çalışmaların uygulandığı örneklem gruplarında, meme kanseri ile ilgili bilgi, tutum ve tarama davranışlarını 

uygulama düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Kadınların meme kanseri belirtilerini bildikleri ancak 

tarama davranışlarını düzenli yapmadıkları saptanmıştır. Meme kanserinden ölüm oranlarını azaltmak ve yaşam 

süresini uzatmak için meme kanseri konusunda kadınların bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Meme kanseri, tarama, erken tanı, risk, bilgi düzeyi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Beceri ve Etik Duyarlılıkları Arasındaki İlişkinin 

İncelemesi 

 
Hüseyin Akkurt1, İrfan Yeğin1, Harun Şimşek1, Sümeyye Kaya1, Ayda Çelebioğlu1 

 
1Mersin Üniversitesi, 

GİRİŞ:Hasta-hemşire etkileşiminin uygun şekilde kurulabilmesi, hasta bireyin gereksinimlerinin doğru ve tam bir 

şekilde belirlenmesi, gereksinimleri doğrultusunda bakım verme sürecinin doğru yürütülebilmesi, hemşirelerin 

empatikurabilme becerisine sahip olması ile ilişkilidir. Bakım verme süresince hemşirelerin mesleki etik ilkelere 

uygun davranması ve verdikleri kararların etik açıdan kabul edilebilir olması da gerekmektedir. Hemşirelerin iyi 

bir empati becerisine ve etik duyarlılık yetisine sahip olmaları hem kendilerini hem de hasta gereksinimlerini 

tanıyıp, anlamalarına buna paralel olarak da daha etkin daha kaliteli ve profesyonel bir bakım hizmeti sunulmasına 

yardımcı olacaktır. AMAÇ: Araştırma hemşirelik son sınıf öğrencilerinin empatik beceri ve etik duyarlılıkları 

arasındaki ilişkiyi ve bunları etkileyen sosyodemografik özellikleri ortaya koymak amacıyla planlanmıştır GEREÇ 

ve YÖNTEM: Araştırma bir hemşirelik fakültesinde okuyan 82 son sınıf hemşirelik öğrencisi ile 

gerçekleştirilmiştir. Örneklem büyüklüğü güç analizi %80 güven aralığında belirlenmiştir. Veriler on adet 

tanımlayıcı soru ve Jefferson Empati Ölçeği ile Ahlaki Duyarlılık Ölçeği kullanılarak, web tabanlı program 

kullanılarak toplanmıştır.Verilerindeğerlendirilmesindeistatistikpaketprogramıkullanılmıştır.Bağımsızgruplar t 

testi, varyansanalizi ve pearsonkarelasyonkatsayısıkullanılarakverileranalizedilmiştir. BULGULAR: Araştırmaya 

82 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin %44’ü kadın %56’sı erkektir. Öğrencilerin yaş ortalamaları 22,6, akademik 

başarı ortalamaları 68,6’dır. %57,1 ‘i hemşirelik mesleğini sevdiğini belirtirken, %28,6 ‘sı bir süre çalıştıktan sonra 

mesleğini değiştirmek istediğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin empatik beceri puan ortalamaları 45,46, ahlaki 

duyarlılık puan ortalamaları 94,01 ‘dir. Aralarında pozitif yönlü zayıf ilişki bulunmaktadır (r: ,206, p<0.05). 

SONUÇ VE ÖNERİLER:Sonuç olarak, literatürle paralel olarak öğrencilerin empati beceri düzeyleri arttıkça 

ahlaki duyarlılıkları da artmaktadır. Hemşirelik mesleğinde iletişim becerilerinin empati ilişkisi üzerine kurulması 

ve etik yaklaşımın benimsenmesi önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, Öğrenci, Empatik Beceri, Etik Duyarlılık 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Bölümü Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Karşı Tutumu 

 
Prof. Dr. Nevin Hotun Şahin1, Simge Şeker2, Şevval Dursun 2, Hilal Tellioğlu2, Prof. Dr. Türkinaz Aştı2, 

Uzm. Hem. Merve Meşedüzü2 

 
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Fakültesi , 2Bezmialem Vakıf Üniversitesi , 

Giriş ve Amaç: Flört ilişkilerinde yaşanan şiddet ileri zamanlarda bireyi ve toplum sağlığını etkileyebilmektedir. 

Gelecekte toplumun daha sağlıklı olması için flört dönemi şiddetinde farkındalık için çalışmaların artması 

gerektiği düşünülmektedir. Bu gerekçeden yola çıkılarak bu araştırma ile üniversite öğrencilerinde flört ilişkisinde 

şiddet durumunun belirlenmesi ve öğrencilerin bu konudaki tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 

Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışma olup veriler vakıf üniversitesi hemşirelik bölümü kadın öğrencilerine 

2020 yılı Ocak ayında uygulanmıştır. 193 kadın öğrenci evreninden katılmaya gönüllü 167 kadın öğrenci 

örneklemi oluşturmuştur. Araştırmada Sosyodemografik Özellikler Veri Formu, Flörtte Şiddete Yönelik Tutum 

Ölçekleri (Psikolojik ve Fiziksel) kullanılmıştır. Veriler SPSS 22.0 formatında; nonparametric correlations, mann-

whitney Test, Kruskal-Wallis Testleri kullanılarak istatiksel olarak hesaplanmıştır. İstatistiksel anlamlılık için 

p<0,05 değeri kabul edilmiştir. Bulgular: Yaş ortalaması istatiksel olarak anlamlı değildir(p<0,05).Çalışmada gelir 

durumunun flörtteki fiziksel şiddet ortalama puanının yüksek ve anlamlı olduğu ( p< 0,038) bulunmuştur, Anne 

ve babanın çalışmamasının flört ilişkisinde psikolojik şiddet ortalama puanının yüksek ve anlamlı olduğu 

(p<0,030; p<0,026) bulunmuştur. Flört şiddetini daha önce duymamış olanların puanının (p<0.050) anlamlı 

olduğu, daha önce flört ettiği arkadaşları olmayanların fiziksel şiddet puanı, daha önce ilişkisinde flört şiddetini 

duymayanların psikolojik şiddet puanı ve şiddet nedeniyle flört ilişkisi biten kişilerin psikolojik şiddet ortalama 

puanının yüksek ve anlamlı olduğu bulunmuştur.( p<0,041,p<0,050; p<0,041) Sonuç ve Öneriler: Araştırma 

sonucunda flört şiddeti hakkında öğrencilerin bilgi eksikliği olduğu, buna bağlı olarak flört ilişkisinde psikolojik 

ve fiziksel şiddeti normal olarak kabul ettiği bulunmuştur. Bu bağlamda öğrencilere ve gençlere yönelik olarak 

şiddet ve baş etme yolları hakkında farkındalık kazandırılması gerektiği veya bu konunun müfredata eklenmesi 

gerektiği düşünülmektedir. Flört sırasında kişilerin tutumlarının şiddet içerip içermediği ile ilgili değerlendirmeleri 

yapabilmeleri için eğitilmeleri gerektiği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Anahtar Kelimeler: Flört şiddeti, Flörtte Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği, 

hemşirelik, üniversite öğrencileri, 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Bakım Uygulamalarında Teknoloji Kullanımı 

 
Simge Nur Alkan1, Hatice Erdem Önder2, Dilek Sarı1 

 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları 

Anabilimdalı, 

Bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlığı geliştirmek, hastalıkları önlemek, tedavi etmek, kronik hastalıkları yönetmek 

gibi pek çok amaçla sağlık sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır (1). Hemşireler, uyguladıkları bakımın 

kalitesini geliştirmek için gelişen bilgi teknolojisini izlemek ve uygulamada kullanmak durumundadır (2). Bu 

konuda ilk kez Amerika’da 1997 yılında Ulusal Hemşirelik Konseyi tarafından tele hemşirelik, hemşireliğin 

teknoloji ve bilişim kullanılan uygulama alanı olarak tanımlanmıştır (3). Kritik veya sürekli izlem gerektiren 

hastalar için kullanılan tele yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım hemşireleri ve sağlık çalışanlarının 7/24 uzaktan 

çeşitli sağlık bilgi teknolojileri ile desteklenmesi ve tavsiyelerde bulunulduğu çalışma alanlarıdır (4). Bu uygulama 

sonucunda sepsis ve arrest gelişen vaka sayısının azaldığı tespit edilmiştir (5). Tele sağlık hizmetlerine ek olarak 

daha gelişmiş bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımı verilmesi için geliştirilen taşınabilir akıllı sensörler, akıllı 

yataklar, mobil cihazlarla bağlantılı teşhis cihazları ve anlık değer takibiyle hemşirelerin verdikleri bakım 

kalitesinin arttığı gözlenmiştir (5). Örneğin; akıllı telefonlar ve giyilebilir aksesuarlar ile nabız ve tansiyon ölçülüp, 

EKG çekilebilmektedir. Bunlara ilaveten; kandaki oksijen seviyesini, kalp atım hızını ve ateşi sürekli ölçen ve 

alarm veren cihazlar da (Buddy WATCH, LOOPY gibi) bulunmaktadır. Boston Tıp Merkezi ve Northeastern 

Üniversitesinin işbirliğinde taburculuk işlemlerine yardımcı olması için bilgisayar temelli bir program olan sanal 

hemşire karakteri; hastaların bilgilerini toplama, hastalara bilgi sağlama, hastanın sağlık durumunu değerlendirme, 

taburculuk talimatlarını uygulama ve hastalara danışmanlık yapma gibi hemşirelik uygulamalarını 

yapabilmektedir (6). Cheryl Bailey ve ekibi de; hastaların taburculuk sonrası yaşadıkları sorunları ve hastaneye 

yeniden yatışları azaltmak için hastaların ev ortamında telefon veya internet aracılığıyla öz bakımları için gereken 

talimatlara ve eğitim videolarına ulaşmalarına olanak sağlayan mobil sağlık programı geliştirmişlerdir (7). 

Hemşireler arasında daha bilinçli işbirliği süreçleri tasarlamak; az maliyetli, standardize, daha pratik ve hatasız bir 

bakım verebilmek için teknolojinin imkânlarından yararlanması elzemdir. Bunun için güncel yayınlar takip 

edilmeli ve bunların uygulamalara yansıtılması için çalışmalar yapılmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, Bakım, Teknoloji 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Sigara Kullanımı Ve Sigaranın Kalp Sağlığı Üzerine Etkisi 

 
Sibel Gökgöz1, Berna Dinçer1, Elif Erköse1, Esra Yılmaz1, Merve Nur Kafaoğlu1, Özkan Aydın1, Esra 

Oğuzhan1, Latife Aşkın1 

 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik,İstanbul,Türkiye, 

Amaç: Bu çalışma üniversite öğrencilerinin sigara kullanma ve sigaranın kalp sağlığına etkisini bilme 

durumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç Ve Yöntemler: Araştırma Ekim 2019-Ocak 2020 tarihleri 

arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler ile kesitsel tipte ve tanımlayıcı olarak 

gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında toplam 378 öğrenciye anket uygulanarak araştırma tamamlandı. Araştırma, 

sosyo-demografik özellikler, sigara kullanımı, sigara kullanımının kalp sağlığı üzerindeki farkındalık durumlarını 

sorgulayan 22 sorudan oluşan anket formu kullanılarak yapıldı. İstatistiksel analizler için yüzdelik, frekans, 

ortalama, ki-kare kullanıldı. Tüm testlerde anlamlılık seviyesi p<.05 olarak ele alındı. Bulgular: Araştırmaya 

katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.74±1.70 olup, %57.7’si erkek, %42.4’ü kadındır. Öğrencilerin %21.7’si 

sigara kullanmakta olup, bunların %42.5’i günde 20 adet sigara tüketmektedir. Erkek öğrencilerde sigara içme 

oranı %43.2, kadın öğrencilerde ise %9.7 olarak saptandı (p<,0002). Eğitim bilimleri ve Hukuk Fakültesindeki 

öğrencilerin sigara içme sıklığı sağlık bölümlerindeki öğrencilerin sigara içme sıklığından yüksek olduğu 

belirlendi (p<.005). Öğrencilerin sigara kullanımının başlıca nedenleri arkadaş gruplarından etkilenme (%38.8), 

belirli bir soruna bağlı (%49.0) ve merak (%21.2) olduğu saptandı. Öğrencilerin %98.8’i sigaranın kalp 

hastalıklarıyla, %98.1’i akciğer kanseriyle, 99.2’si gırtlak kanseriyle, %92.4’ü beyin hastalıklarıyla ve %97.7’si 

KOAH ile ilişkisi olduğunu bilmektedir. Öğrencilerin %87.6’sı tütün ürünleri ile ilgili yasal düzenlemeleri 

desteklemektedir. Sonuç: Öğrencilerde sigara kullanım oranın düşük olduğu, sigara kullananların çoğunluğunun 

erkek olduğu belirlendi. Sigara ile mücadele etmede daha etkili yasal, toplumsal ve eğitici çalışmaların yapılması 

önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Sigara, Üniversite Öğrencileri, Kalp Sağlığı 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Bir Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinin Estetik Cerrahiye Yönelik 

Tutumları 

 
Ümmü yıldız fındık1, Duygu soydaş yeşilyurt1, Sena karakaya1, Zeynep tunç1, Elif dinçer1 

 
1Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Hemşirelik Bölümü, Edirne/Türkiye, 

Özet Amaç: Estetik cerrahi girişim sayıları arttıkça, hastalara bakım verenlerin rolleri değişmekte ve artmakta; 

estetik cerrahiye karşı tutumları önem kazanmaktadır. Bu araştırmanın amacı bir sağlık bilimleri fakültesi, 

hemşirelik, beslenme ve diyetetik ile fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümleri öğretim elemanları ve öğrencilerinin 

estetik cerrahiye yönelik tutumlarının değerlendirilmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı türdeki bu araştırma, Şubat- 

Mart 2020 tarihleri arasında, bir fakültenin hemşirelik, beslenme ve diyetetik ile fizyoterapi ve rehabilitasyon 

bölümlerinde, 38 öğretim elemanı ve 870 öğrenci ile yürütüldü. Araştırmanın örneklem büyüklüğü güç analizi ile 

belirlendi. Veriler bir anket formu ve Kozmetik Cerrahiyi Kabul Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin 

değerlendirilmesinde SPSS 20.0 programında tanımlayıcı analizler, doğrusal regresyon analizi, Student t ve One-

Way Anova testleri kullanıldı. Bulgular: Öğretim elemanlarının Kozmetik Cerrahiyi Kabul Ölçeği toplam puan 

ortalaması 54,16±18,99, öğrencilerin ise 54,19±20,08 olarak belirlendi. Estetik cerrahi girişim geçirmeyi düşünen 

öğretim elemanlarının ölçek toplam puan ortalamalarının düşünmeyen öğretim elemanlarından yüksek olduğu 

belirlendi (p<0,001). Öğrencilerin ölçek toplam puan ortalamalarını olumlu düzeyde etkileyen değişkenler, daha 

önce estetik cerrahi girişim geçirmiş olma, sosyal çevrede estetik cerrahi girişim geçirmiş bir birey olması, estetik 

cerrahi girişim yaptırmayı düşünme, estetik cerrahinin sağlık açısından zararsız olduğunu düşünme ve dini 

görüşlerin estetik cerrahiye engel olmayacağını düşünme olarak belirlendi (p<0,05). Ayrıca, kendilerini çekici 

bulan öğrencilerin ölçek toplam puan ortalamalarının, kendilerini çekici bulmayanlardan yüksek olduğu bulundu 

(p<0,05). Sonuç ve Öneriler: Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin estetik cerrahiyi kabul düzeyleri orta olarak 

belirlendi. Estetik cerrahi girişim geçirmeyi düşünen öğretim elemanlarının kabul düzeyleri yüksekti. Daha önce 

estetik cerrahi girişim geçirmiş olma, sosyal çevrede estetik cerrahi girişim geçirmiş bir birey olması, estetik 

cerrahi girişim geçirmeyi düşünme, estetik cerrahinin sağlık açısından zararsız olduğunu düşünme ve dini 

görüşlerin estetik cerrahiye engel olmayacağını düşünme; öğrencilerin estetik cerrahiye yönelik tutumlarının 

önemli yordayıcıları olarak belirlendi. Kendilerini çekici bulan öğrencilerin estetik cerrahiyi kabul düzeyleri 

kendilerini çekici bulmayanlara göre yüksek bulundu. Bireylerin estetik cerrahiye yönelik tutumlarının olumlu 

değişimi için girişimlerde bulunulmasını önermekteyiz. 

ANAHTAR KELİMELER: Beslenme ve diyetetik, estetik, estetik cerrahi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, 

hemşire, öğrenci, öğretim elemanı. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Eğitimi ile İlgili Deneyimleri 

 
Meryem YAVUZ Van GIERSBERGEN1, Medine KARABAL1, Perihan GÜLEÇLİ1, Rumeysa GÖNEL1 

 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

ÖZET Araştırma Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 3. Ve 4. Sınıf lisans öğrencileri ile Haziran-Aralık 2019 

tarihleri arasında hemşirelik öğrencilerinin hasta eğitimi ile ilgili deneyimlerinin incelenmesi amacıyla yapılan 

tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 3.sınıf 298 kişi 

4.sınıf 308 kişi olmak üzere toplamda 606 kişi oluşturdu. Örneklemi çalışmaya katılmaya istekli 97 öğrenci 

oluşturdu. Araştırma verileri ‘Online Survey’ ile toplandı. Anket formu: Sosyodemografik özelliklere yönelik 7 

soru ve hasta eğitimi ile ilgili bilgi ve deneyimlere yönelik 13 soru olmak üzere toplam 20 sorudan oluştu. Elde 

edilen veriler SPSS Statistics 22 for Windows ile analiz edildi. Survey Online Anket Sistemi üzerinden yüzdelik 

dağılımları izlendi, SPSS veri tabanı üzerinden sayı,yüzde ve ki-kare analizi yapıldı. Çalışmada; 

öğrencilerin;%83,5’ in kadın, yaş ortalamasının 21,19 yaş (±0,673) olduğu, erkeklerin yaş ortalamasının 22,5 yaş 

(±3,983) olduğu, %86.5’inin 3.sınıf öğrencisi olduğu, öğrencilerin hastalarına verdiği eğitimin konusunun; 

%72,1’inin derin solunum, öksürük, ayak-bacak egzersizleri, spirometre eğitimi, %19,5’inin genel hastalık bilgisi, 

%8,2’sinin taburculuk olduğu, %45’inin bilgiyi ders notlarından edindiği, öğrencilerin %34’ünün hasta eğitimini 

ameliyat öncesi dönemde verdiği, %70,1’inin bu eğitimi tek başına yaptığı, eğitim verilirken %34,8’ inin yanında 

hasta yakınlarının bulunduğu, %69’unun hasta yakınını eğitime dahil ettiği, %97,9’unun eğitimi hasta odasında 

verdiği, %52,7’sinin yazılı materyal/broşür kullandığı, %74,2’sinin eğitiminin 0-15 dakika arasında sürdüğü, 

%90,7’sinin zamanı etkin kullandığını düşündüğü, %89,6’sının hastadan geri bildirim aldığı, %95,8’inin eğitim 

sonunda planladığı eğitim hedefine ulaşabildiğini düşündüğü, %21,6’sının hasta eğitimi sürecinde hastane ortamı 

(ses,ışık,vb.) dolayısıyla zorluk yaşadığı, %96,9‘sının hastayla etkili iletişim kurduğunu düşündüğü, %77,3’ünün 

hastanın verilen eğitime ilgili olduğunu düşündüğü görüldü. Bu çalışma sonucunda; Ege Üniversitesi Hemşirelik 

Fakültesi 3. Ve 4.Sınıf öğrencilerinin, verdikleri eğitimden memnun oldukları ve eğitimin hedefine ulaştığını 

hissettikleri görüldü. Anahtar Kelimeler: Hasta Eğitimi, Eğitim, Hemşirelik Öğrencisi. 

ANAHTAR KELİMELER: Hasta Eğitimi, Eğitim , Hemşirelik Öğrencisi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Progresif Kas Gevşeme Egzersizlerinin Yönetici Hemşirelerin Mesleki Doyum, Tükenmişlik, 

Merhamet Yorgunluğu ve Yaşam Kalitelerine Etkisi 

 
Remziye Semerci1, Gülnur Öztürk2, Melahat Akgün Kostak1, Saadet Elmas1, Ali İhsan Danacı (SUNAN 

KİŞİ)1, Sadber Musbeg1 

 
1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Edirne, Türkiye, 2Trakya Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Edirne, Türkiye, 

GİRİŞ: Hemşirelerin primer rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerinde iş ile ilgili yaşam kalitelerinin, 

mesleki tatminlerinin, tükenmişliklerinin ve merhamet yorgunluğu düzeylerinin etkili olduğu bildirilmektedir. 

Mesleki olarak yaşanan olumsuz duygular ise anksiyeteye neden olarak vücutta kas gerginliğine sebep olmaktadır. 

Progresif kas gevşeme egzersizleri ise tüm kasların gerilmesi ve gevşemesini sağlayarak rahatlama sağlar. AMAÇ: 

Bu deneysel araştırmada, progresif kas gevşeme egzersizlerinin yönetici hemşirelerin yaşam kalitesine, mesleki 

tatmin, tükenmişlik ve merhamet yorgunluğu düzeylerine olan etkisinin incelenmesi hedeflendi. GEREÇ VE 

YÖNTEM: Çalışma, bir üniversite hastanesinde çalışan 30 yönetici hemşire ile yürütüldü. Hemşirelere, haftada 

bir kez 30 dakika olmak üzere sekiz hafta boyunca grup şeklinde ‘Jacobson: Progresif Kas Gevşeme Egzersizleri’ 

uygulandı. Veriler çalışmadan önce, birinci ve ikinci ayın sonunda ‘Çalışanlar için Yaşam Kalitesi Ölçeği’ ile 

toplandı. Veriler IBM SPSS 23 programında tanımlayıcı istatistikler, paired t-test kullanılarak analiz edildi. 

BULGULAR: Hemşirelerin yaşı 40.20±4.32, %63.3’ü lisans mezunu, çalışma yılı 19.43±5.76, yönetici olarak 

çalışma yılı 9.47±7.04 idi. Çalışma öncesinde hemşirelerin ‘Çalışanlar için Yaşam Kalitesi Ölçeği’ toplam puan 

ortalaması 71.56±14.60, alt boyut puan ortalamaları ‘Mesleki Tatmin’ 32.87±9.48, ‘Tükenmişlik’ 19.23± 7.86, 

‘Merhamet Yorgunluğu’ 18.93±9.42 bulundu. İkinci ayın sonunda ise toplam ölçek puan ortalaması 63.90±10.75, 

alt boyut puan ortalamaları ‘Mesleki Tatmin’ 34.96±9.52, ‘Tükenmişlik’ 15.40± 7.13, ‘Merhamet Yorgunluğu’ 

12.76±7.24 bulundu. İkinci ayın sonunda hemşirelerin ölçek puan ortalamasında artma (p=0.005), merhamet 

yorgunluğu (p<0.001) ve tükenmişlik alt boyut puan ortalamasında azalma olduğu (p=0.001), mesleki tatmin puan 

ortalamasında ise istatistiksel olarak bir değişim olmadığı belirlendi (p=0.150). Çalışmanın etki büyüklüğü %95 

güç, %5 hata payı ile hesaplandığında d= 0.72 olduğu, bunun da klinik olarak anlamlı olduğu görüldü. SONUÇ 

VE ÖNERİLER: Progresif kas gevşeme egzersizlerinin yönetici hemşirelerin yaşam kalitesini arttırdığı, mesleki 

tükenmişliklerini ve merhamet yorgunluklarını azalttığı belirlendi. Bu kapsamda, hemşirelerin yaşam kalitelerini 

arttırmak, merhamet yorgunluğu ve tükenmişliklerini azaltmak amacıyla progresif kas gevşeme egzersizlerinin 

yaygınlaştırılması ve çalışmaların farklı gruplarda yapılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Progresif Kas Gevşeme Egzersizi, Merhamet Yorgunluğu, Tükenmişlik, Mesleki 

Tatmin, Yönetici Hemşire 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Akciğer Kanseri Tanılı Hastada Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu 

 
Ramiz İŞÇİ1, Burak İlkim YÜKSEL1, Tuğba YEŞİLYURT1 

 
1İstinye Üniversitesi, 

Giriş: Akciğer kanseri, günümüzde, en sık görülen ve en fazla ölüme yol açan kanserlerin başında yer almaktadır. 

Akciğer kanseri tanısının konması sonrasında hasta tanıyı kabullenme, tedaviyi sürdürme, sosyal sorunlarla baş 

etme, ailesel sorumlulukları devam ettirme gibi tanıdan-tedaviye ve tedavi sonrası döneme ilişkin pek çok soru ve 

sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Hastaların iyi bir tedavi süreci geçirmesini sağlamak için, bu süreç içinde 

hastaların yaşanan sorunlar ile baş etmesini sağlayacak kapsamlı hemşirelik bakımının planlanması ve 

uygulanması önemlidir. Amaç: Bu çalışmada Küçük Hücre Dışı Akciğer Karsinomu tanısıyla tedavi gören olguda, 

Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları - NANDA tarafından onaylanan hemşirelik tanıları çerçevesinde uygulanan 

hemşirelik girişimleri ve sonuçlarının sunulması amaçlanmıştır. Olgu: 68 yaşında kadın hasta, iki aydır farkında 

olduğu boyun sol kısımda şişlik nedeniyle hastaneye başvurmuştur. Hastadan alınan lenf nodu biyopsisi sonucuna 

göre Küçük Hücre Dışı Akciğer Karsinomu tanısı koyulan hastanın kemoterapi tedavisi için onkoloji servisine 

yatışı yapılmıştır. Kliniğe yatışı yapılan hasta bu tarihten itibaren iki haftalık süreyle hemşirelik bakımı ile izlenmiş 

ve gerekli girişimler uygulanmıştır. Sonuç ve Öneriler: Hastaya hemşirelik tanıları olarak kusmaya bağlı sıvı 

elektrolit dengesizliği, kemoterapötiklere bağlı bulantı ve kusma, kemoterapinin GİS’e olan etkisi nedeniyle beden 

gereksiniminden az beslenme, hastalık sürecinde akciğer kapasitesinde azalmaya ve sekresyonların artmasına bağlı 

hava yolu açıklığında yetersizlik, dispne ve yetersiz oksijenlenme ile ilgili olarak aktivite intoleransı, dispne 

nedeniyle uyku düzeninde bozukluk ve oral mukoz membranda değişiklik, kemoterapatiklere bağlı konstipasyon, 

kas tonusu zayıflığına bağlı düşme riski, invaziv girişimlere, akciğer işlevlerinde azalmaya ve etkisiz hava yolu 

açıklığına bağlı artmış enfeksiyon riski, beden imajındaki değişikliğe bağlı güçsüzlük riski tanıları konulmuştur. 

Saptanan bu tanılara göre hemşirelik girişimleri uygulanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, hemşirelik, hemşirelik bakımı, hemşirelik 

süreci 



176 
 

19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Malnütrisyonu Olan Yaşlı Bir Hastanın Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne 

Göre Kavram Haritası İle Analizi: Olgu Sunumu 

 
Büşra SOYDAN1, Rabia YILDIZ1 

 
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 

Giriş: Dünya nüfusunun 2018 yılında %9,1'ini yaşlı nüfus oluşturmaktadır. TÜİK verilerinde Türkiye’de yaşlı 

nüfusu 2018 yılında %8,8’di. Akademik Geriatri Derneği’ne göre yaşlılarda en sık görülen 8 problem arasında 4. 

sırada yer alan malnütrisyon, yaşlılarda sıklıkla ihmal edilen bir problemdir. Malnütrisyon, protein, karbonhidrat, 

yağ, vitamin, mineral gibi besin maddelerinin yetersiz alınmasından kaynaklanan ve vücuttaki bir çok organı, 

sistemi etkileyen beslenme bozukluğudur. Tanı almış hastalarda en çok yetersiz beslenme, sarkopeni, kilo ve iştah 

kaybı görülmektedir. Kavram haritası ve Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli (FSÖ), bireyin gereksinimlerini 

birbiriyle ilişkili fonksiyonel alanlarda incelemekte, verilerin doğru, objektif ve eksiksiz toplanmasını ve analiz 

edilmesini kolaylaştırmaktadır. Malnütrisyonlu hastada, sistemik komplikasyonlar gelişebilir. Malnütrisyonun 

önlenmesinde, hastanın hastanede kalış süresinin ve maliyetin azaltılmasında hemşirelik bakımı önemlidir. Amaç: 

Yaşlı bir bireyin Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne göre hemşirelik bakım sürecinin, kanıta 

dayalı olarak kavram haritasıyla ortaya konması amaçlanmıştır. Olgu: 80 yaşında kadın hasta, 20 gün önce 

sarkopeni, halsizlik ve kolostomi çevresinde açılan yaraları sebebiyle hastaneye yatışı yapılıyor. Hastanın tek 

yaşadığı, yemek hazırlayamadığı, kolostomi torbasını takmadığı için batında yaralarının oluştuğu biliniyor. Bireye 

1998’de kolon kanseri tanısı konduğu, 2007’de nüks ve tedaviye inaktif katılım sonucu kalıcı kolostomi açıldığı, 

kronikte hipertaniyonu ve 2012’de kifoz tanısı konulduğu biliniyor. Son 6 ayda 25 kg kayıp yaşayan (45 kg, 164 

cm, BKİ 16.73/aşırı zayıf) hastaya yapılan tetkikler sonucu malnütrisyon tanısı konuldu. Tedavi gördüğü 21. 

gününde izlenmeye başlandı ve ayrıntılı anamnezi alındı. Hemşirelik bakım planları FSÖ ile birleştirilerek kavram 

haritası üzerinde ilişkilendirilerek tanımlandı. Sonuç ve Öneriler: Beslenme düzeyi ile yaşam kalitesi arasında 

önemli bir ilişki vardır. Yaşlılarda malnütrisyonun; kas fonksiyonunda bozulma, sarkopeni, kemik kırıkları, immün 

fonksiyonda azalma, anemi, bilişsel fonksiyonda azalma, yara iyileşmesinde gecikme, bası yaraları, ödem gibi 

olumsuz etkileri vardır. Yaşlılarda beslenme durumunun rutin olarak değerlendirilmesi, tedavi planlanması ile 

malnütrisyonun klinik ve ekonomik sonuçlarından korunmak mümkündür. 

ANAHTAR KELİMELER: Malnütrisyon, Kavram Haritası, Yaşlı Birey, Hemşirelik Bakımı 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Kavram Haritası Kullanılarak Kemoterapi İlişkili Bulantı-Kusmanın İzlemi: Olgu Sunumu 

 
Rabia YILDIZ1, Ayşe YARAMIŞ1, Beyza GÖKTAŞ1, Aysun ALTUNOĞLU1, Yasemin USLU1 

 
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 

Giriş: Kavram haritaları, öğrencinin ihtiyacı olan bilgiyi doğru biçimde öğrenmesine yardımcı olan önemli bir 

yöntemdir. Bu yöntemin temel amacı; kavram, ilke ve düşüncelerin öğretilmesinde ezbere öğrenme yerine, 

“anlamlı öğrenmenin” kullanılmasıdır. Hemşirelikte kavram haritaları eleştirel düşünme ve problem çözme 

becerilerini geliştirerek hemşirelik sürecinin uygulanmasına yardımcı olduğu belirtilmektedir. Bu olgu sunumunda 

kavram haritası kullanılarak kemoterapi (KT) ilişkili bulantı-kusmanın yönetimi sağlanmıştır. Bu olgunun ele 

alınmasının nedeni kanserin tüm dünyada görülme sıklığı artan önemli bir sağlık sorunu olmasıdır. Kanser 

hastalarının çoğu farklı nedenlere bağlı bulantı ile kusma yaşamaktadır. Özellikle KT ilişkili bulantı-kusma, kanser 

tedavisi gören hastalar tarafından en sık ifade edilen yan etkidir. Bu durum kontrol edilmezse tedaviyi günlük 

yaşam aktivitelerini olumsuz yönde etkilemekte ve çeşitli komplikasyonlara yol açmaktadır. Bulantı ve kusma, 

hastaların tedavilerini reddetme riskini ortaya çıkarmakla birlikte malnütrisyon ve dehidratasyon gibi ciddi 

komplikasyonlara da neden olmaktadır. Amaç: Bu olgu sunumunda KT ilişkili bulantı-kusması olan bir hastanın 

hemşirelik bakım planı tartışılmıştır. Kavram haritası üzerinde; bulantı-kusma fizyopatolojisi, etiyolojisi, 

semptomları, laboratuvar bulguları ve tedavisi gibi temel kavramlar ile hemşirelik tanıları ve hemşirelik bakımı 

arasındaki ilişkiler gösterilecektir. Olgu: 19 yaşında kadın hasta A.Y., Akut Lenfoblastik Lösemi tanısı ile KT 

uygulanmaktadır (20-24 Kasım 2019). Hastanın Gastrointestinal Toksisite Değerlendirme Kriteri’ne göre Grad 2 

bulantısı ve Grad 2 kusması olduğu belirlendi. Bakım haritası oluşturulurken kusma ilişkili; iştahsızlık, yorgunluk, 

konstipasyon, beslenme bozukluğu tanıları belirlendi. Bulantı ilişkili; malnütrisyon ve gereksinimden az beslenme 

tanıları ele alındı ve kavram haritasında ilişkilendirilerek açıklandı. Aynı zamanda bulantı-kusmadan bağımsız 

tedaviyle ve hastalıkla ilişkili semptomlar da kavram haritasında yer verilerek ilişkisellik arandı. İzleme ilişkin 

gerekli etik kurul izni alınmıştır (2020-02/38) Sonuç ve Öneriler: Bu olguda kavram haritasının, öğrencilerin 

eleştirel düşünme becerisi ve kendi başlarına kavram haritası yapma, başarma duygusu ve özgüveni arttırdığı 

düşünülmektedir. Bunun yanında öğrencilerin bilmedikleri ve anlamadıkları konuları daha kolay 

belirleyebildikleri ve akademik başarılarına olumlu katkı sağladığı söylenebilir. Hemşirelik öğrencilerinin kavram 

haritası uygulamalarının desteklenmesi önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Kavram Haritası, Kemoterapi İlişkili Bulantı-Kusma, Hemşirelik Bakımı 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Betty Neuman Sistemler Modeline Göre Akut Myeloid Lösemili Hastanın Bakımı : Olgu 

Sunumu 

 
Ramiz İŞÇİ1, Rabia YILDIZ2 

 
1İstinye Üniversitesi, 2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 

Giriş: Akut Myeloid Lösemi (AML) blast adındaki hücrelerin kemik iliğinde birikmesi ve tüm vücuda 

yayılmasıyla seyreden malign bir hastalıktır. Hemşirelik bakımının amacı, bireyin sağlığını sürdürmek ve 

yükseltmektir. Bunları yaparken hemşirelik bakım modellerinden yararlanılır. Bunlardan biri olan Betty Neuman 

Sistemler Modeli’nde açık sistem ve bütüncül bakım yaklaşımları benimsenmektedir. Bu modelde kavramlar, 

stresörler, savunma düzenekleri, tepki derecesi, girişimler, önlem düzeyleri ve yeniden yapılanma şeklinde ele 

alınmaktadır. Bütüncül yaklaşımı benimseyen modelin gücü, interdisipliner yaklaşımı, tedavi, korunma, sağlık 

eğitimi ve sağlığa verilen değerde yatar. Amaç: AML tanısı almış bir hastanın Neuman Sistemler Modeline göre 

hemşirelik bakımının planlanması ve bakım sürecinin yönetilmesi amaçlanmıştır. Olgu: 13 yaşındaki kız hastanın, 

remisyon indüksiyon tedavisi yapılmak üzere 04.11.19 tarihinde çocuk hematoloji kliniğine yatışı yapılıyor. 

Hastaya 2018 yılında yapılan tetkikler sonucunda AML tanısı konuluyor. Son 2 yıldır iştahsızlık, bulantı-kusma, 

eklem ağrıları, halsizlik, gibi nedenlerle hastaneye sık yatışı olduğu biliniyor. Hasta zayıfladığını, okula 

gidemediğini, günlük aktivitilerinin kısıtlandığını, saçları döküldüğü için aynaya bakamadığını ve başının 

döndüğünü söyledi. Hasta remisyon indüksiyon tedavisi alırken değerlendirildi,ayrıntılı anamnezi alındı. Tedavisi 

sırasında anemi, trombositopeni ve lökopeni gözlemlendi. Hastaya modele göre fizyolojik, psikolojik ve gelişimsel 

değişkenler göz önünde bulundurularak üç haftalık hemşirelik bakımı planlandı. Hastaya, Remisyon indüksiyona 

sekonder saç köklerinin ilacı absorbe etmesine bağlı alopesiyle ilişkili beden imgesinde rahatsızlık, 

Mylosupresyona sekonder tedaviye bağlı halsizlik ve bulantı-kusmayla ilişkili yorgunluk, Trombositopeni ve 

lökopeniye sekonder yorgunluğa bağlı uzun süren yatak istirahatiyle ilişkili aktivite intöleransı, Tedavi sürecine 

sekonder kortizol ve adrenalin artışına bağlı umutsuzluk ve anksiyeteyle ilişkili terapötik rejimi etkisiz yönetme, 

Hastanın ifadeleri ve okuldan uzaklaşmasına bağlı hastalık seyrini beklemeyle ilişkili anksiyete tanıları 

konulmuştur. Sonuç ve Öneriler: Neuman Açık Sistemler Modeli’nin hemşirelik uygulamalarında yol göstericidir. 

Modelinin basamakları takip edilerek yapılan bakım planı, veri kaybını önlemekte ve hemşirelik bakım 

girişimlerini doğru şekilde planlanmasını sağlamaktadır. Hemşirelik bakım kalitesini artırabilmek için 

hemşirelerin uygulamalarda veri kaybını önlemek ve doğru tanıları belirlemek adına bu modelin kullanılması 

önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Akut Myeloid Lösemi, Betty Neuman Sistemler Modeli, Hemşirelik Bakımı 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Klinik Uygulamada Mobbinge Maruz Kalan Öğrenci Hemşireler ? 

 
Öznur Güngör1, Adile Ahsen Çetin 1 

 
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi , 

Klinik Uygulamada Mobbinge Maruz Kalan Öğrenci Hemşireler? Adife Ahsen ÇETİN*, Öznur GÜNGÖR* 

*Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye 

Hemşirelik eğitiminin amacı öğrenciye hemşirelik özelliklerini kazandırmak, bireysel gelişimini desteklemek, 

gelecekteki meslek yaşamına profesyonelce hazırlamaktır. Bu süreçte klinik uygulamalar çok önemli bir yere 

sahiptir. Hemşirelik öğrencileri klinik uygulamada hasta ile iletişim kurma, tedavi ve bakım sürecine katılma gibi 

mesleki gelişimine katkı sağlayan deneyimler kazanırken mobbing gibi olumsuzluklarla karşılaşmaktadır. 

Mobbing; yaş, cinsiyet, tecrübe fark etmeksizin tüm kültürlerde ve tüm iş kollarında görülen ve dünya çapında 

alarm veren boyutlara ulaşan bir sosyal sorun olup sağlık alanında fazlaca görülmektedir. Ülkemizde sahada 

çalışan hemşirelik öğrencileri kendi alanlarında meslektaş şiddetine maruz kalmaktadır. Hemşirelik öğrencileri 

kaba ve sözlü saldırıya maruz kalma, gurur kırıcı ve adaletsiz bir şekilde eleştiriler ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Hemşirelik öğrencilerinin meslektaş şiddetine maruz kalma sebepleri arasında hemşirelerin yoğun stres altında 

çalışmaları, aşırı iş yükü, uygulamalarında otonomi sahibi olmamaları yer almaktadır. Hatta iş yükü ve öğrenci 

yoğunluğu fazla olan servislerde bu durum daha fazla yaşanmaktadır. Mobbinge maruz kalan öğrencilerin klinik 

uygulamalara karşı isteksiz olma, meslekten soğuma, kendilerine güvenlerinin azalması ve stres gibi 

olumsuzluklara neden olmaktadır. Ayrıca bu durum hasta bakımının etkili olmasını engellemektedir. Hemşirelik 

öğrencilerinin mesleğe olan bağlılıklarının azaltmaktadır. Öğrencilerde mesleki bütünlük ve benlik duygusunun 

zedelenmesine yol açmaktadır. Bu nedenle eğitimin kalitesi olumsuz etkilenmektedir. Bu durum mesleği sevmeme 

ve meslekten ayrılmayı beraberinde getirmektedir. Sonuç olarak; eğitim süreci boyunca öğrencilerin özgüven 

geliştirme konusunda bireysel gelişimlerinin sağlanması için şiddetten uzak tutulması gerekmektedir. Hemşirelerin 

öğrenci hemşireleri benimsemeleri sağlanmalıdır. Öğrencilerin iletişim becerileri, özgüven geliştirme, çatışma ve 

başa çıkma konularını kapsayan derslerle bireysel gelişimleri sağlanmalıdır. Uygulanan şiddetin önlenmesi için 

eğitim kurumları ile uygulama alanlarının iş birliği içerisinde olması, uygulama alanında bulunan çalışanlara 

konuyla ilgili eğitim verilmesi gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Klinik uygulama, mobbing, öğrenci hemşire 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKLERARASI ÖĞRENMESİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 

 
Pınar DOĞAN1, Merve TARHAN1, Büşra KÖKLÜ2, Muhammed Emin CEBEL2, İncinur AKİFOĞLU2, 

Özlem YILDIRIM2 

 
1Dr.Öğr.Üyesi İstanbul Medipol Üniversitesi ,Sağlık Bilimleri Fakültesi ,Hemşirelik Bölümü, İstanbul 

, 2Öğr.Hem. İstanbul Medipol Üniversitesi ,Sağlık Bilimleri Fakültesi ,Hemşirelik Bölümü, İstanbul , 

Amaç: Mesleklerarası öğrenme sağlık alanında eğitim alan öğrencileri gelecekteki ekip çalışmalarına hazırlayan, 

işbirliği becerilerini ve mesleklerarası saygıyı geliştiren önemli bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım ile eğitimin önünde, 

bölümler arasında eğitim programlarının farklılığı, alt yapı eksikliği ve mesleklerarası öğrenmeye bakış açısındaki 

farklılık gibi engeller bulunmaktadır. Bu noktadan hareket ile bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin 

mesleklerarası öğrenmesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve nitel tipte 

yapılan bu çalışma, İstanbul’da bulunan özel bir üniversitede 2019-2020 öğretim yılında son sınıfta öğrenim gören 

76 öğrenci ile Kasım-Ocak 2019 ayları arasında gerçekleştirildi. Verilerin toplanması literatür taraması sonucunda 

araştırmacılar tarafından toplam 4 başlık 16 açık uçlu sorudan oluşturulan yarı yapılandırılmış form ile yüz yüze 

görüşme yöntemiyle toplandı. Araştırmanın veri analizinde nitel araştırma yöntemi fenomenografi kullanılmıştır. 

Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin çoğunluğunun mesleklerarası öğrenmeye dair olumlu bir bakış açısına sahip 

oldukları belirlenirken mesleklerarası öğrenmeye hazır olmak için iletişim ve empati becerisinin önemli olduğunu 

düşünmekteydi. Mesleklerarası öğrenmenin sağlanabilmesinde; mesleki rol ve sorumluluklarını anlaması 

gerektiğini belirten öğrenciler eğitim süreci boyunca diğer meslek alanlarında öğrenim gören öğrenciler ile beraber 

dersler alınması gerektiğini düşünüyordu. Öğrenciler mesleklerarası öğrenmenin uygulama becerisi ve bilgi 

düzeyinde artış sağlayacağını ek olarak sağlık bakım sisteminde bakım kalitesinin artıracağı ve bakım süresini 

kısaltacağını ifade ettiler. Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin büyük çoğunluğu mesleklerarası öğrenme konusunda 

olumlu bir tutum içindeyken, müfredatın yapılandırılması ile mesleki bilgi ve beceri yanında, iletişim, empati gibi 

sosyal becerilerinde geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünmektedir. Mesleklerarası öğrenme deneyiminin 

eğitim müfredatının içine entegrasyonu sonrasında yapılacak çalışmalar ile öğrencilerin bilgi, beceri ve 

tutumlarının yanı sıra sağlık bakım sistemi üzerindeki etkilerinin de incelenmesinin literatüre önemli katkılar 

sunacağı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Mesleklerarası öğrenme,Ekip Çalışması,İş Birliği,Hemşirelik,Nitel 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Öğrenci Hemşirelerin İzolasyon Uygulanan Hastanın Bakımına İlişkin Bilgi Düzeyleri 

 
Asuman Çobanoğlu1, Özlem Gerçek1, Sibel Şentürk1 

 
1Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi, 

Giriş:Hasta izolasyonu enfekte ya da kolonize hastalardan diğer hastalara bulaşmanın önlenmesi amacıyla 

uygulanır.İzolasyon uygulanan hastanın bakımında ve tedavisinde enfeksiyon kontrol önlemlerine uyum güvenli 

ve kaliteli sağlık bakım hizmetinin sunulması ve sağlık personelinin kendini bu enfeksiyonlardan koruması 

bakımından oldukça önemlidir. Amaç: Çalışma izolasyon uygulanan hastanın bakımına ilişkin öğrenci 

hemşirelerin bilgi düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Metot:Tanımlayıcı tipteki çalışmanın evrenini 

2019-2020 eğitim öğretim yılında bir üniversitenin Hemşirelik bölümünde öğrenim gören 2., 3. ve 4. sınıf 

öğrencileri (N=346), örneklemini ise araştırmayı katılmayı kabul eden 151 (%43.64) öğrenci oluşturdu. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak literatür incelenerek oluşturulmuş bir anket formu kullanıldı. Verilerin 

analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (ortalama, yüzde) ve ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: 

Öğrencilerin yaş ortalamalarının 21.75±0.14 olduğu, %74.3’ünün kadın, %66.4’inin ise Anadolu Lisesi mezunu 

olduğu saptandı. Öğrencilerin %61.2’sinin izolasyon uygulanan hastaya bakım verdiği, %57.2’inin izolasyon 

uygulanan hastanın bakımı konusunda eğitim aldıkları, %71.1’inin ise izolasyon uygulanan hastanın bakımını 

yaparken kendini yeterince korumadığını düşündükleri belirlendi. Öğrencilerin %96.7’sinin solunum izolasyonu 

uygulanan hastanın odasına girmeden önce uygun maske taktıkları, %58.3’ünün maskesini izolasyon odasından 

çıkmadan önce çıkardıkları, %50.7’sinin ise izolasyon odasından çıkmadan önce eldivenini çıkardıkları, 

%30.9’unun izole hastaya bakım verdikten sonra ellerini hasta odasında yıkadıkları saptandı. İzolasyon uygulanan 

hastaya bakım verme ile ilgili eğitim alma durumu ile solunum izolasyonu uygulanan hasta odasına uygun maske 

ile girme ve sıkı temas izolasyonu uygulanan hastanın bakımında gömlek giyme durumları arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmadı. Sonuç ve Öneriler:Öğrencilerin önemli bir kısmının izolasyon uygulanan hastanın bakımı ile 

ilgili bir eğitim almadıkları, öğrencilerin eğitim alma durumları ile izole hastaya bakım verirken gömlek ve maske 

giyme durumları arasında ilişki olmadığı belirlendi. Hemşirelik eğitiminde izolasyon uygulanan hasta bakımına 

ilişkin konuların eğitim-öğretim müfredatında mutlaka bulunması ve öğrencilere bu konuda uygulamalı eğitim 

verilmesi önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: İzolasyon, hemşirelik bakımı, hemşirelik öğrencisi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulama ve Mesleğe Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi 

 
Sıdıka Oğuz1, Betül Bayrak1, Ozan Özkol1 

 
1Marmara Üniversitesi, 

Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulama ve mesleğe yönelik görüşlerinin 

belirlenmesidir. Giriş: Klinik uygulamalar hemşirelik eğitimi sürecinde önemli bir yere sahip olup, uygulama ve 

teorinin birleşmesine zemin hazırlayarak, hemşirelik öğrencilerinin gerçek ortamda yaşayarak öğrenmesini sağlar. 

Öğrencilerin mesleğe yönelik görüşlerinin belirlenmesi hemşirelik mesleğinin daha ileriye gidebilmesi için 

oldukça önemlidir. Bu iki önemli bileşen hemşireliğin gelişimine katkı saylayacaktır. Gereç Yöntem: Kesitsel ve 

tanımlayıcı bu çalışma Ocak-Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan bir devlet üniversitesinin Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören 445 öğrenci ile yürütüldü. Verilerin toplanmasında 

araştırmacılar tarafından hazırlanan iki bölümden oluşan bir Anket Formu kullanıldı. Verilerin analizinde, 

tanımlayıcı istatistikler ve chi-square testi kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %87,6’ sı kadın 

ve yaş ortalamalarının 20,95±1,50 olduğu bulundu. Öğrencilerin çoğunluğu 3. sınıfta (%39,6) okuyordu. 

Öğrencilerin klinik uygulamaya yönelik görüşleri incelendiğinde, büyük çoğunluğunun uygulama süresinin 

yetersiz olduğunu (%54,2), klinik uygulamanın mesleği daha çok sevmelerini sağladığını (%58), hastaya bakım 

verirken mutlu olduklarını (%87,4), klinik uygulamanın teorik derslerden daha öğretici olduğunu (%76,4) 

düşündüğü tespit edildi. Mesleğe yönelik görüşlerine bakıldığında ise, %67,6’sının hemşirelik mesleğini sevdiği 

ve %77,3’ ünün hemşireliği saygın bir meslek olarak gördüğü bulundu. Öğrencilerin kariyer yönelimleri 

incelendiğinde, %66,1’i, yüksek lisans yapmayı düşünüyordu. Hemşirelik mesleğini seçmelerinde kamu 

hastanesinde çalışma şansının ve atamaların çok olması etkiliydi (46,3). Öğrencilerin çoğunda mesleğin toplum 

tarafından değer görmemesi motivasyonu düşürürken (%79,3), bağımsız rollerini uygulamak motive ediciydi 

(%89,4). Bunlara ek olarak erkeklerin klinik uygulamada yeterince uygulama gözlemleyemediği (X2 = 6,698, p= 

0,035), hasta bakımına katılmada yeterli olmadıkları (X2 = 6,601, p =0,037) istatistiksel olarak anlamlıydı. Sonuç 

ve Öneriler: Öğrencilerin klinik uygulamanın hemşirelik mesleğini öğrenmelerinde ve sevmelerinde olumlu olarak 

etkilediği yönünde çoğunlukla ortak görüş birliğinde olduğu, erkeklerin çoğunlukla iş bulmada avantaj olarak 

gördükleri için hemşire olmak istedikleri, kadınların ise hemşirelik mesleğini yaparken aynı zamanda kariyer 

yapma yönelimlerinin daha çok olduğu sonucuna varıldı. Çalışmanın daha geniş örneklemle yapılması önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: hemşirelik, klinik uygulama, öğrenci. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GENEL AFET HAZIRLIĞINA YÖNELİK İNANÇ 

DURUMLARININ BELİRLENMESİ 

 
Seher Ünver1, Nurdan Dinler1, Seren Sağaltıcı1 

 
1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GENEL AFET HAZIRLIĞINA YÖNELİK İNANÇ DURUMLARININ 

BELİRLENMESİ Seher ÜNVER, Nurdan DİNLER, Seren SAĞALTICI Doç. Dr. Trakya Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne Öğrenci Hemşire 

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Edirne Giriş-Amaç:Afetler, aniden gelişebilen 

ve toplumlarda maddi-manevi ciddi kayıplarına yaşanmasına yol açabilen olaylardır. Yaşanması olası bu 

kayıpların azaltılabilmesinde, bireylerin kendilerini afetlere karşı hazırlıklı hissetmesi, olaylara yönelik girişimde 

bulunmalarını olumlu yönde etkileyecektir. Sağlık alanında eğitim gören hemşirelik öğrencilerinin afet hazırlığına 

inanma durumlarının belirlenmesi, herhangi bir afet durumuna yönelik hazır ve yeterli hissetme düzeylerinin 

belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Araştırmanın amacı; hemşirelik öğrencilerinin genel afet hazırlığına yönelik 

inanç durumlarını belirlemektir. Gereç-Yöntem:Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini 17 Şubat–06 Mart 

2020 tarihleri arasında bir üniversitenin hemşirelik bölümünde okuyan 653 öğrenci oluşturdu. Araştırmada 

örneklemin %69,4’üne(n=453) ulaşıldı. Araştırma öncesinde gerekli kurum ve ölçek izni alındı. Verilerin 

toplanmasında öğrencilerin demografik verilerini belirlemek amacıyla anket formu ve afet hazırlık inanç 

durumlarını belirlemek amacıyla Genel Afetlere Hazırlık İnanç Ölçeği kullanıldı. 45 madde ve altı alt boyuttan 

oluşan ölçekte kesme noktası bulunmamakta olup, puan aralığı 45-225 arasındadır. Puan ortalamasının artması, 

hazırlığa yönelik inancın olumlu olduğunu göstermektedir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, 

Kolmogorov smirnov normallik testi, Mann-Whitney-U, Independent samples t-testi ve Kruskal-Wallis-H testi 

kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Bulgular:Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş 

ortalamasının 20,37±1,48 olduğu, %30,2’sinin 3.sınıfta okuduğu, %5,1’inin ilk yardım sertifikasına sahip olduğu 

ve %11,9’unun afet yaşadığı belirlendi. Öğrencilerin toplam puan ortalamasının 168,37±21,29 olduğu, en yüksek 

puan ortalamasının 2.sınıflara(171,79±20,01), en düşük puan ortalamasının 1.sınıflara(163,86±21,01) ait olduğu 

bulundu. Ölçek puanı ile demografik veriler karşılaştırıldığında, 1.sınıfların 2.sınıflara göre afet hazırlığı 

inançlarının anlamlı derecede düşük olduğu (p=0,033), ilk yardım sertifikası olanlar ile olmayanlar ve afet olayı 

yaşayanlar ile yaşamayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı belirlendi (sırasıyla; 

p=0,191,p=0,142). Ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.912 olarak bulundu. Sonuç-Öneriler: Araştırmada, hemşirelik 

öğrencilerinin afetlere hazırlık inanç durumlarının olumlu olduğu görüldü. Araştırmanın yapıldığı örneklemde ilk 

yardım zorunlu dersinin 2.sınıfta veriliyor olmasının, bu sınıftaki öğrencilerin kendilerini afet hazırlığında daha 

hazır hissetmelerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Buna göre afet hazırlık bilincinin arttırılmasında afetlere 

hazırlıkta önem taşıyan konuların tüm dönemlere dağıtılması önerilmektedir. Anahtar kelimeler: hemşirelik 

öğrencileri, afet, hazırlık 

ANAHTAR KELİMELER: hemşirelik öğrencileri ,afet, hazırlık 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

İleostomi Sonrası Batın İçi Fistül Gelişen Bir Olgunun Roy Adaptasyon Modeline Göre 

Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu 

 
Nilüfer Tok Yanık1, Nur Seda Bursalıoğlu1, Mustafa Kaçak 1 

 
1Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Hemşirelikte kuram, bakımda istenilen sonuca ulaşmada kontrol, tahmin ve açıklama amacı için gereklidir. Roy 

Adaptasyon Modelinde hemşirenin amacı, bireyin sağlık ve hastalık durumlarında çevresine karşı uyumlu davranış 

gösterebilmesine yardım etmektir. Roy' un adaptasyon modelinde hemşire, hastanın uyumunu kolaylaştırmak için, 

bireyin sağlık durumunu iyi tanımalı, baş etme mekanizmalarını belirlemeli ve gerekli hemşirelik girişimlerini 

uygulamalıdır. Roy, bireyin baş etmesini sağlayacak dört uyarılabilir alan tanımlamıştır. Bu alanlar, fizyolojik 

alan, ben-benlik kavramı alanı, rol fonksiyon alanı ve karşılıklı bağlılık alanıdır. Roy Adaptasyon Modelinin 

hemşirelik süreci basamakları ise; davranışın değerlendirilmesi, uyaranın değerlendirilmesi, hemşirelik tanısı, 

hedef geliştirme, hemşirelik girişimlerinin seçilmesi ve bakımın değerlendirilmesidir. Günümüzde, doğru 

hemşirelik tanısı koymada önemli bir kaynak olan NANDA-I (North American Nursing Diagnosis Association-

International) Hemşirelik Tanıları Sınıflama Sistemi hemşirelik tanıları için rehber olarak kullanılmaktadır. Bu 

makalede, ileostomi sonrası batın içi fistül gelişen hastanın, Roy’un adaptasyon modeli kapsamında, NANDA-I 

tanılama sistemi kullanılarak hazırlanan hemşirelik bakım planı sunulmuştur.Verilerin toplanması amacıyla 

yapılan görüşme, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan 67 yaşındaki HV ile yapılmıştır. Hastanın 

verileri, NANDA hemşirelik tanıları doğrultusunda, Roy Adaptasyon Modeline uygun olarak toplanmıştır. 

Bulgular: Verilerin değerlendirilmesi sonucu ; “enfeksiyon riski ve kanama riski, uyku örüntüsünde bozulma 

bozulmuş fiziksel hareketlilik, bağırsak inkontinansı, etkisiz serebral doku perfüzyonu riski (fizyolojik alan), 

rahatsızlık ve kendi beden imajına ilişkin endişe (ben /benlik kavramı), bozulmuş bireysel kimlik, bozulmuş sosyal 

etkileşim (rol fonksiyon alanı), evde ve ebeveynlik süreçlerinde güçlenmeye hazırlık, (karşılıklı bağlılık alanı)” 

tanıları ele alınmıştır. HV’ye verilen hemşirelik bakımı, hem hasta hem de ailesi açısından planlanmıştır. Roy’un 

kuramının temel bileşeni uyumdur. İleostomi sonrası bireylerin uyumunu gerektiren bir durumdur. Hastaların 

fizyolojik, psikolojik ve sosyal olarak bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasında Roy’un adaptasyon modeli 

kullanılması hastaların bakımında bakım kalitesini arttırmada etkili olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Adaptasyon Modeli, Bakım Planı, Olgu, İleostomi, Kuram 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNTİHARA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ 

 
Nihan ALTAN SARIKAYA1, Nisa AKGÜN2, Çisem TAŞ1 

 
1TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ 

HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI, 2TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, 

Amaç: Son yıllarda tüm dünya ülkelerinde intihar girişiminde bulunan birey sayılarında büyük bir artış olduğu 

görülmektedir. İntihar davranışı, dünya çapında ölüm ve sakatlığın önde gelen nedenlerinden biridir. İntiharın tek 

bir sebebinin olmaması ve son derece karmaşık bir olgu olmasından dolayı intihar riskini belirleyebilmede sağlık 

profesyonelleri büyük bir zorluk yaşamaktadır. Sağlık profesyonellerinin intihar hakkındaki bilgilerinin artırılması 

önleyici tedbirlerin oluşturulmasına zemin hazırlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda bu araştırmanın amacı 

hemşirelik öğrencilerinin intihara ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesidir. Gereç- Yöntem: Araştırma Aralık 

2019-Ocak 2020 tarihleri arasında, bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde okuyan, çalışmaya katılmaya 

gönüllü olan 463 öğrenci ile tanımlayıcı ve kesitsel özellikte yapıldı. Veriler ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve ‘İntihara 

İlişkin Bilgi Düzeyi Ölçeği’ ile toplandı. Elde edilen verilerde ordinal değişkenler için aritmetik ortalama, standart 

sapma, nominal değişkenlerde de yüzde ve frekans değerlendirilmesi yapıldı. Araştırmanın bağımsız 

değişkenlerinin ölçek toplam puanı ile karşılaştırılmasında Mann Whitney U, Kruskal Wallis kullanıldı. 

İstatistiksel değerlendirmelerde anlamlılık sınır değeri p<0,05 olarak kabul edildi. Bir devlet üniversitesinin 

Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu’ndan (TÜTF-BAEK2019/460) yazlı izin alındı.. Bulgular: Öğrencilerin yaşı 

20,20±1,67, %80,1’i kadın, %29,4’ünün ikinci sınıfta okuduğu, %72,4’ünün yaşamının çoğunluğunu Marmara 

bölgesinde geçirdiği, %79’unun çekirdek ailede yaşadığı, %15,8’inin fiziksel, %9,9’unun ruhsal bir problemi 

olduğu, %47,3’ünün yaşamında önemli bir olayla karşılaştığı ve %79’5’inin psikolojik bir destek aldığı belirlendi. 

Öğrencilerin %15,3’ünün daha önce intihar etmeyi düşündüğü, %9,5’inin intihar düşüncesini başkalarıyla 

paylaştığı, %18,4’ünün yakınlarından birisinin intihar girişiminde bulunduğu ve %11,7’sinin intiharı düşünen 

yakınının intihar düşüncesini onunla paylaştığı belirlendi. Öğrencilerde İntihara İlişkin Bilgi Düzeyi Ölçeği toplam 

puan ortalaması 10,93±3,42, alt boyutları puan ortalamasının ise; Belirtiler 1,72±1,21, Risk faktörleri 3,14±1,33, 

Nedenler 3,36±1,95, Önlem 2,92±0,95 olarak saptandı. Öğrencilerin sınıflarıyla ölçek toplam ve tüm alt boyutlar 

arasında, anlamlı bir fark bulundu. Bu araştırma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin intihar ilişkin bilgi 

düzeylerinin düşük olduğu belirlendi. Çalışma sonuçları kapsamında öğrencilerin intihar hakkındaki 

farkındalıklarının artırılması için eğitim programlarının yapılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Bilgi Düzeyi, İntihar girişimi, Öğrenci hemşire 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinde Genital Hijyen Davranışları ile Menstrual Tutum Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi 

 
Oya Kavlak 1, Ruken Yağız2, Sümeyye Bakır1, İrem Gül 1, Necla Süer 1 

 
1Ege Üniversitesi, 2Ege Üniversitesi , 

Giriş: Genital hijyen uygulamaları bireylerin sağlığını sürdürmek için yaptığı öz bakım uygulamalarının bir 

parçasıdır. Kadınlar için menstruasyon dönemi boyunca geliştirdikleri tutum ile yaptığı davranışlar genital hijyeni 

etkileyen önemli faktörlerden biridir. Amaç: Bu araştırmada , hemşirelik öğrencilerinin genital hijyen davranışları 

ile menstrual tutumları arasında ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç Yöntem: Tanımlayıcı tipteki 

araştırmanın örneklemini 2019-2020 öğretim yılında öğrenimine devam etmekte olan ve çalışmaya katılmayı kabul 

eden 348 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak ‘’Tanıtıcı Bilgi Formu’’, ‘’Genital Hijyen Davranışları 

Ölçeği’’ ve ‘’Menstruasyon Tutum Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Kruskal Wallis, Mann 

Whitney U testi, Spearmen korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan 

öğrencilerin %78,7’si 20 yaş ve üstü ve %40,2’si birinci sınıfta öğrenim görmektedir. Öğrencilerin Genital Hijyen 

Davranışları Ölçeği toplam puanı 95,48±1,00, Menstruasyon Tutum Ölçeği toplam puanı ise 93,59±10,54 olarak 

bulunmuştur. Öğrenciler, Menstruasyon Tutum Ölçeği güçsüz bırakan bir olgu alt boyutunda en yüksek puanı 

almıştır. Dördüncü sınıfta okuyan öğrencilerin Genital Hijyen Davranışları Ölçeği toplam ve alt boyut puan 

ortalamaları diğer sınıflara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). Yapılan basit 

regresyon analizinde kullanılan ped sayısının, genital hijyen davranışları ve alt boyutları üzerinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür (t=4.310, p<0.05; t=3.066, p<0.05; t=4.757, p<0.05; t=2.809, 

p<0.05). Menstruasyon uzunluğunun genital hijyen davranışlarının adet hijyeni boyutu üzerinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir etkisinin olduğu bulunmuştur (t=-2.605, p<0.05). Yapılan korelasyon analizinde ölçekler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunamamıştır. Sonuç ve Öneriler: Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin 

genital hijyen davranışları ve menstrual tutumları olumlu düzeydedir. Menstruasyon dönemine ilişkin süre, 

kullanılan ped sayısı gibi bireysel özellikler genital hijyen davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Menstruasyon 

dönemine ilişkin kültürümüzde olumsuz bir algı olmasına rağmen toplumu yönlendiren bir sağlık profesyoneli 

olacak hemşirelik öğrencilerinin olumlu tutuma sahip olması, meslek yaşamında bakım verecekleri kadınların 

menstrual farkındalığı için önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: Genital Hijyen, Hemşirelik öğrencileri, Menstruasyon, Tutum, 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

İnsan Bakım Modeli ve Sistematik Döngü Yönteminin Hemşirelik Bakımına Entegrasyonu: 

Olgu Sunumu 

 
Mustafa ÖZTÜRK1, Beyza DEMİRCİ1, Kübra ÖZBEK1, Samet Süleyman KARAVAR1 

 
1İstinye Üniversitesi, 

Giriş: Bakım, tutumların ve davranışların birleşimi sonucu ortaya çıkmış bir kavramdır. Hemşirelik bakımının bir 

modele dayandırılarak verilmesi bakımın kalitesinin artmasını, uygulamalara standardizasyon getirilmesini 

sağlamaktadır. Hemşirelik bakımında bakım modelleri incelendiğinde insan bakım modeli iyileştirme ve 

hemşirelik sürecinin birlikte kullanılarak bireyin sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Sistematik döngü yöntemi (PDCA) ise bir döngü çerçevesinde, verilen hemşirelik bakımının sürekli olarak kontrol 

edilmesi ve iyileştirme çalışmalarının olduğu bir süreç olarak adlandırılmaktadır. Amaç: Bu çalışmada insan bakım 

modeli ile PDCA yöntemini hemşirelik bakım modeline entegre ederek Meme kanseri tanılı bir hastaya bakım 

vererek bu bakımın sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Olgu: Meme kanseri tanılı 60 yaşındaki kadın hasta 

tedavi amaçlı servise yatırıldıktan sonra insan bakım modeli ve PDCA yöntemi doğrultusunda hastaya hemşirelik 

bakımı planlandı. Bu plan doğrultusunda hastanın genel durumu, boşaltım, aktivite, uyku-dinlenme, bilinç 

değerlendirmesi, kendini algılama-benlik kavramı, rol-ilişkiler, üreme, stres, toleransı ve değerleri incelendi. 

Watson insan bakım modelini kullanarak bakım planı oluşturulan hastada uygulanan bakım ve girişimlerin 

sonucunda olumlu gelişme sağlandı. Bu planlamada, özellikle aile dışındaki kişilerle sosyalleşme alanında 

saptanan eksiklikler PDCA yöntemi kullanılarak giderildi. Sonuç olarak PDCA yönteminin klinikte uygulanabilir 

olduğu ve hemşirelik modeline entegre edilebilirliği test edildi ve etkili bir bakım yaklaşımı sağlayacağı sonucuna 

varıldı. Sonuç ve Öneriler: Hasta bakımında bir model ve sistemin birlikte kullanılması ile çok yoğun olan 

hastanelerde verilen hemşirelik bakımında eksikliklerin saptanabilmesi sağlanmıştır. Bu sonuçlar ışığında 

hemşirelik bakımında tek bir model veya sisteme bağlı kalınmasının bazen bakımda eksikliklere neden olacağı ve 

bu eksikliklerin giderilmesinde modeller veya sistemlerin entegre şekilde kullanılabileceği önerilebilmektedir. 

Böylece hasta bakımında yeterli ve donanımlı hemşirelik bakım planları oluşturulması, bir problemle 

karşılaşıldığında ikinci planın devreye girmesi ve etkili bir hemşirelik bakımı verilmesi sağlanabilecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, hemşirelik bakımı, PDCA yöntemi, Watson insan bakım modeli 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin COVID-19 Pandemisi ile 

İlgili Bilgi ve Tutumları 

 
Melek Ertürk Yavuz1, Cansel Özel2, Meryem Kılıç2, Kader Kayım2 

 
1Artvin Çoruh Üniversitesi, 2Artvin Çoruh Üniversitesi (Öğrenci), 

Amaç: Araştırma, Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik ile beslenme ve diyetetik 

bölümü öğrencilerinin COVID-19 pandemisi ile ilgili bilgi ve tutumlarını belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç-

Yöntem: Tanımlayıcı türde yapılan çalışma birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta okuyan 317 öğrenci ile tamamlandı. 

Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan soru formu aracılığıyla yüz yüze veri toplama yöntemi ile toplandı. 

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 21.0 paket programı kullanılarak 

analiz edildi. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik, ortalama, standart sapma ve ki-kare kullanıldı. 

Bulgular: Öğrencilerin COVID-19 ile ilgili bilgi durumlarının iyi olduğu saptandı. Katılımcıların %55.8’inin 

COVID-19’dan korunmak için kısmen önlem aldığı ve alınan önlemlerin başında “ellerin sık sık yıkanması 

(%92.4) geldiği belirlendi. COVID-19’dan korunmama nedenlerinin başında “ülkemizde çok vakanın olmaması 

(%87.2)” ve “maskenin rahatsız etmesi (%46.2)” yer almaktadır. COVID-19 ile ilgili haberleri öğrencilerin 

%98.4’u tamamen/kısmen takip etmekte iken; takip aracı olarak en çok sosyal medyanın (%88.5) kullanıldığı 

saptandı. Kadınların erkeklere göre daha fazla korunma önlemi aldığı (p=0.043) ve 1. sınıf öğrencilerinin diğer 

sınıflara kıyasla aşı yaptırmaya yönelik düşüncelerinin daha olumlu (p=0.011) olduğu belirlendi. Sonuç ve 

öneriler: Pandeminin ortaya çıktığı ilk günlerde öğrencilerin COVID-19 ile ilgili bilgi düzeyi iyi olmasına rağmen 

yarısından fazlasının korunmak için kısmen önlem aldığı görülmektedir. Günümüzde benzer çalışmalar yapılarak 

öğrencilerdeki değişimin yönü belirlenmelidir. Bu doğrultuda öğrencilere yönelik eğitimler planlanarak sürecin 

yönetimine katkı sağlanabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Bilgi, COVID-19, öğrenci, pandemi, tutum 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

GÜNÜMÜZDEN GELECEĞE HEMŞİRELİK TEKNOLOJİLERİ 

 
Melek Demiral1, Kübra DİRİ1, İlayda ALTINTOP1, Zeynep AKBAŞ1, Öğr. Gör. Hamiyet KIZIL1 

 
1T.C. Beykent Üniversitesi, 

Günümüzde bilgisayar ve bilişim teknolojileri hemen hemen her alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. En yaygın 

kullanılan alanlardan biri de sağlık alanıdır. Sağlık alanında kullanılan bilişim teknolojileri sağlık bilişim sistemleri 

olarak adlandırılır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm profesyonel mesleklerde olduğu gibi hemşirelikte de 

doğru ve etkin kullanımı büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada amacımız hemşireliğin bütün alanlarına 

bilgisayar teknolojisinin uygulanması olarak bilinen hemşirelik bilişimive teknolojileri kapsamında yapılan 

çalışmaları ortaya koymaktır. İnovasyonun sağlık sektöründe uygulanmasıyla ortaya çıkan yenilikçi ürün ve 

hizmetler erken teşhis ve tedavi olanağını sağlayarak ilerde oluşabilecek maliyetlerin önüne geçilmesini 

sağlamaktadır. Hemşirelerin inovatif düşünme ve geliştirme süreçlerinin klinikle entegre bir şekilde 

uygulanmasının kaliteli bakım verilmesi, hastalıkların erken teşhisi, risk faktörlerinin belirlenip önlenmesinde 

olumlu sonuçlar verdiği yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Hemşirelik eğitiminde yenilikçi yaklaşımlar adına; 

ileri teknoloji içeren simülasyonlar, hibrid simülasyonlar, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve mobil 

uygulamalar yaygınlaşmıştır. Hemşirelik uygulamalarında hasta güvenliği, düşmelerin engellenmesi, evde bakım, 

ilaç uygulamaları, basınç yaralanmaları/yara bakımı ve enfeksiyon kontrolüyle ilgili yenilikler kullanılmaktadır. 

Ayrıca kanıtların uygulamaya dönüşmesiyle translasyonel hemşirelik ön plana çıkmıştır. Hemşirelik 

araştırmalarında elektronik veri tabanları ve bilgisayar teknolojilerinin yaygın kullanılmasıyla daha verimli, 

kaliteli ve kanıt değeri yüksek çalışmalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Hemşirelik yönetiminde yeniliklerin 

kullanılmasıyla daha maliyet etkin ve memnuniyet düzeyi yüksek personel ve bakım yönetimi sağlanmıştır. 

Gelecekte hemşirelik teknolojilerinin gelişmesiyle yapay zeka uygulamalarının daha ön plana çıkacağı yapılan 

çalışmalarla bildirilmektedir. Yapay zeka kullanımının yaygınlaşmasıyla günümüzde kullanılan sağlık robotlarının 

daha profesyonel hale gelerek hemşireliğin her alanına gireceği ön görülmektedir. Ayrıca hemşirelik 

uygulamalarında nanoteknoloji ve biyosensör kullanımının da yaygınlaşacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak 

teknolojinin hızla ilerlediği bu çağda hemşireliğin her alanının teknolojiyle donatılması hem günümüzde hem de 

gelecekte büyük önem taşımaktadır. Bu konuda daha fazla çalışma yapılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Teknoloji, yenilik, hemşirelik bilişimi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Organ Nakli Tedavisi ve Hastanın Bakımı Konusunda Türkçe Web Sitelerinde Yer Alan 

Bilgilerin Kalite Analizi 

 
Sema ŞEN1, Senanur DENİZYARAN1, Dilan TALİ1, Mahmut DAĞCI1 

 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

Giriş ve amaç: Organ nakli; vücutta işlevini gerçekleştiremeyen bir organın yerine, canlı bir vericiden veya 

kadavradan alınan sağlam ve aynı işlevi gerçekleştirebilecek organın nakledilmesini içeren bir cerrahi işlemidir. 

Organ naklinin cerrahi başarısı kadar önemliyse donör ve alıcının ameliyat öncesi ve sonrasındaki bakımı da o 

kadar önemlidir. Hastaların ameliyat olmadan önce internetten araştırma yapmaları, bu kaynaklardaki bilgilerin 

kalite ve güvenliğini gündeme getirmiştir. Bu araştırmanın amacı; hastalara yönelik hazırlanmış Türkçe web 

sitelerindeki bilgilerin kalitesini değerlendirmektir. Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen araştırma için; 

organ nakli, organ transplantasyonu, doku ve organ nakli, doku ve organ transplantasyonu anahtar kelimeleri 

Türkiye’de kullanıcı sayısı en fazla olan dört arama motoru; Google (http://google.com.tr), Yandex 

(https://yandex.com.tr), Bing (https://bing.com), Yahoo (https://yahoo.com.tr) üzerinden tarandı. Tarama 

sonucunda, her arama motorunda her bir anahtar kelime için ulaşılan listede ilk sıradaki 10 sayfa tespit edildi ve 4 

arama motorunda (n=1640) site tarandı. Aynı olan siteler (n=1003), sponsorlu bağlantılar (n=23), video 

bağlantıları (n=20), açılmayan veya içeriği bulunmayan bağlantılar (n=80) elendi. Böylece çalışmanın örneklemi 

514 olarak bulundu. Elde edilen veriler Green ve ark. (2005) yöntemi kullanılarak organ nakli tedavi ve bakımı 

hakkında araştırmacılar tarafından hazırlanan puanlama listesine göre incelendi. Bulgular: Organ nakli konusunda 

internette bulunan bilgilerin %32,9’unun 2021-2017 yılları arasında güncel veriler olduğu ve yapılan taramalarda 

organ nakli konusunda en sık “blog ve forum” siteleriyle karşılaşıldığı (%21,4), organ nakli konusunda hazırlanan 

konu başlıklarına göre puanlar dağıtıldığında; oransal olarak en yeterli bilgilerin nakil yapılabilecek organlar 

hakkında (%74,7), en yetersiz bilginin ameliyat öncesi ve sonrasında donör ve alıcının bakımı olduğu belirlendi. 

Listedeki 20 puan üzerinden toplam ortalama puan 6,1 olarak bulundu. Sonuç ve öneriler: Araştırma bulguları 

organ nakli konusunda internette bulunan bilgilerin düşük kaliteli olduğu göstermektedir. Aynı konuda daha 

kapsayıcı benzer çalışmaların yapılması ile mevcut durum hakkında daha fazla veriye ulaşılması mümkün olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Organ nakli; İnternet; Bilgi güvenliği. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Şizofreni ve Demans Tanısı Alan Hastada Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu 

 
Kübra Nur İŞÇAN1, Ramiz İŞÇİ1 

 
1İstinye Üniversitesi, 

Giriş: Şizofreni gidiş ve sonlanışı hastadan hastaya değişiklik gösteren, ruhsal durumun tüm alanlarında belirti ve 

bulgular gösteren, henüz etyolojisi tam olarak belirlenemeyen ve büyük ölçüde yeti yıkımına yol açan bir toplum 

sağlığı sorunudur. Psikiyatri hemşireliğinin amacı bireyin benlik algısını geliştirmek, stresle baş etmesini 

güçlendirmek, kişiler arası ilişkilerini desteklemek, hastalık ve acı çekme yaşantısını azaltarak bu deneyimlerinden 

anlam bulmasına katkı sağlamaktır. Bu sebeple bilimsel metodun kullanılmasını gerektirmektedir. Hemşirelik 

bakımına bilimsel ve planlı yaklaşımı sağlayan araç, hemşirelik modelleri ve hemşirelik sürecidir. Amaç: Bu 

çalışmada şizofreni tanısıyla tedavi görmekte olan hastaya Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları - NANDA 

tarafından onaylanan hemşirelik tanıları çerçevesinde uygulanan hemşirelik girişimleri ve sonuçlarının sunulması 

amaçlanmıştır. Olgu: 60 yaşında olan kadın hastanın halüsinasyon ve hezeyanları nedeniyle yakınları tarafından 

hekime başvurmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda hastaya şizofreni ve demans tanısı konulmuştur. Hasta 

ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde 1 yıl süreyle tedavi gördükten sonra,yakınları tarafından bakımı yapılması 

için bir bakımevine yatışı yapılmıştır. Bu bakımevine yatışı yapılan hasta bu tarihten itibaren üç haftalık süreyle 

hemşirelik bakımı ile izlenmiş ve gerekli girişimler uygulanmıştır. Sonuç ve Öneriler: Hastaya hemşirelik tanıları 

olarak hastanın görsel ve işitsel halüsinasyon ve hezeyanlarına bağlı düşünce sürecinde bozulma, hastada bulunun 

sanrılara bağlı uyku düzeninde bozulma,hastada bulunan demans ve bellekte bozulmaya bağlı çevreyi 

yorumlamada bozulma sendromu, bireyin psikososyal ve psikolojik durum değişimleri yaşamasına bağlı yalnızlık 

riski, hastanın etkili ve yeterli sözlü iletişim becerisi kazanamamasına bağlı sözel iletişimde bozulma, hastanın 

gerçeği değerlendirememesine bağlı algılarda değişme tanıları konulmuştur. Saptanan tanılara göre hemşirelik 

girişimleri uygulanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, Şizofreni, Demans, Hemşirelik süreci 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ve Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi 

 
Kübra Deniz Eroğlu1, Emine Yıldız1, Nurgül Cıplak1, Merve Kanığ1 

 
1Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Giriş Toplumsal cinsiyet, toplumun kadın ve erkekleri nasıl gördüğü, algıladığı ve nasıl düşündüğü kadın ve 

erkeklerden nasıl davranış beklediği ile ilgili bir kavramdır. Şiddet ise kişinin kendisine, bir başkasına veya bir 

gruba karşı yaralama, ölüm, psikolojik zarar, gelişme geriliği ya da ihmal ile sonuçlanan (ya da sonuçlanma 

olasılığı yüksek olan) kasıtlı güç kullanımı tehdididir. Bireylerin şiddete yönelik tutumlarını aile yapısı, eğitim, 

sosyo-ekonomik durum, sosyal çevre ve medya gibi çeşitli etmenler etkilese de, en önemli faktör toplumsal 

cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel tutumdur. Bu çalışma hemşire öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

tutumları ve şiddete ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem 

Tanımlayıcı olarak yapılan çalışmanın evrenini bir vakıf üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 

Programında 2019- 2020 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 1, 3 ve 4. sınıf öğrencileri oluşturdu. Araştırmanın 

örnekleminin belirlenmesinde tam sayım örnekleme yöntemi kullanıldı. Araştırmayla ilgili yapılan bilgilendirme 

sonrası araştırmaya katılmayı kabul eden 215 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturdu. Verilerin toplanmasında 

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği, Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği ve araştırmacılar tarafından hazırlanan 

Tanıtıcı Bilgiler Formu kullanıldı. Bulgular Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.45±1.90 yaş olup, 

%88.8’inin kadın, %11.2’sinin erkek olduğu belirlendi. Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum 

Ölçeğinden aldıkları madde toplam puan ortalamasının 163.15±14.64 olduğu bulunurken, alt boyutta “Evlilikte 

Cinsiyet Rolü” 37.76±2.87 puan ile en yüksek düzeyde bulundu. Üniversite Öğrencilerinde Şiddete Yönelik Tutum 

Ölçeğinden aldıkları madde toplam puan ortalamasının ise 91.70±34.10 olduğu ve alt boyutta “Şiddeti 

Onaylamama” 9.95±4.01 puan ile en düşük düzeyde bulundu. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği toplam 

puan ve alt boyut puan ortalamaları ile Üniversite Öğrencilerinde Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği toplam puan ve 

alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde zayıf bir ilişki saptandı (r= -0.372 p 

<0.05). Sonuç Yapılan çalışmada üniversite öğrencileri toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi tutumlar 

gösterirken, öğrencilerin şiddete yönelik tutumlarının da azaldığı görülmektedir. Öneriler Toplumsal cinsiyet 

rollerine ilişkin eşitlikçi tutumun gelişmesi ve şiddetin önlenmesi için, toplumsal cinsiyet algısı ve şiddete yönelik 

tutumları etkileyen faktörler konusunda eğitimlerle öğrencilerin bilinçlendirilmesinin önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Toplumsal Cinsiyet, Şiddet, Hemşirelik, Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Tutum 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşireliğin Meslekleşme Sürecindeki Engel; Hemşire Yardımcılığı 

 
Kağan Arslandoğmuş1, Burcu Ağdemir1 

 
1Ankara Üniversitesi, 

Günümüzde mezun hemşirelerin eğitim durumlarına bakıldığında heterojenlik göze çarpmaktadır. Her ne kadar 

bu durumu standartlaştırmak için 2007 yılında yapılan hemşirelik kanununda değişiklik ile hemşirelik eğitiminin 

lisans düzeyinde verilmesi kararlaştırılmışsa da aynı kanunun geçici maddeleri ile eğitimdeki bu heterojenlik 10 

yıl daha devam etmiştir. Hemşirelik eğitimi ile ilgili bu heterojenliğin 2017 yılında son bulması beklenirken 2013 

yılından itibaren ise hemşire yardımcılığı konusu gündeme gelmiştir. 2014 yılında da sağlık meslek liselerinde 

hemşire yardımcılığı programı hayata geçirilmiştir. Dünyada hemşire yardımcılığı programına bakıldığında birçok 

ülkede farklı eğitim düzeylerinde hemşire yardımcılarının istihdam edildiği görülmektedir. Bu durum sadece 

hemşire eksikliğinden doğan ihtiyacı karşılamak için değil, hemşirelerin becerilerini daha etkin kullanabilmesi için 

yeterli sağlık sisteminin olmamasından kaynaklanmıştır. Ülkemizde de uygulanmaya başlanan hemşire 

yardımcılığı programı, meslekleşme sürecinde olan hemşirelik için engel teşkil etmektedir. Hemşire yardımcılığı 

konusuyla ilgili bir diğer sorun ise bu programın lise düzeyinde olan ergen bireylere verilmesidir. Hemşire 

yardımcılığı eğitiminin 11-18 yaş aralığında olan, karmaşanın ve stresin hakim olduğu ergenlik dönemindeki 

bireylere verilmesi bir çok açıdan tartışmalı bir konudur. Ergenlik döneminde savunulmaya, danışmaya, 

korunmaya hatta bakıma ihtiyaç duyan, henüz psikososal gelişimini tamamlamamış 18 yaşın altında olan 

çocuklara; hastaların gereksinimlerini belirleyerek onlara bakım verme, haklarını savunma ve koruma gibi 

sorumlulukların yüklenmesi doğru değildir. Bu sorunun yanı sıra hemşire yardımcısının görev yetki ve 

sorumluluklarının hem hemşire yardımcıları hem de hemşireler tarafından net bir şekilde anlaşılamaması da ayrı 

bir karmaşa yaratarak verilen sağlık hizmetlerinin aksamasına ve kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Sonuç 

olarak hemşire yardımcılığı programı ile ilgili yaşanan bu belirsizlik tüm sağlık profesyonelleri arasında gerek 18 

yaşın altında olmaları gerekse hemşire yardımcılarının görev yetki ve sorumlulukları hususunda bir kargaşa 

yaratmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşire Yardımcılığı, Hemşirelik Eğitimi, Meslekleşme 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleği Algılama Durumları: Bir Sistematik Derleme 

 
Kader Dirbisoğlu 1, Bahar Çam1, Özlem Tekir1, Elem Kocaçal 1 

 
1İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir, Türkiye, 

GİRİŞ: Günümüzde dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık sektöründeki gelişmeler doğrultusunda; meslek 

seçimi aşamasında olan hemşire öğrencilerin mesleki tutumları, algılamaları ve mesleği tercih nedenleri de 

etkilenmektedir. Mesleği algılama biçiminin; genç yaşta meslek seçimi, mesleğe uyum sağlama, mesleğin geleceği 

ve gelişimi üzerine de etkisi bulunmaktadır. Hemşirelik öğrencilerinin mesleki algılarının belirlenmesi, mesleki 

memnuniyetlerinin artırılmasında ve sağlık bakım kalitesinin yükseltilmesinde de yol gösterici olacaktır. AMAÇ: 

Bu sistematik derleme çalışması, hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğini algılama durumlarını belirlemeye 

yönelik çalışmaların incelenmesi amacıyla yapılmıştır. GEREÇ YÖNTEM: Bu çalışma kapsamına ULAKBİM, 

Google Akademik, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline veri tabanları üzerinden “hemşirelik mesleği”, “mesleği 

algılama” ve “hemşirelik öğrencileri” anahtar kelimeleriyle ulaşılan araştırmalar dahil edilmiştir. Araştırma amacı 

ve örneklemi uygun olmayan, 20 yıldan önce yayınlanmış ve Türkçe dilde yazılmayan çalışmalar değerlendirmeye 

alınmamıştır. Dahil edilme kriterlerine uygun 11 çalışma incelenmiştir. BULGULAR: Araştırma kapsamındaki 

çalışmaların dördünün Hemşirelik Mesleğini Algılama Ölçeği (HMAÖ), yedisinin anket formu kullanılarak 

yürütüldüğü belirlenmiştir. Hemşirelik bölümünü isteyerek seçen öğrencilerin oranı anket çalışmalarının dördünde 

%6.2 ile %39.7 arasında, ölçek çalışmalarının ise üçünde %46.8 ile %50.7 arasında olduğu saptanmıştır. Toplam 

beş anket ve ölçek çalışmasında öğrencilerin %7.8 ile %85’inin hemşirelik mesleğini iş bulma imkanı fazla olduğu 

için tercih ettiği belirlenmiştir. Anket çalışmalarının ikisinde lisans eğitiminin hemşirelik hakkındaki düşüncelerini 

olumlu etkilediğini belirten öğrencilerin oranı %32.8 ile %59.5 olarak belirlenmiştir. Hemşirelik mesleğini 

algılama ölçeğinin kullanıldığı çalışmalarda HMAÖ ölçek toplam puanının ortalamasının 72.82 + 2.08 ile 88.60 

+ 10.40 arasında değiştiği bulunmuştur. SONUÇ VE ÖNERİLER: Araştırmamızdan elde edilen sonuçlar; 

çalışmaların çoğunda öğrencilerin hemşirelik mesleğini yüksek düzeyde algıladığını göstermiştir. Konuyla ilgili 

farkındalığı arttırmak için farklı örneklem grupları ile yapılacak çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik Mesleği, Mesleği Algılama, Hemşirelik Öğrencileri 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AKTİF YAŞLANMA KONUSUNDAKİ BİLGİ 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Adem Sarıyar1, Çağrı Keleş1, İzel Şahin1, Merve Devrim1, Muharrem Yıldız1, Aysun Perim Ketenciler1 

 
1İstanbul Arel Üniversitesi, 

Giriş: Toplumumuzdaki yaşlı bireylerin sayısının artması nedeniyle yaşam kaliteleri ve bununla ilgili sorunlar ön 

plana çıkmıştır. Birçok hastalık yaşam kalitesi ile ilgilidir. Bu kapsamda dünya çapında çok sayıda kongre, toplantı 

ve seminerler düzenlenmiş, aktif yaşlanma kavramı ortaya çıkmıştır. Aktif yaşlanma sürecinde bireylerin toplum 

içinde aktif olmaları vurgulanmaktadır, aynı zamanda aktif yaşlanma; bireylerin sağlıklı bir yaşam elde etmeleri 

için geçirdikleri süreç olarak tanımlanmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı; İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesinde 

bir üniversitenin hemşirelik bölümü öğrencilerinin aktif yaşlanma konusundaki bilgi düzeylerini ve görüşlerini 

belirlemektir. Gereç-Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı tipte bir çalışma olup, evrenini (n:73) hemşirelik bölümü 

3.sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler (n:51) 

oluşturmuştur. Veriler uzman görüşü alınarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan ‘Sosyodemografik Özellikler 

ve Aktif Yaşlanma Bilgi Düzeyi Anketi’ kullanılarak yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Bulgular: 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %90,2’si kadındır. Öğrencilerin %96,1’i sosyal güvenceleri olduğunu, %68,6’sı 

kendilerini aktif yaşlanmaya hazır hissettiğini, %47,1’i aktif yaşlanma kavramını duyduğunu, %37,3’ü düzenli 

sağlık kontrolleri yaptırdığını ve %27,5’i ise sigara, alkol gibi alışkanlıklarının olduğunu ifade etmişlerdir. Sonuç 

ve Öneriler: Aktif yaşlanma ve sağlıklı yaşam biçimi kavramlarının toplumun tüm kesimleri tarafından 

öğrenilmesi, uygulanması ve bu konuya dair farkındalığın artırılmasının toplumun genel sağlık durumunu olumlu 

yönde etkileyeceği öngörülmektedir. Biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel açıdan kaliteli bir yaşlanma, 

beraberinde yaşla birlikte seyreden problemleri büyük ölçüde azaltacağını ön görürsek, aktif yaşlanma son derece 

önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, hemşirelik bölümü öğrencilerinin aktif yaşlanma konusundaki 

farkındalıklarını ve girişimlerini arttırmak, konu ile ilgili eğitim programları veya seminerler düzenleyerek 

konunun öneminin farkına varılmasını sağlamak önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Aktif Yaşlanma, Halk Sağlığı, Hemşirelik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Sağlık Çalışanı ve Ebeveyn Perspektifinden Çocukluk Çağı Aşılarının Reddine Yönelik Bilgi ve 

Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi 

 
NECMETTİN AKTEPE1, İPEK SU ERKINAY2, KEZBAN ERDEM2, DİLAN ACAR2 

 
1MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ , 2MARDİN ARRTUKLU 

ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ , 

Amaç: Koruyucu tıbbın amacı bireyin sağlığını korumak ve kişi hasta olmadan tedbirini almaktır. Bulaşıcı 

hastalıkların önlenmesinde en önemli halk sağlığı uygulaması aşılamadır. Çalışmadaki amacımız Mardin 

yöresinde ebeveynlerin çocukluk çağı aşılarına karşı bilgi, tutum ve davranışlarını incelemektir. Gereç ve Yöntem: 

Araştırmamız tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışma olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 01.07.2019 ile 

01.10.2019 tarihleri arasında Mardin ilinde bulunan Mardin Devlet Hastanesi ve Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne 

başvuran ebeveyn ve sağlık çalışanı olan ebeveyn toplam 201 katılımcı oluşturdu. Araştırmamızda “Ebeveynlerin 

çocukluk çağı aşılarına karşı bilgi, tutum ve davranışları” adlı İrem Nur Özdemir’in yüksek lisans Tezinden alınan 

anket formu ve aşı güvenilirlik ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 16.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmamızdaki katılımcıların 161 (%80,1)’ini kadınlar, 40’ını (19,9) erkekler ve bunların % 23,9’u 

sağlık çalışanı ebeveynlerden oluşmaktadır. Ebeveynlerin %67,7’si aşıların hastalıklardan koruduğu 

bilincindedirler, %52,2’ si ise aşıların yan etkisi olduğunu düşünmektedir, aşının hastalıklardan koruduğunun 

bilincinde olmayanların oranı ise %14,4’dir. Sağlık çalışanı olan ebeveynler ile sağlık çalışanı olmayan 

ebeveynlerin Aşı Güvenirlik ölçeği toplam puan ve alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak fark 

bulunmamıştır (p>,05). Ancak aşı yaptırma konusunda sağlık çalışanı ebeveynlerin sağlık çalışanı olmayan 

ebeveynlerden güvenin daha yüksek olduğu görülmüştür (p<,05). Ebeveynlerin eğitim durumuna göre, Aşı 

güvenirlik ölçeği toplam puanı arasında istatistiksel olarak fark bulunmamıştır (p>,05). Sonuç: Aşıların gerekliliği 

konusunda ebeveynlerin yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Bu kişilerin bilinçli sağlık çalışanları 

tarafından doğru bilgilerle eğitilmeleri gerekmektedir. Ebeveynlerin aşıların gerekliliğine ve sağlık personelline 

olan güvenlerini arttırmaya yönelik girişimler ile olumsuz tutumları olumlu hale dönüştürülmelidir. ÖNERİ: 

Çalışmamız sonucunda ailelerin aşı konusunda yeterli bilgilendirilmediği anlaşılmıştır. Bu konuda sağlık 

çalışanlarının ailelerin itirazlarını dinlemeleri, doğru bilgi vermeleri ve aşı ile ilgili yanlış anlamalarını gidermek 

için aile eğitimlerine vakit ayırmaları önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: aşılama, aşı kararsızlığı, ebeveyn, davranış 



197 
 

19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Bir Vakıf Üniversitesinin Hemşirelik Öğrencilerinin Bazı Nonfarmakolojik Ağrı Giderme 

Yöntemlerine İlişkin Bilgi, Görüş, Davranışlarının Belirlenmesi ve Etkileyen Faktörlerin 

İncelenmesi 

 
Sevim Şen1, İlknur Altındağ1, Büşra Türk1, Aleyna Karaman 1, Filiz Arslan1 

 
1Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

Giriş: Ağrı tüm dünyada oldukça yaygın ve giderek artan bir sağlık sorunudur. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan ve 

bireyin geçmişteki deneyimleriyle ilgili duyusal ve emosyonel hoş olmayan bir deneyim olarak tanımlanmaktadır. 

Ağrı hem farmakolojik hem de nonfarmakolojik birçok yöntemle kontrol edilebilmektedir. Nonfarmakolojik 

yöntemler, kişiler tarafından kolayca uygulanabilir olması, ağrı kesiciler gibi yan etkilerinin bulunmaması ve 

maliyetlerinin ağrı kesicilere göre daha uygun olması yönleri ile hafif ağrıların yönetilmesinde tek başına, orta ve 

şiddetli ağrıların yönetilmesinde ise ağrı kesici ilaçlarla birlikte destekleyici olarak kullanılabilmektedir. Amaç: 

Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin nonfarmakolojik ağrı giderme yöntemlerinin kullanılmasına ilişkin bilgi, 

görüş ve davranışlarını saptamak amacıyla planlanmıştır. Gereç yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel 

tasarımda yapılmıştır. Hemşirelik bölümü üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı 

kabul eden 111 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan Tanıtıcı Bilgi Formu, 

Hemşirelik Öğrencilerinin Nonfarmakolojik Yöntemlere İlişkin Görüşleri ve Nonfarmakolojik Yöntemlere 

Yönelik Bilgi Testi ile toplanmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma), ki-

kare ve bağımsız gruplarda t-testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 

22,43±1,14, %92,5’i kadın ve %55,7’sinin üçüncü sınıf olduğu tespit edilmiştir. Öğrenci hemşirelerin %33’ünün 

ağrının değerlendirilmesi ve yönetilmesine ilişkin ders almadığı, nonfarmakolojik yöntemlere yönelik bilgi 

düzeylerinin ortalamanın altında olduğu ve %48,1’inin klinikte hemşirelerin nonfarmakolojik yöntemleri 

kullanmasını gözlemlemediği belirlenmiştir. Öğrencilerin nonfarmakolojik ağrı giderme yöntemlerini bilme 

durumu ile klinikte nonfarmakolojik ağrı giderme yöntemi uygulama arasında istatiksel olarak anlamlı düzeyde 

ilişki bulunmuştur ( p˂,05). Sonuç ve öneriler: Araştırmanın sonucunda hemşirelik öğrencilerinin nonfarmakolojik 

ağrı giderme yöntemleri konusunda bilgi düzeyinin düşük olduğu, klinikte yeterli gözlem yapamadığı ve ağrının 

değerlendirilmesi ve yönetimi konusunda yetersiz hissettiği görülmüştür. Bu nedenle, lisans eğitimi sürecinde 

öğrencilerin konu ile ilgili bilgi, tutum ve beceri düzeylerinin arttırılması önerilir. Bu sayede bakım verecekleri 

hastaların ağrı yönetiminde nonfarmakolojik yöntemleri daha fazla kullanarak yaşam kalitelerinin arttırılmasına 

katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Ağrı, ağrı yönetimi, farmakolojik yöntemler, nonfarmakolojik yöntemler, 

hemşirelik öğrencisi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

GERÇEKTEN HAZIR MIYIZ?: ONKOLOJİ HASTALARINA BAKIM VERMEK 

 
İlayda ALTINTOP1, Yunus Emre AKYOL1, Öğr.Gör. Hamiyet KIZIL1 

 
1Beykent Üniversitesi, 

Giriş:Kanser sık görülmesi,hastalık içi mortalite oranları ve yaşam kalitesinde düşmeye sebep olması nedeni ile 

hemşirelik eğitimi,bakımı ve uygulamalarıyla meslek içerisinde özellikli bir alana sahip olmuştur.Hemşirelik 

eğitimi;iletişim süreçleri,klinik uygulamalar ve diğer etik kuramları kapsayan kompleks bir süreçtir.Hemşirelik 

öğrencileri bir üniversite öğrencisi ve genç olarak yaşadıkları çatışmaların yanı sıra okul ve hastane çevresinin 

yarattığı birtakım sorunlarla da yüz yüze gelmektedirler. Hemşirelik eğitimi bu yönden oldukça stres yüklü bir 

eğitimdir (Erbil, 2006).Son dönemlerde onkolojik alandaki teknolojik, bilimsel değişimler bakımsal anlamda da 

değişikliklere ve yeniliklere yol açmıştır.Onkoloji hemşirelerinin rol ve sorumlulukları arasında;ayaktan tedaviden 

uzun süreli bakıma kadar semptomların kontrolünü sağlama,kemoterapi ve radyoterapi sürecinde hastanın 

değerlendirilmesi,destek bakımın sağlanması, hasta ve aile eğitimi ve bakımın koordinasyonu yer almaktadır 

(Bağcivan,2015).Klinik uygulamaya çıkacak olan ve onkolojik hastalara bakım verecek olan hemşire öğrencilerin 

bu anlamlarda sorumluluk sahibi olması ve öğrenci hemşireliğin getirdiği yükümlülükleri bilmesi 

gerekmektedir.Amaç:Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin onkoloji hastalarına bakım verdiği sürece duygu, 

düşüncelerini saptamak,etkin düşünceleri öğrenmek ve onkoloji hastalarına bakım vermekteki yetkinliklerini 

saptamak amacıyla planlanmıştır.Yöntem:Tanımlayıcı araştırma tipinde planlanan çalışma,Ocak-Şubat 2020 

tarihlerinde Türkiye’de bulunan üniversitelerde öğrenim gören 200 öğrenci hemşire ile yürütülmüştür. Veriler 

araştırmacılar tarafından ilgili literatür incelenerek geliştirilen anket formu ile çalışma anlatılarak 

toplanmıştır.Anket formu uygulanmadan önce öğrenci hemşirelere araştırmanın amacı açıklanarak anket formunu 

eksiksiz ve dikkatlice yanıtlamaları istenmiştir.Veriler IBM SPSS Statistics 22 programında tanımlayıcı ve 

çıkarımsal istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir.Bulgular:Araştırma kapsamına giren öğrencilerin 

klinikte olmayı sevme durumu incelendiğinde; sevenlerin oranı %78,5,sevmeyenlerin oranı %1 olup kısmen 

sevenlerin oranı %20,5’tir.Katılımcıların %25,5’i kendini onkolojik hastalara bakım verecek yetkinlikte 

hissederken %50’si kısmen hissetmekte,%24,5’i ise kendini onkolojik hastalara bakım verecek yetkinlikte 

hissetmemektedir.Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre duygusal emek ölçeği geneli ile yüzeysel davranış 

ve gerçek duyguları bastırma alt boyutları yaş gruplarına göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir 

(p=<0.05).Sonuç:Çalışmaya katılan öğrenci hemşirelerin onkolojik hastaya bakım vermek konusunda düşünceleri 

araştırılmış olup bakım verirken stresli hissettiklerini, yaşadıklarının zor olduğunu ve empati kurulması gerektiğini 

ANAHTAR KELİMELER: Öğrenci hemşire, onkoloji, bakım 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşadıkları Sorunlar: Sistematik Bir Derleme 

 
Hilal ALTUNDAL1, Gamze GÜNEŞLİ2, Ladin YAĞTU2, Nazlı Can DENİZHAN2, Mualla YILMAZ1 

 
1Mersin Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği 

Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2Mersin Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Öğrencisi, 

Mersin, Türkiye, 

Giriş: Öğrenci hemşirelerin etkin teorik ve klinik eğitim sonunda bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerde 

kendilerini geliştirerek hemşirelik mesleğine hazır hale gelmeleri son derece önemlidir. Dolayısıyla hem kuramsal 

hem de uygulamalı alanlarda etkin bir öğrenme çıktısına ulaşabilmek için hemşirelik öğrencilerinin eğitimleri 

süresince yaşadıkları sorunlarının bilinmesi gerekmektedir. Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin yaşadıkları 

sorunlarla ilgili yayınlanmış araştırma makalesi çalışmalarının sistematik bir biçimde incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Gereç-yöntem: Araştırma kapsamında 2015-2019 yılları arasında, Türk Medline, TÜBİTAK, 

ULAKBİM, Dergi Park veri tabanları ve Google Akademik arama motorunda “hemşirelik, öğrenci, sorun, güçlük, 

zorluk, problem” anahtar kelimelerinin kombinasyonları kullanılarak tam metnine ulaşılabilen ulusal, yayın dili 

Türkçe olan çalışmalar taranmıştır. Taramalar sonucunda ulaşılan 4150 çalışma öncelikle özet/tam metinleri, dahil 

etme ve dışlama ölçütleri yönünden değerlendirilmiştir. Çalışmalar yıl ölçütüyle sınırlandırılarak 2050 çalışma 

kapsam dışına alınmıştır. Sonrasında kalan 2100 çalışma dil ölçütüyle sınırlandırılmış ve 10 çalışma daha 

çıkarılmıştır. Kalan 2090 çalışmadan tekrarlanan 1227 çalışma çıkarıldıktan sonra, konuyla ilgisi olmayan 856 

çalışma da çıkarılarak kalan yedi çalışma araştırma kapsamına alınmıştır. Bu sistematik derlemede, PRISMA 

yönergeleri takip edildi. Bulgular: Araştırma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin öğretim elemanı/rehber 

hemşireyle, sağlıkla ilgili, etik ve uygulama alanında sorunlar yaşadıkları bildirilmektedir. Öğrencilerin ev 

ziyaretleri sırasında, erkek öğrenci olma, yabancı uyruklu hastalara bakım verme ve hemşirelik sürecinin veri 

toplama aşamasında da güçlük yaşadıkları belirtilmektedir. Ele alınan yedi çalışmanın birinde ölçek, kalan 

altısında ise anket formu kullanılmış olup tamamı tanımlayıcı araştırma türündedir. Bununla birlikte çalışmaların 

yöntemlerinde eksiklikler ve örneklem sayıları arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. İncelenen çalışmalarda 

pek çok sınırlılık ortaya konulmasına rağmen hemşirelik öğrencilerinin yaşadıkları sorunları genel olarak 

yansıtmaktadır. Sonuç ve Öneriler: Elde edilen bulgular doğrultusunda; hemşirelik öğrencilerinin biyo-psiko-

sosyal alanlarda birçok sorun yaşadığı saptanmıştır. Ancak hemşirelik öğrencilerinin yaşadıkları sorunları ele alan 

çalışmaların tamamının tanımlayıcı araştırma türünde olması hemşirelik literatüründeki deneysel araştırmaların 

eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu nedenle ülkemizde hemşirelik öğrencilerinin sorunlarını daha 

derinlemesine inceleyen, kanıt düzeyi yüksek araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik öğrencisi, sorun, güçlük, zorluk, problem 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

YETİŞKİN BİREYLERİN AŞI VE AŞI UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE 

TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Merve Şenocak1, Münevver Kutlu1, Hicran Yıldız1 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Amaç: Yetişkin bireylerin aşı ve aşı uygulamaları konusundaki görüş ve tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla 

yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki çalışmanın evrenini Bursa ilinin bir mahallesinde ikamet 

eden 18 yaş üzeri tüm bireyler, örneklemini ise bu bireyler arasından araştırmaya katılmayı kabul eden 97 birey 

oluşturmuştur. Çalışmada, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan, sosyodemografik 

özellikler ile aşı ve aşı uygulamalarına ilişkin soruları içeren anket formu kullanılmıştır. Veriler, SPSS 22.00 

programında, yüzdelik, ortalamalar kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma öncesi çalışmanın yapılabilmesi için 

yerel yönetimden izin alınmıştır. Bulgular: Yaş ortalamaları 36,13±15,99 olan bireylerin %62,9’u kadındır. 

Bireylerin %49,5’i evlidir ve % 53,6’sının çocuk sahibidir. %41,2’si lisans mezunudur. %268’i ev hanımıdır ve 

%52,6’sı ailesinin ekonomik durumunu gelir gidere denk olarak tanımlamaktadır. Bireylerin %43,3’ünün aşı kartı 

mevcuttur. Bireylerin %79,4’ü hekiminin ve %89,7’si okulunun önerdiği tüm aşıları yaptırmıştır. %52,6’ı aşı 

takvimine uyduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte, sadece %11,5’sının aşı kartı mevcuttur. %78,8 daha önce 

hekiminin önerdiği tüm aşıları yaptırmıştır. %84, 6’ı çocuklarına önerilen tüm aşıları yaptırmıştır ve %63,5’inin 

elinde çocuğunun aşı kartı vardır. Bireylerin %62,9’u çocuklara %29,9’u yaşlılara ve %34’ü 18 yaş üzeri 

erişkinlere uygulanan tüm aşıların neden yapıldığını bildiğini ifade etmiştir. Bireylerin %13,4’ü aşı ve aşı 

uygulamaları konusunda eğitim almıştır. %27,82i aşı ve aşı uygulamaları konusunda eğitim almak istemektedir. 

%79,4’ü çevresindeki kişilere aşı yaptırmasını önerdiğini belirtmiştir. %90,7’si aşı yaptırmanın gerekli, %63,9’u 

yararlı, %15,5’i zararlı ve %14,4’ü tehlikeli olduğunu düşünmektedir. Bireylerin %12,4’ü aşı ve aşı 

uygulamalarına karşı olduğunu, %26,8’i hekim önerdiği halde aşı yaptırmama talebinde bulunabileceğini ifade 

etmiştir. %71,1’i aşı uygulamaları ile bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılabileceğini; %76,3’ü etkisiz hale 

getirilebileceğini belirtmiştir. Bireylerin %75,3’ü hastalığı geçirerek değil, aşı yaptırarak korunmanın daha etkili 

olduğunu düşünmektdir. Bireylerin %64,9’u aşı yaptırmamış olmasının kendi sağlığını, %55,7’I başkasının 

sağlığını etkileyeceğini belirtmiştir. %28,9’u üklemizdeki aşı uygulamaları konusunda bilgi sahibi olduğunu, 

%58,8’i aşı ve aşı uygulaması konusunda ülkemizin olanaklarının yeterli olduğunu düşünmektedir. %35,1’i 

hastalıklardan korunmada bitkisel tedavilerin aşı uygulamaları yerine kullanılabileceğini düşünmektedir. Sonuç: 

Bireylerin aşı ve aşı uygulamaları konusundaki tutumu istenilen düzeyde değildir. Toplumdaki bireylerin aşı 

uygulamaları konusundaki farkındalığını arttırmaya, yanlış bilgilerini ortadan kaldırmaya ve olumlu yönde tutum 

geliştirmelerine yönelik eğitimler verilmesi ve farkındalık çalışmalarının yapılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Aşı, tutum, görüş, toplum 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

D VİTAMİ EKSİKLİĞİNİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ CİNSİYETE GÖRE 

FARKLILIK GÖSTERİYOR MU? 

 
Dilara Hatun Kaya 1, Büşra Alpaslan1, Hicran Yıldız1 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Amaç: D vitami eksikliğinin yaşam kalitesine etkisinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğinin 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki çalışmanın evrenini Bursa ilinin bir 

mahallesinde ikamet eden 18 yaş üzeri tüm bireyler, örneklemini ise bu bireyler arasından araştırmaya katılmayı 

kabul eden 198 birey oluşturmuştur. Çalışmada, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan, 

sosyodemografik özellikler ile D vitamini eksikliğine yönelik soruları içeren anket formu, D vitamini eksikliğine 

yönelik belirtileri içeren ve var olan her belirti için “1 puan” verilen değerlendirme formu (Toplam=0-13 puan) ile 

güvenirlik geçerliliği Pınar tarafından yapılan SF36 Yaşam Kalitesi Ölçeği (Toplam=0-100 puan/ 8 alt boyut, 2 

ana boyut, toplam puan) kullanılmıştır. Veriler, SPSS 22.00 programında, yüzdelik, ortalamalar, Mann Whitney 

U testi ve Spearman korelasyon testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma öncesi çalışmanın yapılabilmesi için 

yerel yönetimden izin alınmıştır. Bulgular: Yaş ortalamaları 23,05±7,35 olan bireylerin %70,7’si kadındır. 

Bireylerin %77,3’ü üniversite mezunudur ve %84,8’i çalışmamaktadır. Bireylerin %66,7’si ailesinin ekonomik 

durumunu gelir gidere denk olarak tanımlamaktadır. %20,2’si sigara ve %9,6’sı alkol kullanmaktadır. %21,2’si 

düzenli olarak egzersiz yapmaktadır. %12,1’inin kronik bir hastalığı vardır ve %13,1’inin sürekli kullandığı ilaçları 

vardır. Bireylerin %47,5’inin ailesinde D vitamini eksikliği tanısı konulan birey vardır. %48’i yeterli ve dengeli 

beslendiğini düşünmektedir. %61,6’ı D vitamininden zengin besinleri, %51,5’i D vitamini eksikliği risk 

faktörlerini,%39,4’ü D vitamini eksikliğinden korunmak için gerekli güneşlenme süresini, %47’i D vitamini 

eksikliğinin neden olabileceği sağlık problemlerini bildiğini ifade etmektedir. %67,2’si süt ve süt ürünleri, balık 

çeşitleri ve doğal meyve sularını sıklıkla tükettiğini, %15,2’si düzenli olarak D vitamini düzeyini ölçtürdüğünü 

belirtmiştir. %54’ü D vitamini eksikliği konusunda bilgi sahibidir. %34,3’ü daha önce D vitamini takviyesi 

kullanmıştır. %32,8’ine D vitamini eksikliği tanısı konulmuştur. Bireylerde var olan D vitamini eksikliği 

belirtilerinin sayısı ortalama 5,38±3,22’dir. Bireylerin ortalama yaşam kalitesi puanı67,36±16,36’dır(en düşük alt 

boyut puanı zindelik/ 50,45±18,70, en yüksek alt boyut puanı fiziksel fonksiyon/ 87,37±20,17). D vitamini 

eksikliği belirtilerinin kadınlarda erkeklerden daha fazla olduğu, yaşam kalitesi ölçeği tüm alt boyut ve toplam 

puanının erkelerde kadınlardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Bireylerde toplam belirti sayısı ile 

yaşam kalitesi tüm alt boyutları ve toplam puanı arasında anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır (p<0,05). Cinsiyete 

göre bakıldığında, kadınlarda toplam belirti sayısı ile yaşam kalitesi ölçeğinin tüm alt boyutları ve toplam puanı 

arasında anlamlı ilişkiler saptanırken, erkelerde toplam belirti sayısı ile yaşam kalitesi ölçeğinin fiziksel rol 

fonksiyon, sosyal fonksiyon ve mental rol alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 

Sonuç: D vitamini eksikliğinin kadınlarda erkeklerden daha fazla yaşam kalitesini etkilediği saptanmıştır. D 

vitamini eksikliği saptanan kadınların yaşam kalitesi açısından da değerlendirilmesi ve yaşam kalitesini artırmaya 

yönelik girişimlerin uygulanması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: D vitamini, cinsiyet, yaşam kalitesi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Gözünden Onkoloji Kliniği Stajı: Kesitsel Bir Çalışma 

 
Hediye KARAGÖZ1, Ahmet SEVEN1 

 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Sağlık Yüksekokulu, 

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin onkoloji kliniğinde staj yapmaya ilişkin görüşlerini belirlemek 

amacıyla yapıldı. Gereç ve yöntem: Çalışma, Mayıs- Haziran 2020 tarihleri arasında çalışmaya katılmayı kabul 

eden 41 hemşirelik bölümü öğrencisiyle tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapıldı. Veriler sosyo-demogrofik özellikler 

ve araştırmacılar tarafından literatür taranarak onkoloji ile ilgili soruları içeren form kullanılarak toplandı. 

Verilerin analizi bilgisayar ortamında; yüzdelik, ortalama, frekans kullanılarak yapıldı. Bulgular: Yaş ortalama 

aralığı (%70,7) 20-21 olan öğrencilerin %85,4’ü kadın, %48,8’i üçüncü sınıf öğrencisi, %61’inin not ortalaması 

3.1 ve üzerinde, %61’i anadolu lisesi mezunu, %85,4’ü çalışmıyor, %73,2’si orta gelirli çekirdek aile (%73,2) 

yapısına sahiptir. Öğrencilerin anne (%51,2) ve baba (%36,6) eğitim düzeylerinin ilköğretim olduğu belirlendi. 

Öğrencilerin çoğunluğunun (%68,3) onkoloji kliniğine çıkmadan önce eğitim almadıkları ve %73,2’sinin onkoloji 

kliniğinde staja çıkacaklarını duyduklarında stres yaşadıkları tespit edildi. Öğrencilerin onkoloji staj 

uygulamalarında ise gereğinden fazla stres yaşadıkları (%51,2), çoğunluğunun (%70,7) hastalara soru sorarken 

çok düşündükleri ve %68,3’ünün hastalara tedavi ve bakım uygularken tedirgin oldukları saptandı. Katılımcıların 

%78’i onkoloji servisinde çalışan hemşirelerin diğer serviste çalışanlara göre daha hoşgörülü, güler yüzlü ve 

yardım sever olduğunu belirtti. Öğrencilerin tamamının onkoloji hastalarına bakım vermekten mutlu olduğu, 

%58,5’inin staj sonrasında onkolojiye karşı ilgilerinin arttığı ve %63,4’ünün mezun olduktan sonra onkoloji 

servisinde çalışmak istedikleri tespit edildi. Sonuç: Çalışmada hemşirelik öğrencilerinin onkoloji stajına çıkmadan 

önce yaygın stres yaşadıkları, hastalarla iletişime geçerken zorlandıkları görüldü. Onkoloji stajı sonunda 

öğrencilerin kliniği sevdiği ve çalışma hayatında onkoloji kliniklerinde çalışmak istedikleri belirlendi. 

ANAHTAR KELİMELER: hemşire, onkoloji, öğrenci, staj 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ DERNEKLERE ÜYELİKLERİ 

 
Melik ARSLAN1, Büşra ATEŞ1, Hava GÖKDERE ÇİNAR1 

 
1BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 

Meslek; özel bir eğitim sonunda kazanılan, özel bir beceri gerektiren, belli bir ücret karşılığında yapılan, üyelerinin 

kurduğu bir derneğe sahip olan ve üyeleri tarafından saptanan meslek ahlak kuralları bulunan uğraştır. Her 

meslekte olduğu gibi hemşirelik mesleğinde de derneklere üye olmakta önemli bir unsurdur. Her meslek 

grubundaki kendisini temsil eden dernek liderlerine gereksinimlerini ve bu örgütlerin çatısı altında toplanmaya, 

sıkıntılarını, dertlerini vs. anlatmaya bunlarla alakalı organize şekilde hareket etmeye mecburlardır. Böylece 

hemşireler kendi mesleklerinde söz sahibi olup bu mesleği denetleme özerkliğe sahip olup mesleki gücü 

arttırabilirler. Dernekleşme süreci melekleşmenin en temel özelliklerinden biridir. Mesleki örgütlenme ise; aynı 

meslekten olan insanların ortak fikir, ideal ve amaçlar doğrultusunda gereksinimlerini ortadan kaldırmak, 

kendilerini yenilemek, problemleri çözmek, haklarını savunmak ve toplumsal dayanak oluşturmak için bir araya 

geldikleri topluluktur. Meslek örgütlerinin çalışmaları ile mesleksel roller tanımlanır, ahlak kuralları geliştirilir, 

politikalar saptanır, mesleksel hakları elde edebilmek için güçler birleştirilir, yayın organları kurulur ve en önemlisi 

üyeler grup bilincine ulaşır. Bu kuruluşlar arasında mesleki dernekler işlevsel yönden önemli bir yere sahiptir. 

Mesleki dernekler, meslek sahiplerini nitelemek, mesleki eğitim standartlarını saptamak, saygınlığını arttırmak, 

meslek ahlakı kurallarını ve uygulamada gerekli ilkeleri saptamak gibi amaçlar doğrultusunda kurulmaktadırlar. 

Ülkemizde hemşirelik alanında örgütlenme gün geçtikçe gelişmiş ve hemşireliğin farklı alanlarında genel ve özel 

amaçlı olan dernekler kurulmaya başlanmıştır. Hemşirelik alanında kurulan ilk dernek Türk Hasta Bakıcılar 

Cemiyeti’dir (1933). Bu cemiyet ilerleyen yıllarda Türk Hemşireler Derneği (THD-1949) olarak tekrar kurulmuş 

ve günümüze kadar varlığını sürdürmeye devam etmiştir ( THD 2020). Hemşirelerin derneklerini tanıma, üye olma 

ve güçlendirme etkinliklerinde yetersiz ve ilgisiz oldukları gözlemlenmiştir. Son zamanlarda hemşirelik bir 

mesleki örgütlenme olmaktan çok mesleki organizasyona dönüşmüş bulunmakta ve her sene verilen hemşirelik 

mezunlarıyla derneklere üye olunan, üye olmayı düşünen kişi sayısının yeterli olmadığı görülmektedir. Mezun 

olan hemşirelerin, çalışan hemşirelerin ve hala öğrencilik aşamasında bulanan hemşirelerin hepsinin yakındığı en 

temel nokta derneklere yeterince ulaşılamaması ve tanıtım sürecindeki eksikliktir. Ayrıca; meslek içindeki birlik 

olunamaması kişilerin derneklere olan ilgisinin ise azalmasına sebebiyet vermektedir. Mesleki örgütlenme, 

hemşireler arasında birliktelik hissi sağlamasının yanı sıra hemşirelik uygulamaları için rehber olması ve kaynak 

sağlaması açısından önemlidir. Bu nedenle öğrencilik yıllarından başlanarak mesleki örgütlerin tanınması, 

derneklere katılımı arttırılabilir. Dolayısıyla da mesleki örgütlenmenin güçlenmesine katkı sağlayabilir. Ayrıca; 

eğitim müfredatı içinde mesleki örgütlenmenin önemi üzerinde daha fazla durulması, dernekleşme sürecine ilişkin 

mentorluk yapabilecek kişilerin var olması ve öğrencilerin bu konuda motive edilmesi yararlı olabilir. Kısaca; 

öğrencilik yıllarından başlanarak ve mesleğe ilk adımlar atıldıktan sonra dernekleşme sürecine başlanması ve 

hemşirelik mesleğin profesyonel yönden güç birliği sağlanarak etkinliğinin arttırılması ortak amaç çerçevesinde 

mesleki dernekler çatışı altında beraber hareket ederek mümkün olabilecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik Öğrencileri, Mesleki Dernekler, Mesleki Örgütlenme 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerin Sıvı Tüketimleri ile Konstipasyon Durumları Arasındaki 

İlişki 

 
Hanife Durgun1, Ayşe Betül Avcı1 

 
1Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Giriş: Su, insan vücudu için önemli bir bileşen, besin kaynağı ve yaşam için hayati bir elementtir. Yaşlanmayla 

birlikte bireylerde yaşanan susuzluk duyusunun azalması, ve beraberindeki çeşitli etmenlerle bireylerin sıvı 

alımından kaçınması bireylerde konstipasyon görülme sıklığını arttırmaktadır. Amaç: Bu çalışma, huzurevinde 

kalan yaşlı bireylerin sıvı tüketme durumları ile konstipasyon durumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 

tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde gerçekleştirildi. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde 

gerçekleştirilen araştırmanın evrenini, Ordu’da Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir 

huzurevinde 1 Ekim 2019- 1 Ocak 2010 tarihleri arasında kalmakta olan 132 yaşlı bireyler oluştururken, örneklemi 

ise günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde yerine getirebilen, okuma- yazması olan, iletişim kurabilen ve 

çalışmaya katılmak isteyen tüm bireyler oluşturmuştur. Çalışmada örneklem hesaplamasına gidilmeden tüm 

bireylere ulaşılması hedeflenmiş ve bu kapsamda çalışmaya katılmayı kabul eden 98 birey ile çalışma 

tamamlanmış, 34 birey ise çalışmaya katılmayı kabul etmemiştir. Bulgular: Çalışmaya dahil olan bireylerin yaş 

ortalamasının 78,94±8,92, %70,4’ünün erkek, 89,8’inin bekar, %78,6’sının herhangi bir kronik hastalığının olduğu 

ve %87,8’inin sürekli kullanmış olduğu bir ilacının olduğu ve bireylerin ortalama 46,87±47,14 aydır huzurevinde 

kalmakta olduğu saptandı. Bireylerin ortalama günde 2,09±1,08 su bardağı ile su, 3,05±3,67 küçük çay bardağı ile 

çay tükettikleri, sıvıları ağırlıklı olarak yemeklerden sonra tükettikleri (%76,5) ve sıvı alımı konusunda %53,1’inin 

kendisini yeterli görmediği belirlendi. Bireylerin Konstiopasyon Ciddiyet Ölçeği puan ortalamasının 16,69±14,04 

puan olduğu ve günlük su tüketimleri ile Konstipasyon ciddiyet Ölçeği puan ortalaması arasında negatif yönde 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (r= -.233; p=.021). Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda 

bireylerin sıvı tüketme durumlarını etkileyen çeşitli etmenlerin söz konusu olduğu, konstipasyon durumlarının 

düşük olduğu fakat konstipasyon durumları ile sıvı tüketme durumları arasında ilişki olduğu görülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: konstipasyon, sıvı tüketimi, yaşlı birey 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Ötekileştirilmiş Hayatlar 

 
Hacer Akkuş Kılıçparlar1, Kader Yalpi1, Meryem Elmaağaç1, Seher Özdinç1, Senanur Avcılar1 

 
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, 

Giriş: Psikiyatri dersi kapsamında anlatılan konularla ilgili, hemşirelik öğrencilerine klinik uygulamaya çıkmadan 

önce film izletilmesinin eğitimde ve hastalığa yönelik bakış açısında etkili bir yol olduğu görülmektedir. Bu 

çalışmada hemşirelik öğrencilerine psikiyatri dersi kapsamında izletilen filmlerin, öğrencilerin ruhsal hastalığa 

sahip bireylere yönelik duygu değişimi ve hastalığa yönelik bakış açılarındaki değişimler ile mesleki alan 

seçimlerine etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Araştırma nitel araştırma desenlerinden 

fenomenolojik desene uygun yürütülmektedir. Türkiye’de bir devlet üniversitesinin hemşirelik fakültesinde 2020-

2021 eğitim öğretim yılında öğrenim gören hemşirelik son sınıf öğrencileri ile çalışılmaktadır. Ruh Sağlığı ve 

Psikiyatri Hemşireliği dersi kapsamında öğrencilere ruhsal bozukluğu içeren filmler (Akıl Oyunları, Deli ve Dahi, 

Rain Man) izletilmiş ve bu izlenilen filmlerin öğrenciler üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Basit rastgele 

örnekleme yöntemi ile tüm filmi izleyen ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 16 öğrenci çalışmaya dahil 

edilmiştir. Veriler öğrenciler tüm filmleri izledikten sonra araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı 

yapılandırılmış form kullanarak yüzyüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Görüşme formunda; araştırmacıların 

hazırlamış olduğu 1. Filmleri izledikten sonra neler hissettiniz? 2.Ruhsal bozukluğu olan bireyleri anlamanıza 

yardımcı oldu mu? 3. Ruhsal bozukluğu olan bireylere yönelik duygularınızda değişim oldu mu? 4. Aile 

bireylerinde ruhsal bozukluğu olan birey olsa ne hissedersiniz? 5. Günlük yaşamda karakterlerdeki gibi ailenizde 

ruhsal bozukluğu olan birey olduğunu düşündüğünüzde tepkileriniz nasıl olurdu? 6.Teorik derslerin anlaşılmasına 

katkı sağladı mı? (ne gibi katkılar) 7. Ruhsal bozuklukları (tanılama, belirti, bulgu, tedavi süreci, aile etkileşimleri 

vb.) öğrenmenize katkı sağladı mı? 8.İzlediğiniz filmlerin mesleki alan seçimine katkısı oldu mu? Olduysa 

nelerdir? Soruları yer almaktadır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmakta ve ortalama 20-30 dk 

sürmektedir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde Colaizzi’nin 7 adımlı fenomenolojik yorumlama metodu 

kullanılmaktadır. Araştırmacılar tarafından yazılı doküman haline getirilen veriler kavramsal açıdan 

yorumlanmakta ve temalar oluşturulmaktadır. Bulgular, Tartışma ve Öneriler: Veri toplama süreci devam 

etmektedir. Çalışmanın bulgular, tartışma ve öneriler kısmı kongrede sunulacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: Psikiyatri Hemşireliği, Sinema Filmleri, Hemşirelik Öğrencileri, Duygu, Bakış 

Açısı, Mesleki Alan 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELİK SANATINDA KONFOR KAVRAMI: SEREBRAL PALSİ TANILI ÇOCUK 

HASTANIN BAKIMI 

 
Habibe Öztürk1, Hatice Uzşen2, Merve Korkmaz1, Figen Yardımcı2 

 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları 

Hemşireliği AD., 

Giriş: Hemşirelik bakım sanatı ile bağdaştırılmış bir kavram olan konfor ve hasta konforu oldukça karmaşık, bireye 

özgü ve bütüncül kavramlardır. Literatürde hemşirelerin sağladıkları güç, bakım, teselli etme, destek olma, 

cesaretlendirme ve yardım konfor ve konfor önlemleri arasındadır. Kolcaba hemşirelik disiplinine yönelik yaptığı 

çalışmalarda konforun pozitif, çok boyutlu, uygulamaya konulabilir olduğu sonucuna varmıştır. Amaç: Bu olgu 

makalesinin amacı serebral palsi tanısı olan çocuk hastanın Kolcaba Konfor Teorisi doğrultusunda hemşirelik 

bakımının planlanması ve uygulanarak değerlendirilmesidir. Olgu: Miadında C/S ilen 2017 yılında doğan kız olgu, 

umblikal kordun boynuna dolanması sonucu hipoksiye maruz kalmıştır. Bunun sonucunda serebral palsi tanısı 

konmuştur. Hipoksi sonucu %90 görme kaybı da olan hastaya 4 aylık iken gözlerde kayma tipte nöbetleri olduğu 

yapılan tetkikler sonucunda epilepsi tanısı da eklenmiştir. Yüzünde ağrı şikayeti ile polikliniğe başvuran hasta 

tetkik ve tedavi için kliniğe yatışı yapılmıştır. Sonuç ve Öneriler: Konfor Teorisi doğrultusunda planlanan 

hemşirelik bakımının çocuk hastanın ve ailenin konforunda artma sağladığı, ailenin sağlığı geliştirmeye yönelik 

davranışlar benimsediği görülmüştür. Kolcaba’nın geliştirdiği Konfor Teorisi rehberliğinde, serebral palsi tanısı 

olan çocuk hastaların gereksinimlerine ilişkin hemşirelik süreci oluşturabilmekte, çocuk ile ailesinin konforunu 

artırıcı hemşirelik girişimleri planlanabilmekte ve bu sayede bireylerin en üst düzeyde konforu sağlanarak yaşam 

kalitesine katkı sağlanmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: Colcaba, konfor teorisi, serebral palsi, hemşirelik bakımı 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Kendi Kendine Meme Muayenesi Eğitiminde Farklı Bir Yaklaşım: Aile Eğitimi 

 
GÜLSÜN AYRAN1, GÜLSÜM GÜNDOĞDU1, ECE YAMAN1, SEMA KUTLUATA1 

 
1ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, 

Giriş: Kendi kendine meme muayenesi (KKMM), meme kanserinin erken tespiti için en önemli ve önerilen tarama 

yöntemidir Amaç: Bu araştırma, hemşirelik kız öğrencilerinin annelerine ve kız kardeşlerine verdiği KKMM 

eğitiminin KKMM davranışlarına ve benlik saygısına etkisini belirlemek amacıyla yarı deneysel olarak 

yapılmıştır. Gereç Yöntem: Araştırma Aralık 2019- Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 

evrenini Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde eğitim gören 3. ve 4. sınıftaki 

tüm kız öğrenciler, bu öğrencilerin anneleri ve 18 yaş üstü kız kardeşleri oluşturmaktadır. Evrenden örneklem 

seçimine gidilmemiş olup çalışmaya katılmayı kabul eden 126 kadın çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırma 

verileri anket formu, KKMM beceri formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin 

analizinde yüzde, frekans, ortalama, standart sapma ve simple t testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına 

alınan kadınların yaş ortalaması 36.43±12.74 olup, %65.1’inin evli olduğu, evli olanların %65.1’inin çocuk sahibi 

olduğu, %57.1’inin daha önce meme kanserine ilişkin bilgi almadığı, meme kanserine ilişkin bilgi sahibi olanların 

%76.4’ünün bilgi kaynaklarının kitap, dergi, gazete ve broşür olduğu, %96’sının birinci derece akrabalarında 

meme kanseri hikâyesi olmadığı, %52.4’ünün daha önce KKMM’ne ilişkin bilgi aldığı ve KKMM ilişkin bilgi 

sahibi olan kadınların %68.2’sinin sağlık personelinden bilgi aldığı saptanmıştır. Kadınların aile eğitimi öncesi ve 

bir ay sonrası KKMM davranışına ilişkin bilgi düzeyi puan ortalamaları sırasıyla 4.81±4.29 ve 11.91±2.17 olduğu 

ve anlamlı bir şekilde artış gösterdiği saptanmıştır. Kadınların aile eğitimi öncesi ve bir ay sonrası Rosenberg 

Benlik Saygısı ölçeği puan ortalamaları sırasıyla 0.93±0.56 0.82±0.45 olduğu anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 

edilmiştir. Sonuç ve Öneriler: Kadınların aile eğitimi sonrası KKMM bilgi ve becerilerinin önemli ölçüde artış 

gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda meme kanserinin erken dönemde belirlenebilmesi için 

kadınlarda doğru KKMM yapma oranını arttırmada meme sağlığı eğitim programlarının hazırlanması, yaşama 

geçirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekir. Anahtar Kelimeler: Aile eğitimi, benlik saygısı, hemşirelik, kendi 

kendine meme muayenesi 

ANAHTAR KELİMELER: Aile eğitimi, benlik saygısı, hemşirelik, kendi kendine meme muayenesi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Kavram Haritası Yöntemi İle Bir Bipolar Bozukluk Olgusunun Bakım Planı 

 
Gamze Tosun1, Gizem Şahin2 

 
1İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 2İstanbul Üniversitesi - 

Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, 

Giriş Kavram haritası, hemşirelik eğitiminde hemşirelik bakımını planlamak için kullanılan öğretim 

yöntemlerinden biridir. Bu yöntemde bilgi görselleştirilmekte ve öğrenme kolaylaşmaktadır. Kavram haritası, 

bireylerin nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme teorisi arasında köprü kuran bir öğrenme ve öğretme stratejisidir. 

Hemşirelik eğitiminde kavram haritası, teorik eğitim ile klinik uygulamayı entegre etme ve olgu yönetimi için 

kullanılmaktadır. Bu yöntem, olgunun holistik bir bakış açısı ile ele alınmasını sağlamakta ve hastalığın belirti ve 

bulguları ile tedavi ve hemşirelik bakımı arasındaki ilişkiyi görselleştirmektedir. Yapılan araştırmalar, hemşirelik 

öğrencilerinin motivasyonunu ve eleştirel düşünme becerisini geliştirmede kavram haritası kullanımının etkili 

olduğunu göstermektedir. Amaç Bu olgu sunumunda; kavram haritası yöntemi ile bipolar bozukluk tanılı bir 

bireyin sorun alanlarının ve hemşirelik tanılarının belirlenmesi amaçlandı. Olgu F.E., 32 yaşında, kadın olgu. 

Kliniğe kendi isteği ile yatışı yapıldı. Olgunun psikiyatrik değerlendirmesi, kişisel psikososyal öyküsü, yaşam 

bulguları ve yaşam aktiviteleri değerlendirildi ve sorun alanları belirlendi (Şekil 1). Yapılan değerlendirme 

sonucunda; Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli doğrultusunda, olgunun NANDA Hemşirelik 

Tanıları belirlendi. Olgunun; Sağlığı Geliştirme alanında “Etkisiz Sağlık Yönetimi”, Beslenme alanında “Kan 

Şekeri Seviyesinde Dalgalanma Riski” ve “Karaciğer Fonksiyonlarında Bozulma Riski”, Aktivite/Dinlenme 

alanında “Uyku Örüntüsünde Bozulma”, “Bozulmuş Fiziksel Hareketlilik”, “Etkisiz Solunum Örüntüsü” ve 

“Banyo Yapmada Öz-Bakım Eksikliği”, Algısal/Bilişsel alanında “Bilgi Eksikliği”, Rol İlişkileri alanında 

“Kesintiye Uğramış Aile Süreçleri”, “Etkisiz Rol Performansı” ve “Bozulmuş Sosyal Etkileşim”, Cinsellik 

alanında “Etkisiz Cinsellik Örüntüsü”, Başetme/Stres Toleransı alanında “Anksiyete”, “Etkisiz Başetme” ve “Aşırı 

Stres Yükü”, Güvenlik/Koruma alanında “Düşme Riski”, “Başkalarına Yönelik Şiddet Riski” ve “İntihar Riski” 

hemşirelik tanıları saptandı (Şekil 2). İlgili hemşirelik tanıları doğrultusunda, hemşirelik girişimleri planlandı, 

uygulandı ve değerlendirildi. Sonuç ve Öneriler Kavram haritasının kullanımının; hemşirelik öğrencilerinin 

anlamlı öğrenmelerini, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanarak holistik bakım vermelerini 

kolaylaştıran etkin bir öğretim yöntemi olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu doğrultuda, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri 

Hemşireliği dersi kapsamında; hemşirelik bakım planlarının oluşturulmasında, tartışılmasında ve öğrencilerin 

değerlendirilmesinde kavram haritasının kullanılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: kavram haritası, psikiyatri hemşireliği, hemşirelik öğrencileri, bipolar bozukluk 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

1-12 Aylık Bebeklerde Sık Karşılaşılan Ağrı Durumları ve Annelerin Bebeklerinin Ağrısına 

Yönelik Geleneksel Uygulamaları 

 
Fatima ÜZÜM1, Leyla KAMİK1, Evin GEZME1, Gülcan ÖNER1, Derya EVGİN1, Aysun ÜNAL1, Gamze 

TESKERECİ1 

 
1Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Amaç: Bu çalışma ile 1-12 aylık bebeklerde sık karşılan ağrı durumları ve annelerin bebeklerinin ağrı durumlarına 

yönelik geleneksel uygulamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereçler ve Yöntem: Kesitsel tipte olan bu 

araştırmaya bir devlet hastanesinin çocuk polikliniğine herhangi bir nedenle başvuran 140 anne alınmıştır. Veriler 

araştırmacılar tarafından literatüre temellendirilerek hazırlanan soru formu ile toplanmıştır. Çalışma sonucunda 

elde edilen veriler SPSS 22.0 programında ve tanımlayıcı istatistikler (yüzde, frekans ve ortalama) kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Bulgular: Annelerin yaş ortalaması 28.40±5.67 ve %28.6’sı lise mezunudur. Bebeklerin yaş 

ortalaması 6.99±3.31 ay ve %52.1’i erkektir. Bebeklerin %81.4’ünün ağrı yaşadığı, en sık karşılaşılan ağrının 

%67.1 ile karın ağrısı olduğu belirlenmiştir. Bebeklerinin ağrı durumunda annelerin %71.4’ü doktora gitmenin 

yanı sıra, %74.3’ü ağrıyı azaltmaya yönelik geleneksel bir uygulamaya başvurduğunu belirtmiştir. Bebeklerinin 

karın ağrısında anneler en sık karına masaj yapma (%84.5), aşı ağrısında ağrı kesici ilaç verme (%88.2), diş 

ağrısında ağrı kesici ilaç verme, boğaz ağrısında antibiyotik verme (%63.6), göz ağrısında göze anne sütü 

damlatma (%41.7) uygulamasına başvurdukları belirlenmiştir. Anneler evde kullandıkları tüm bu uygulamaların 

ağrıyı azaltmada etkisinin yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç ve Öneriler: Annelerin bebeklerinin ağrı 

deneyiminde evde birçok geleneksel uygulamaya başvurdukları belirlenmiştir. Ailelerin akut ağrı yönetimi ile 

ilgili bilgilendirilmesi, kültürel yaklaşım, yanlış bilgi ve uygulamalara yönelmesini engellemektedir. Ailelerin bu 

konuda desteklenmesi önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: bebeklerde ağrı, geleneksel uygulamalar, hemşirelik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL SAĞLIK KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ 

VE GÖRÜŞLERİ 

 
Melike Dişsiz1, Gamze Sümer2, Canan Tavşan2, Kübra Ayaz2, Şeyma Durmuş2, Sibel Dede2, Gamze Fulin2, 

Mercan Ünsal2 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 

Anabilim Dalı, 2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, 4.Sınıf Öğrencisi, 

Giriş ve Amaç: İnsan gelişiminin, yaşamın ve kişiliğin önemli bir parçası olan cinsellik çok boyutlu olup; cinsiyet, 

cinsel kimlik ve roller, cinsel yönelim, erotizm, sevgi ve üremeyi kapsayan karmaşık bir kavramdır. Cinsellik; 

biyolojik, psikolojik, sosyo-ekonomik, kültürel ve etik faktörlerden etkilenmekte buna bağlı olarak bireyin sahip 

olduğu tüm özellikleri içinde taşımaktadır. Bütün yaşam boyunca gelişen cinsellik özellikle bedenin yetişkin 

özelliklerine dönüştüğü ve üreme yeteneğinin kazanıldığı gençlik yıllarında daha büyük önem kazanmaktadır. Bu 

nedenle gençlerin, üreme sağlığı sorunlarını sık yaşamaları, toplumun üreme sağlığı hizmetlerinden en az 

yararlanan kısmı oluşturmaları, nüfus içerisindeki oranlarının fazla olması gibi nedenlerle üzerinde önemle 

durulması gereken bir grup olduğu düşünülmektedir. Bu araştırma hemşirelik fakültesi öğrencilerinin cinsel sağlık 

konusundaki bilgi düzeyleri ve görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntem: 

Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu araştırma, bir devlet üniversitesine bağlı hemşirelik fakültesinde araştırmaya 

katılmayı kabul eden ve öğrenimine devam eden birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerle (N=273) yapıldı. 

Veriler, literatür doğrultusunda hazırlanan Katılımcı Bilgi Formu, Cinsel Sağlığa Bakış Açısı Anketi ve Cinsel 

Sağlık Bilgi Düzeyi Anketi kullanılarak öz bildirim yöntemiyle elde edildi. Bulgular: Örneklemin yaş ortalaması 

20,15 ± 1,43 (min = 17, maks = 30) olup %79,6’sını kız öğrenciler oluşturdu. Çalışmada öğrencilerin çoğu üreme 

ve cinsel sağlığa ilişkin sorununu en çok sağlık personeli ile (%65,4) paylaştığını, %90’ı üreme ve cinsel sağlık 

konusunda bilgisinin olduğunu, %62,1’i evlilik öncesi cinsel ilişkiye karşı olduğunu bildirdi. Katılımcılardan 20 

yaş üzerinde ve üçüncü sınıfta olanların cinsel sağlığa ilişkin bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu saptandı (p < 

0,05). Sonuç: Çalışmada, üniversite öğrencilerinin üreme ve cinsel sağlığa yönelik bakış açılarının olumlu ve bilgi 

düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: Cinsellik, Cinsel sağlık, Hemşirelik, Öğrenci, Üreme sağlığı. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Üriner Sistem Enfeksiyonu Olan Yaşlının Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Hemşirelik 

Bakımı: Olgu Sunumu 

 
Gamze GÖKKAYA1, Ceyda GÖKKAYA1, Elif ATEŞ1 

 
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 

Giriş: Dünya nüfusunun yaşlanmasıyla birlikte hastalıkların görülme oranları artış göstermektedir. 65 yaş üstü 

bireylerde ürolojik hastalıkların görülme sıklığı dünyada üçüncü sıradadır bu nedenle yaşlı bireylerin 

biyopsikososyokültürel açıdan iyilik halinde olmalarının sağlanması gerekmektedir. Yaşlı hastalarda insidansı 

genç hastalara oranla daha sık olan üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE), yaşlılarda %60-70 oranında Escherichia Coli 

başta olmak üzere çeşitli mikroorganizmaların üriner sistemin herhangi bir alanına yerleşmesiyle oluşan hastalık 

türüdür. ÜSE gelişiminde rezidü idrar kalması, geriye idrar kaçması, düşük idrar akımı, seyrek idrar yapma gibi 

semptomlar olası risk faktörüyken ÜSE gelişimini kolaylaştıran yaşa bağlı fizyolojik değişiklikler de vardır. 

Bunlar yaşlı kadınlarda üriner sistem anormallikleri, östrojen hormonu eksikliğiyken; yaşlı erkeklerde prostat 

hastalıkları ve uygulanan girişimlerdir. Yaşlı hastalarda en sık görülen enfeksiyon hastalığı olmasıyla hastaneye 

yatma ayrıca da ölümlerin nedenleri arasında yer almaktadır. Amaç: ÜSE tanısı almış olan yaşlı bireyin bakım 

gereksinimlerini FSÖ’ye göre ele alarak hemşirelik bakım sürecini kavram haritasıyla ortaya koymaktır. Yöntem: 

Bu çalışma olgu sunumu şeklinde tasarlanmıştır. Olgu: Hipertermi, titreme, halsizlik şikayetleriyle acil servise 

başvuran 77 yaşındaki erkek hastanın hastaneye yatışı gerçekleştirildi. 08-09 Ekim 2019 tarihlerinde FSÖ Modeli 

doğrultusunda değerlendirilen hastada “Sıvı volüm dengesizliği, üriner boşaltımda bozulma, hipertermi, 

beslenmede dengesizlik: gereksinimden az beslenme, aktivite intoleransı, konstipasyon, anksiyete, uyku 

örüntüsünde bozulma, konforda bozulma, beden imgesinde rahatsızlık, kanama riski, etkisiz doku perfüzyonu 

riski, deri bütünlüğünde bozulma riski, enfeksiyon bulaştırma riski, düşme riski, sözel iletişimde bozulma riski, 

oral mukoz membranda bozulma riski” hemşirelik tanıları belirlenerek, bu tanılara yönelik kanıt temelli hemşirelik 

girişimleri uygulanarak sonuçları değerlendirildi. Sonuç: ÜSE tedavi-bakım sürecinde hemşirelik modeli 

rehberliğinde, birey merkezli, kaliteli, kanıta dayalı hemşirelik bakımı girişimleriyle hastalık semptomlarında 

hafifletilmenin sağlanması kaçınılmazdır. 

ANAHTAR KELİMELER: Üriner sistem enfeksiyonu, fonksiyonel sağlık örüntüleri, kanıt temelli hemşirelik 

bakımı, hemşirelik tanısı, yaşlı. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Nullipar Gebelerde Doğum Korkusu Ve Öz Etkililik Arasındaki İlişki: Ön Bulgular 

 
NURDAN AYMELEK ÇAKIL1, GAMZE AKSOY1, SEVİM NUR SAĞLAM1, EDA GÜRLER1 

 
1KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SBF, 

Giriş: doğum korkusunun yüksek oranda vajinal doğuma engel olduğu ve anne bebek sağlığını etkilediği 

bilinmektedir. Yöntem: Araştırma Kırşehir Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesine doğum polikliniğinde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, 2018 verilerine göre doğum yapan 1976 kadın oluşturmaktadır. Bu 

verilere göre örneklem büyüklüğü %5 önemlilik düzeyinde 199 olacak şekilde hesaplanmıştır. Veri kayıpları 

olabileceği göz önüne alınarak 250 kadın araştırma kapsamına alınması ön görülmüştür. Örneklem seçiminde: İlk 

kez doğum yapacak 20-40. haftalardaki gebe Sorulacak soruları anlayıp kavrayacak düzeyde Türkçe bilen, İletişim 

güçlüğü ve mental yetersizliği olmayan kadınlar, Gebelik ve öncesi ile ilgili hastalık ve risk bulunmayan, Ruhsal 

sıkıntı geçirmemiş olan kadınlar alınmıştır. Veriler araştırmacı tarafından literatüre dayalı olarak geliştirilen form 

aracılığı ile toplanmıştır. Gebelere ayrıca 23 sorudan oluşan Öz-etkililik Ölçeği de uygulanmıştır. Bulgular: Aralık 

2019-Şubat 2020 tarihine kadar 100 gebe çalışmaya katılmaya gönüllü olmuştur. Gebelerin yaş ortalaması 

24,3±3,37, %55’i üniversitesi ve üzeri eğitim düzeyinde, %65’i çalışmadığı ve gebelik haftalarının 27,10±6,64 

olduğu saptanmıştır. % 91’inde gebeliğinde düşük riski veya başka bir tehlike yaşamamış. Gebelerin %44 ile en 

çok merak ettiği bilgi ise doğum anıdır. Gebelerin %79’una vajinal doğum önerilirken, gebelerin %89’u doğum 

tercihinde vajinal doğumdan yana olmuştur. Vajinal doğum tercihinde %77 oranında vajinal doğumun daha 

sağlıklı olduğuna inanma ve % 9 oranında vajinal doğumdan sonra iyileşmenin daha hızlı olduğu düşüncesi olduğu 

saptandı. Vajinal doğumdan oldukça korkanlar %24 ve çok fazla korkanlar %26 olarak saptandı. Vajinal 

doğumdan korkma sebepleri arasında %54 ile ağrı çekmek ve % 35 ile bebeğine zarar gelmesinden korkma yer 

aldığı görüldü. Doğum korkusu ve öz etkililik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığı saptandı 

(p<0.005). Sonuç: Gebelerin öz- etkililiklerinin doğum korkusu ile ilişkili olmadığı ve gebelerin büyük oranda 

vajinal doğuma istekli olduğu saptanmıştır. Öneriler: Çalışmanın ilerleyen aşamalarında çıkacak sonuçlara göre 

öneriler verilecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: öz-etkililik, doğum korkusu, nullipar 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Meningomyeloseli Olan Komplike Bir Olgu Sunumu 

 
Fatma Şahin1, Mukaddes Demir Acar2 

 
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Tokat, Türkiye, 2Tokat 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye, 

Giriş: Hemşirelik modelleri ve süreci hemşirelik bakımına bilimsel ve planlı yaklaşımı sağlayan araçlardır. Bu 

modellerden birisi olan Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri (FSÖ) modeli, bireylerin gereksinimlerini belirleyip 

hemşirelik bakımını planlarken, kritik düşünme ve klinik karar verme ile olguyu holistik ve sistemli bir şekilde 

yönetmeye aracılık eder. Amaç: Bu çalışmanın amacı, meningomyeloseli olan komplike bir olgu ve ailesinin 

hemşirelik bakım gereksinimlerinin karşılanmasında Gordon tarafından geliştirilmiş FSÖ Modeli’ne göre 

hemşirelik bakım planı ile hemşirelerin rol ve işlevlerine güncel bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır. Olgu: 

Meningomyelosel, gebelikte yetersiz folik asit ve diğer nedenlerle görülebilen merkezi sinir sisteminin majör 

konjenital anomalilerden biridir. Doğum öyküsünde; kız bebek ŞG’nin 38. gestasyon haftasında, sectio ile 3000 

gram ağırlığında spina bifida kistika ve talipes deformitesi ile doğduğu ve bir aylıkken meningomyelosel kesesinin 

rezeksiyonu için opere olduğu belirlenmiştir. Şu anda 15 yaşında kronik olarak meningomyolesel, obesite, 

hipertansiyon, tip 2 diyabetes mellitüs ve akut olarak idrar yolu enfeksiyonu tanısı ile pediatri kliniğinde 

yatmaktadır. Beden kitle indeksine (BKİ) göre 97. persentilin üstünde, kan basıncı 120/85mm/hg, açlık kan şekeri 

110 mg/dl, tekerlekli sandalye kullanmakta, hidrosefali ve şant bulunmamakta, bilinci açık ve mental olarak 

normaldir. Paraplejik olan olguda nörojenik mesane nedeniyle temiz aralıklı kateterizasyon uygulaması ile 

eliminasyon sağlanmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonu geçirmesine bağlı sıkça hastaneye yatışı olmaktadır. Medikal 

tedavide oral antidiyabetik, antihipertansif ve antibiyotik verilmektedir. Olgu için hemşirelik bakımının 

planlamasında FSÖ’den sağlığı algılama-sağlığın yönetimi, beslenme-metabolik durum, boşaltım, aktivite-

egzersiz, bilişsel-algısal, uyku-dinlenme, kendini algılama, rol-ilişki, başetme-stres toleransı, değer-inanç, 

cinsellik-üreme biçimi alanlarında NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) hemşirelik tanıları 

ve bu tanıların girişim ve uygulamaları yapılarak taburcu edilmiştir. Sonuç ve Öneriler: Meningomyeloseli olan 

komplike bir olguda hemşirelik bakımının sistematik ve bütüncül olarak yönetimi ile komplikasyonların önlenmesi 

ve yaşam kalitesinin arttırılması mümkün olabilir. Ayrıca sağlığı koruyucu ve geliştirici davranışların zamanında 

ve etkin kazanımı ile bu sorunların minimuma indirilmesi için sağlık profesyonellerinin bu bireylerin eğitim ve 

izleminde aktif rol almaları gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: meningomyelosel, obesite, diyabet, hemşirelik süreci, komplikasyon. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Ailelerin Covid Salgını Sürecinde Çocukların Sağlığını Korumak Ve Geliştirmek İçin 

Başvurdukları Geleneksel Tamamlayıcı Alternatif Tedavi Yöntemleri (GTAT) 

 
ESRA TURAL BÜYÜK1, MERVE YAMAN1, HATİCE UZŞEN1, HAYRUNİSA LEZGİOĞLU1, TUĞBA 

SARI1, ZEHRA ÇAKIR1 

 
1OMÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, 

Giriş İnsanlar hastalık belirtilerini ve ilaçların yan etkilerini azaltmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek 

amacıyla geleneksel tamamlayıcı alternatif tedavi yöntemlere başvurmaktadır. Covid-19 salgını dönemindeki 

toplumsal teşhis-tedavi, inanç ve uygulamaları da etkilemiştir. Bu süreçte, her kesimden insanın tamamlayıcı 

uygulamalar ve tedbirler kapsamında geleneksel tedavi yöntemlerine, özellikle şifalı bitkisel uygulamalara 

başvurduğu ve bu uygulamaları çocukları için de kullandıkları düşünülmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, 

ailelerin covid salgını sürecinde çocuklarının sağlığını korumak ve geliştirmek için başvurdukları geleneksel 

tamamlayıcı alternatif tedavi yöntemlerini belirlemektir. Materyal Metod Araştırma, kesitsel ve tanımlayıcı tipte 

planlanmıştır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından oluşturulan “Tanıtıcı Bilgi Formu” kullanılarak Google 

form aracılığı ile toplanmıştır. Bu formda sosyo-demogratif veriler, Covid salgını ile ilgili sorular ve ailelerin 

Covid salgını öncesi ve covid salgını sürecinde kullandıkları GTAT yöntemlerini belirlemeye yönelik sorulardan 

oluşmaktadır. Bulgular Araştırmaya katılan ebeveynlerin yaş ortalaması 36±10 (20-60) olup, % 88.4’ü kadın ve 

%52’si üniversite mezunudur. Çocuklarının ise % 38.4’ü 7-13 yaş arası ve % 51’i erkek çocuk olduğu 

belirlenmiştir. Aile bireylerinin %76.7’sinin Covid hakkında bilgiyi en çok televizyondan öğrendiği saptanmıştır. 

Ebeveynlerin çocukları için Covid öncesi sağlığı korumak ve bağışıklığı güçlendirmek amaçlı GTAT yöntemleri 

kullanmayanların oranı % 64.6 iken Covid sürecinde bu oranın %13.6 olduğu görülmüştür. Ebeveynler 

çocuklarının sağlığı korumak ve geliştirmek için çocuğun kişisel hijyenine dikkat ettiğini (%70.7), sağlıklı 

beslenmesine daha çok dikkat ettiği (%66.1) ve daha çok C vitamini içeren meyveler yemesini sağladığını (%55.0) 

belirtmişlerdir. Başvurdukları diğer yöntemlere bakıldığında ise %55.5’nin vitamin içeren ilaçlar kullandıkları, 

%31.8’inin sirkeyi daha çok kullandığını, %27.2’si ballı süt, % 21.2’si ıhlamur, %20.7’sinin nane limon kullandığı 

ve % 18.1’inin balık yağı içeren ilaçlar verdiğini saptanmıştır. Sonuç Araştırmada ebeveynlerin covid sürecinde 

daha fazla GTAT yöntemlerine başvurdukları, çocukları için daha çok kişisel hijyen ve sağlıklı beslenmesine 

dikkat ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca ebeveynlerin çocukları için bazı besin ve bitkilerden oluşan GTAT 

yöntemlerine başvurdukları görülmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: aile, çocuk, covid, geleneksel tıp, tamamlayıcı tedavi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Ameliyathanede Kesici Delici Alet Yaralanmasına İlişkin Türkiye’de Yapılan Tezler 

 
Esra Tığlı1, Hatice Merve Alptekin1, Nuray Akyüz1 

 
1İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 

Amaç: Bu çalışmada, Türkiye’de hemşireler tarafından yapılan ameliyathanede kesici delici alet yaralanmalarına 

ilişkin yüksek lisans ve doktora tezleri incelendi. Yöntem: Araştırmanın verilerine Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı Tez Merkezi veri tabanından ulaşıldı. Arama motorunun gelişmiş tarama sayfasında: “ameliyathane” 

ve “hemşirelik” anahtar kelimeleri kullanıldı. 1994-2019 yılları arasında yapılan tezler araştırmanın evrenini 

oluşturdu (n:136). Dahil edilme kriterlerine uygun olmayan (n:125) ve erişime kapalı olan (n:6) tezler kapsam dışı 

bırakılarak, araştırmanın örneklemine 5 tez (n:5) dahil edildi. Bulgular: Araştırmanın evrenini oluşturan 136 tezden 

56’sı hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili tezlerdi. 56 tezden 6’sı erişime kapalıydı, 9’u dahil edilme kriterlerine 

uygun değildi. 30’u hasta güvenliği, 2’si çalışanların uzun çalışma saatleri, 3’ü enfeksiyonun çalışan güvenliği 

üzerine etkisi, 1’i ergonomik risk faktörleri ve 5’i ise kesici delici alet yaralanmaları ile ilgiliydi. Kesici delici alet 

yaralanmaları ile ilgili yapılan araştırmalarda en çok yaralanan meslek gruplarının hekim ve hemşireler olduğu, en 

fazla yaralanmanın bistüri ve sütür materyallerinden kaynaklandığı, yaralanmaların yoğun çalışma saatlerine bağlı 

olarak arttığı ve çalışanların çoğunun yaralanmaları rapor etmedikleri belirlendi. Sonuç: Ameliyathanede çalışan 

güvenliğini tehdit eden kesici delici alet yaralanmaları ile ilgili tezlerin sayısının az olduğu görüldü. Yapılan 

tezlerin yüksek lisans tezi olduğu, tanımlayıcı ve kesitsel çalışmaların tercih edildiği belirlendi. Bu alanda 

ameliyathanede çalışan sağlık profesyonellerine eğitim verilmesi ve çalışan güvenliğine yönelik önlemlerin 

alınmasına öncülük edecek deneysel araştırmaların yapılması önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: ameliyathane, hemşirelik, yüksek lisans tezi, doktora tezi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Dernekler Konusunda Görüşlerinin Belirlenmesi 

 
Esra NEMUTLU1, Aslıhan ÇATIKER1, Onurcan KURD2, Eda Berrin AY1, Murathan AKDİ1 

 
1Ordu Üniversitesi , 2Ordu Üniversitesi, 

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Dernekler Konusunda Görüşlerinin Belirlenmesi 11112 Esra Nemutlu, 

Onurcan Kurd, Eda Berrin Ay, Murathan Akdi, Aslıhan Çatıker 1 Öğrenci hemşire, Ordu Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ordu, Türkiye 2 Öğr. Gör. Dr. /Ordu Üniversitesi SBF., Hemşirelik 

Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği ABD, Ordu, Türkiye. Giriş: Hemşirelikte mesleki örgütlenmenin 

güçlendirilmesinde hemşirelik eğitimi önemli bir aşamadır. Bu eğitim sürecinde mesleki dernekler konusunda 

öğrencilerin farkındalıklarının geliştirilmesi mesleki bilinci artırmada önemlidir. Amaç: Bu çalışmada, hemşirelik 

öğrencilerinin mesleki dernekler konusunda görüşlerinin belirlenmesi amaçlandı. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte 

olan çalışma, Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören 348 öğrenci ile 

gerçekleştirildi. Araştırmada herhangi bir örnekleme yöntemine gidilmedi, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak 

kabul eden öğrenciler araştırmaya dahil edildi. Araştırmaya başlamadan önce kurumdan ve araştırmaya katılan 

öğrencilerden izin alındı. Araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ile toplanan veriler, tanımlayıcı 

istatistikler ve ki-kare testi ile analiz edildi ve p≤0.05 anlamlı kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya katılan 

öğrencilerin yaş ortalaması 20.50±1.66 yıl ve büyük çoğunluğu (%77) kadındı. Öğrencilerin %27.3’ü 1.sınıf, 

%20.7’si 2.sınıf, %27’si 3.sınıf, %25’i 4.sınıf öğrencisi idi. Öğrencilerin %64.7’sinin hemşireliğe isteyerek 

geldiği, %67.8’inin hemşirelik bölümünden memnun olduğu belirlendi. Öğrencilerin yaklaşık yarısının (%53.4) 

mesleki dernekleri bildiği, en çok bilinen (%92.5) derneğin ise Türk Hemşireler Derneği olduğu görüldü. 

Öğrencilerden %68.4’ü çalışma hayatında herhangi bir derneğe üye olmak istediğini ancak yarısından fazlası 

(%58.6) derneklerin görev, yetki ve sorumluluklarının neler olduğunu bilmediğini bildirdi. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin %74.4’ü derneklerin mesleğe katkısı olduğunu, %61.2’si ise derneklere katılımın faydalı olduğunu 

ifade ederken, %70.1’inin dernekleri mesleki ve özlük haklarını korumada yeterli bulmadığını bildirdiği görüldü. 

Öğrencilerin büyük bir kısmının (%79) dernekler hakkında bilgi almak istediği belirlendi. Öğrencilerin cinsiyetleri 

ile mesleki dernekler konusunda bilgi sahibi olma durumları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, yaş ve sınıflarına 

göre ise anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi (p<0.05). Sonuç: Çalışmada hemşirelik öğrencilerinin mesleki 

dernekler ile görev yetki ve sorumlulukları hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığı ve büyük çoğunluğunun konu 

ile ilişkili bilgi almak istedikleri belirlendi. Öneriler: Bu sonuçlar doğrultusunda; hemşirelik öğrencilerinin mesleki 

dernekler, üyelik koşulları, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilerek, çalışma hayatında mesleki 

dernekler içinde aktif bir üye olması için çalışmalar yapılması önerilmektedir. Anahtar kelimeler: Hemşirelik, 

Öğrenci, Mesleki Örgütlenme. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, Öğrenci, Mesleki Örgütlenme. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Eğitiminde Öğrencilerin Stres Kaynakları 

 
DİLAN AVCI 1, NİLAY ÇANKAYA 1, ESRA MAKAL ORĞAN2, ÜMMÜ YILDIZ FINDIK 2 

 
1TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 4. SINIF 

ÖĞRENCİSİ, 2TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, 

Amaç: Bu araştırmanın amacı, hemşirelik eğitiminde öğrencilerin stres kaynaklarının belirlenmesidir. Gereç ve 

Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan bu araştırma 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında öğrenim gören 

hemşirelik ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan 343 öğrenci ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında 

öğrencilere yönelik bilgileri içeren “Öğrenci Tanıtım Formu” ve “Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği” (HESÖ) 

kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçeğin cronbach alpha güvenlik katsayısı 0,941 olarak bulunmuştur. Verilerin 

analizinde tanımlayıcı analizler,t-testi, varyans ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın yürütülmesi 

için etik kurul izni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan (TÜTF-BAEK 2020/52) alındı. 

Araştırmanın kurum izni için Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’ndan yazılı izin alındı. 

Bulgular: Öğrencilerin uygulama stres puan ortalaması 31.32±9.50, akademik stres puan ortalaması 32.06±8.91 

ve toplam stres puan ortalaması 63.38±17.76 olarak saptandı. Kız öğrencilerin akademik, uygulama ve toplam 

stres puanları erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlendi (p<0,05). Hemşirelik eğitiminden memnun 

olmayan öğrencilerin akademik stres puanının daha yüksek olduğu görüldü. Öğrencilerin en çok stres yaşadıkları 

durumun akademik stres için ödevleri zamanında bitirme konusunda sürekli baskı hissetmek ve uygulama stresi 

için bütün hemşirelik işlevlerini yerine getirmede yeterli zamanın olmaması olarak belirlendi. Sonuç ve Öneriler: 

Bu sonuçlar doğrultusunda, hemşirelik eğitiminde öğrencilerin stres düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu 

belirlenmiştir. Hemşirelik eğitiminde öğrencilerin stres kaynaklarının azaltılmasına yönelik ders programlarında 

yeni düzenlemelerin yapılması önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik öğrencisi, stres, eğitim, hemşirelik eğitimi 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELERİN ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNİN BELİRTİ VE RİSKLERİ 

TANILAMA DÜZEYLERİ 

 
Esra Lafcı1 

 
1İstinye Üniversitesi,İstanbul;Türkiye, 

Amaç: Çocuk istismarı ve ihmali 18 yaş altında ki çocuk ve ergenlerin ebeveynleri, akranları, koruyucu yakın 

fertleri ve yabancı kişiler tarafından yapılan bedensel ve/veya psikolojik olarak sağlıklarına zarar veren bir 

durumdur. Bu araştırma sağlık çalışanları olan hemşirelerin çocuklar ve ergenlerin güvenli bir ortamda yaşam 

sürdürmesi için çocuk istismarı ve ihmali için farkındalık ve bu durumların önlenmesi için yazılmıştır. Yöntem : 

Çocuk İstismarı ve İhmalinin Tarihçesi insanlık tarihi kadar eski sorunlarından biridir. Aynı zamanda çocuk 

istismarı ve ihmali oldukça sık görülen önemli bir halk sağlığı sorunudur. İlk kez 1700’lü yıllarda bir avukatın, 

hapse giren suçluların kaçının çocuklara karşı işlenmiş suçlar nedeniyle ceza aldıklarını merak etmesi sonucu 

dikkati çekmesi ve bu alanda çalışması sonucunda elde ettiği neticeler, çocuk istismarı kavramının ortaya 

atılmasına neden olmuştur. Milletler Cemiyeti kurulmasıyla insan ve çocuk haklarını yaşatmak ve korumak adına 

adım atılmıştır ve 26 Eylül 1924’de Çocuk Hakları Cenevre Bildirgesi’ni kabul etmiştir. Çocuğa uygulana istismar 

tipleri 6 ana başlıkta gözlemlenmektedir. Bunlar: fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar, ekonomik 

istismar, internet istismarı ve ihmal olarak adlandırılır. Bulgular: Çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi için 3 

koruma çeşidi vardır. Bunlar: birincil, ikincil, üçüncül korumadır. Birincil koruma; bütün yaş gruplarında ki 

çocuklara yönelik koruma programları yapılmasıdır. İkincil koruma; yüksek risk gruplarının belirlenmesidir. 

Üçüncül koruma; istismara uğramış çocuğun yeniden istismar edilmesinin önüne geçilmesi ve mortalite gibi kötü 

sonuçların olmasını önlenmesidir. Sonuç: Çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesinde hemşirelik görev ve ilkeleri, 

ihmal ve istismara yönelik toplumu ve meslek profesyonellerini bilinçlendirmektir. İhmal ve istismarı erken 

tanımlanması, istismara maruz kalmış çocuğu değerlendirmeyi, istismar sonrası aile bireylerine yaklaşımı ve 

gelecek yaşamında olabilecek istismara karşı çocuğun ve akranlarını korunmayı içerir. Konu ile koruyucu sağlık 

hizmeti veren kurumlarda görev yapan kişilere, istismar ve ihmalin erken tanılanması için hemşireler yetki ve 

sorumlulukları kapsamında aktif rol oynar. Risk grubunda içerisinde olan çocukların tespit edilip önlemlerin 

alınması ve çocukların en az hasarla atlatması için destek olurlar. 

ANAHTAR KELİMELER: Çocuk, Sağlık, İstismar, Hemşirelik, İhmal 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

 AKCİĞER KANSERİ VE HEMŞİRELİK BAKIM PLANI 

 
Esra Lafcı1 

 
1İstinye Üniversitesi, 

AKCİĞER KANSERİ VE HEMŞİRELİK BAKIM PLANI Akciğer kanseri, akciğer dokularındaki hücrelerin 

kontrolsüz çoğaldığı bir hastalıktır. Dünyada kanser türleri arasında en sık ölüme rastlanan kanser türüdür. Tüm 

dünyada yaklaşık 1.6 milyon insanın ölümüne neden olmaktadır. Resmi rakamlara göre her yıl 20.000-25.000 yeni 

akciğer kanseri hastası ortaya çıkmaktadır. Bu rakamların 30.000- 40.000’e kadar ulaşılacağı düşünülmektedir 

.Ülkemizde Sağlık Bakanlığı istatistiklerinin 2010 yılının raporunda bulunan verilere göre 2008 yılında ülkemizde 

en sık rastalanan kanserler arasında akciğer kanseri erkeklerde birinci sırada (100.000’ de 69,8), kadınlarda ise 

beşinci sırada yer almaktadır(100.000’de 8,4).Görülme sıklığı yaşla birlikte artar. Hastaların çoğu 50-70 yaş 

arasındadır .Ortalama tanı yaşı 60’tır. Mortalitesi yüksek olan bu kanser türünün başlıca nedeni sigara kullanımıdır. 

Akciğer kanserinin diğer nedenleri arasında; tütün dumanına maruz kalmak, genetik faktörler, asbest, radon gazı, 

hava kirliliği, ağır metaller sayılabilir. Akciğer kanserinin tanısı için BT (bilgisayarlı tomografi) ve göğüs röntgeni 

kullanılmaktadır. Kesin tanı biyopsi ile konulmaktadır. Biyopsi bu aşamada BT ve bronoskopi ile yapılmaktadır. 

Kanser tanısının konması ve tedavinin başlatılması hasta ve ailesinin sosyal, ekonomik, fiziksel ve emosyonel 

dengesini bozmakta ,hasta bireyin yaşam kalitesi olumsuz etkilenmektedir. Kanserin yol açtığı semptomlar ve 

tedavi sürecindeki kemoterapi ve radyoterapinin yan etkisiyle bireyde yorgunluk, dispne, bulantı, anoreksiya, 

depresyon, kilo kaybı, anksiyete kusma, dehidratasyon, ağrı, mukozit gibi emosyonel ve fiziksel olgular 

yaşanabilir. Akciğer kanserinden korunma yolları iki türlüdür. Primer ve sekonder koruma ; primer koruma; Tüm 

kanserlerin gelişmesinde % 70-80 oranında çevresel etkenlerin sorumlu olduğu kabul edilir. Bu etkenlerle temasın 

önlenmesi ile kanser sıklığında azalma görülür. Sekonder koruma; ‘tarama’ olarak bilinen bu aşamada bütün amaç 

hastalıkları bulgular ortaya çıkmadan saptayabilmektir. Hemşireliğin bakım rolü akciğer kanseri tanısı konulan 

hastaların muhtemel yaşayabileceği sorunlara yönelik hemşirelik tanıları belirlemek ve bu tanılar için uygun 

hemşirelik girişimleri planlamaktadır. Bu çalışma ile hasta bireyin sağlık bakım hizmetleri karşılanmakta ve yaşam 

kalitesi artmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: Kanser, Akciğer Kanseri, Hemşire, Bakım 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Mide Kanseri ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu 

 
Ervanur Hokka1, Berfin Çetinkaya1, Tuğba Yeşilyurt1 

 
1İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi/Hemşirelik, İstanbul, Türkiye, 

Giriş: Mide kanseri, sık görülen bir kanser türüdür. Mide kanserine bağlı semptomlar, sıklıkla ileri evre tümörlerde 

görülmektedir. Bu nedenle tümörün erken evrede teşhisi oldukça zordur. Prognozun kötü olması nedeniyle 

hemşirelik bakımının amacı, hastanın ağrı ve rahatsızlığının giderilmesine, beslenmesinin sürdürülmesine, cilt 

bakımına, hastalığın psikolojik etkileri ve fiziksel sorunları ile baş etmesine destek olmaktır. Amaç: Bu çalışmada 

mide kanseri tanısıyla tedavi gören olguda hemşirelik yaklaşımlarının sunulması amaçlanmıştır. Olgu: 48 

yaşındaki erkek hasta 4 ay önce mide ağrısı, bulantı, kusma şikayetleri ile kliniğe başvurmuş ve mide ülseri tanısı 

ile opere edilmiştir. Operasyon sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hasta iki gün sonra taburcu 

olmuştur. Hasta bir ay sonra kusma ve dispeptik şikayetler (şişkinlik, yanma) ile tekrar kliniğe başvurmuştur. 

Yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopisinde mide korpus arka yüzünde lezyon saptanmış ve biyopsi 

uygulanmıştır. Biyopsi sonucunda adenokarsinom olduğu tespit edilmiştir. Taburculuk sonrasında mide kanseri 

tanısı ile iki seans (kür) kemoterapi tedavisi almıştır. Tedavi sonrasında devam eden kusma ve diyare şikayetleri 

olan hasta ciddi solunum sıkıntısı çekmiş ve sonrasında kardiyak arrestle hastaneye getirilmiştir. Yaklaşık bir 

buçuk saat CPR (kalp masajı) yapılan hasta cerrahi yoğun bakım ünitesine yatırılmıştır. Hastanın kronik hastalığı 

bulunmamaktadır. Hasta entübe, sedatize ediliyor, enteral yolla besleniyor. Medikal tedavisi yapılıyor. Yapılan 

laboratuvar testleri sonucunda CRP (C-reaktif protein)'si yüksek çıkan hasta izolasyon ünitesine alınmıştır. Sonuç 

ve Öneriler: Hastaya; hareket kısıtlılığına bağlı doku bütünlüğünde bozulma, kortikosteroid tedavisine bağlı sıvı 

volüm fazlalığı, oral beslenememeye, oral hijyenin yetersizliğine bağlı oral mukoz membranda bozulma, aşırı 

sedasyona bağlı ventilatörden ayrılmaya disfonksiyonel tepki riski, riskli ilaç kullanımına bağlı düşme riski, 

immobilizasyona bağlı konstipasyon riski, trombositopeniye bağlı kanama riski hemşirelik tanıları konulmuştur. 

Yapılan tedavi ve bu tanılar çerçevesinde uygulanan hemşirelik girişimleri sonrasında enfeksiyon bulguları 

gerileyen hasta cerrahi kliniğine transfer edilmiş, birkaç gün sonra da evde tedavisine devam edilmek üzere taburcu 

edilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: Kanser, mide kanseri, hemşirelik, hemşirelik bakımı 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Üniversite Eğitimi Alan Kız Öğrencilerin Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi 

 
Emine Nur Kement1, Merve Demirci1, Kader Yemen1, Aleyna Öztürk1 

 
1İstinye Üniversitesi, 

Kadınların büyük bir çoğunluğu hayatlarında genital enfeksiyon öyküsüyle karşı karşıya kalırlar. Genital 

enfeksiyonun en önemli sebeplerinden birisi de genital hijyen davranışlarıdır. Yapılan araştırmalar, doğru 

uygulanan genital davranışların genital enfeksiyonları azalttığını göstermektedir. Gençlik dönemi çocukluk ile 

yetişkinlik arasında yaşanan bir ara dönemdir ve bu sebepten dolayı gençlerin sağlığı genellikle ihmal 

edilmektedir. Özellikle üniversitede okuyan kız öğrencilerinin olumsuz koşullar ve yetersiz bilgi düzeyleri 

sebebiyle perine hijyeni gibi kişisel hijyenlerini gerçekleştirmekte zorlandıkları bilinmektedir. Bu araştırmada 

üniversitede okuyan kız hemşirelik öğrencileri ve farklı bölümdeki kız öğrencilerin genital hijyene yönelik bilgi, 

tutum ve bakım uygulamaları yapılan araştırmalardan derlenerek karşılaştırılıp tartışılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: Genital hijyen, genital hijyen davranışları,vajinal akıntı,öğrenci 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Covid-19 Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi 

 
Emine İLASLAN1, Ayla Nur Özerli1 

 
1Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

Giriş Covid-19, 7 Ocak 2020’de daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir korona virüs olarak tanımlanmış, 

Dünya Sağlık Örgütü dünya çapında yayılımı ve etkisi nedeniyle pandemi olarak ilan etmiştir. Tüm ülkeler, var 

olan bütün kaynaklarla olağanüstü tedbirler almaya çalışmıştır. Amaç Türkiye’de ilk vaka görülmeden önce Sağlık 

Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin hem kendilerini korumaya yönelik önlemler alması hem de 

uygulamalı derslerle ilgili staj alanlarında toplum sağlığı eğitimlerine katılması nedeniyle bu konudaki bilgi 

düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla durum tespitinin yapılması araştırmanın başlıca amacı olarak 

belirlenmiştir. Gereç yöntem Araştırma tanımlayıcı nitelikte, 24.02.2020-02.03.2020 tarihleri arasında bir 

üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 

hemşirelik bölümünde eğitim gören 209, çocuk gelişimi bölümünde eğitim gören 130 olmak üzere toplam 339 

öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyerek, evrenin tümüne ulaşılması amaçlanmış ve 

250 öğrenciye ulaşılmıştır. Veriler, literatür taraması ile oluşturulan anket formu aracılığı ile toplanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen veriler tanımlayıcı ölçütlerden sayı (yüzde), ortalama ± standart sapma kullanılarak 

sunulmuştur. Bulgular Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %60,4’ünün hemşirelik bölümü, %39,6’sının 

çocuk gelişimi bölümü öğrencisi olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin Covid-19’a karşı tutumları değerlendiğinde; 

%46’sı Covid-19’a ilişkin bilgi kaynağı olarak sosyal medyayı kullandığı, %90’ı Covid-19 ile ilgili herhangi bir 

eğitim almadığı, %97,2’si karantina uygulamasının yapılması gerektiğini bildirmişlerdir. Hastalıkla ile ilgili genel 

bilgiler değerlendirildiğinde; %96,6’sı bulaşıcı bir hastalık olduğunu, %96,2’si solunum yoluyla bulaştığını, 

%97,6’sı salgınlara yol açtığını, %95,6’sı ortak eşya kullanımı ile bulaş olabileceğini, %82,8’i vücut sıvılarıyla 

kirlenmiş eşyalarla bulaş olabileceğini belirtmişlerdir. Sonuç ve öneriler Bu araştırmanın verileri Türkiye’de henüz 

Covid-19 vakası görülmeden önce toplanmıştır. Araştırmada öğrencilerin bilgi düzeylerinin genel anlamda iyi 

seviyede olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sosyal medyanın sağlık alanındaki haberleşme ve bilgiye ulaşmada etkinliği 

bu araştırmada da elde edilen bir veri olarak ön plana çıkmaktadır. Araştırma verilerinin analizinden hemen sonra 

tüm öğrencilere Covid-19 hakkında eğitim verilmiş ve birkaç gün sonra YÖK tarafından üniversitelerde eğitime 

ara verilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencileri, Covid-19, Bilgi düzeyi, 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Basınç Yarası Önlemede Bilgi Değerlendirme Ölçeği-Versiyon 2’nin Türkçe Geçerlik ve 

Güvenirlik Çalışması 

 
Zeliha TÜLEK1, Cansu POLAT DÜNYA1, Hümeyra KIŞ1, Elif YILDIZ1 

 
1İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 

Basınç Yarası Önlemede Bilgi Değerlendirme Ölçeği-Versiyon 2’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

Hümeyra Kış1, Elif Yıldız1, Cansu Polat Dünya2, Zeliha Tülek2 1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence 

Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye 2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale 

Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Giriş: Basınç yarası konusunda 

bilgi sahibi olmak basınç yaralarının önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Basınç Yarası Önlemede Bilgi 

Değerlendirme Ölçeği-Versiyon 2 (BYÖBDÖ-V2) güncel kılavuzlar doğrultusunda geliştirilmiş bir ölçektir. 

Amaç: Çalışmanın amacı BYÖBDÖ-V2 Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmektir. Gereç 

Yöntem: Metodolojik ve tanımlayıcı tipte planlanan bu çalışma bir üniversite hastanesi ve hemşirelik fakültesinde 

Eylül-Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Veriler bilgi formu, BYÖBDÖ-V2 ve Basınç Yarası 

Önlemeye Yönelik Tutum Ölçeği (BYÖTÖ) ile toplandı. İlk aşamada ölçeğin dil ve kapsam geçerliği yapıldı. 

Güvenirlik analizi için test-retest uygulandı. Yapı geçerliğini değerlendirmede “Bilinen grup ile karşılaştırma” 

yöntemi kullanıldı. Bu amaçla çalışan hemşirelerin sonuçları 1.ve 4.sınıf öğrencilerinin sonuçları ile karşılaştırıldı. 

Ölçek, yapı geçerliğini desteklemek için BYÖTÖ ile karşılaştırıldı. Verilerin analizinde SPSS 22.0 programıyla 

tanımlayıcı istatistikler, gruplar arası karşılaştırmalar ve korelasyon analizi yapıldı. Bulgular: Araştırmaya 299 

hemşirelik fakültesi öğrencisi (1.Sınıf=175, 4.Sınıf=124) ve 79 hemşire katıldı. Öğrencilerin yaş ortalaması 

19,97±1,68 (min-max:17-28) iken hemşirelerin yaş ortalaması 33,92±9,32 (min-max:18-52) idi. %43’ü lisans, 

%30,4’ü lisansüstü eğitime sahip olan hemşireler ortalama 12,96±9,37 (min-max:1-34) yıldır çalışmakta idi. 

Hemşirelerin %50,7’si (n=37) dahili bilimlerde, %49,3’ü (n=36) cerrahi bilimlerde çalışmakta idi. Hemşirelerin 

büyük çoğunluğu (n=61) basınç yarası önleme protokolüne sahip olduğunu ve risk değerlendirme ölçeği 

kullandıklarını (n=71) bildirdi. Ölçeğin sınıf içi korelasyon katsayıları 0,56-0,85, madde güçlük indeksi 3,8-75,3, 

ayırt edicilik katsayıları 0,03-0,72 arasında idi. Hemşirelerin BYÖBDÖ-V2 puan ortalaması 10,30±3,03 (min-

max:9-12) idi. Hemşirelerin (10,30±3,03) bilgi düzeyi puanları 4.sınıf (9,24±2,64) (p=0,005) ve 1. Sınıf 

öğrencilerinin (4,42±2,48) (p<0,001) puan ortalamaları ile karşılaştırıldığında anlamlı fark olduğu saptandı. Yapı 

geçerliğini desteklemek için kullanılan BYÖTÖ ölçeği ile BYÖBDÖ-V2 arasında anlamlı korelasyon olduğu 

gözlendi (p<0,001). Sonuç ve Öneriler: BYÖBDÖ-V2 ölçeği hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin basınç 

yarası önlemede bilgi düzeyini değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araçtır. Ayrıca basınç 

yarası önleme konusunda hemşirelerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için yararlı bir araç olarak kullanılabilir. 

Anahtar kelimeler: Basınç yarası, Basınç Yarası Önlemede Bilgi Değerlendirme Ölçeği, geçerlik, güvenirlik 

ANAHTAR KELİMELER: Anahtar kelimeler: Basınç yarası, Basınç Yarası Önlemede Bilgi Değerlendirme 

Ölçeği, Geçerlik, Güvenirlik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Pediatri Alanında Aile Merkezli Bakıma Yönelik Yapılan Çalışmaların Restrospektif Olarak 

İncelenmesi 

 
Fatma Yılmaz Kurt1, Tanju Oğul1, Nazan Çakırer Çalbayram1, Elif Tepeli2 

 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği 

Anabilim Dalı, 2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 

Yüksek Lisan Öğrencisi, 

Amaç: Bu çalışma çocuklarda aile merkezli bakım uygulamalarını kapsayan araştırmaların Türkiye genelinde 

retrospektif olarak incelenmesi amacıyla gerçekleştirdi. Gereç-Yöntem: Çalışmada son 5 yıl içerisinde (2014–

2019) aile merkezli bakım uygulamalarını temel alan, tüm pediatrik yaş grupları dâhil edilerek yapılan ve 

disiplinlerin tümünü kapsayan araştırmalar incelendi. Bu bağlamda İstanbul Üniversite-Cerrahpaşa web erişim alt 

yapısı kullanılarak Google Akademik ve Ulusal Tez Merkezi veri tabanı üzerinden literatür tarandı. Yapılan 

taramada “Aile Merkezli Bakım”, “Emzirme” “Kanguru Bakımı”, “Taburculuk Eğitimi”, “Aile Yükü”, “Aile 

Desteği”, “Aile Katılımı”, “Beslenme Eğitimi” “Aile Destek Grubu” anahtar kelimeleri kullanıldı. Tarama 

sonucunda Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanmış, tam veya özet metnine erişilebilen araştırma, metodolojik 

araştırma ve derleme niteliğinde 129 çalışma bu araştırmanın örneklemini oluşturdu. Bulgular: Çocuklarda aile 

merkezli bakıma yönelik toplam 129 çalışmaya erişildi. Bu çalışmaların %66’sının (n=85) tez, %33’ünün (n=44) 

ise makale olduğu görüldü. Çalışmaların %60’ının Hemşirelik, %12’sinin Ebelik, %13’ünün Tıp ve %5’inin 

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı’nda yapıldığı saptandı. Hemşirelik alanında yapılan çalışmaların %33’ünün 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, %8’inin Doğum ve Kadın Hastalıkları ve %57’sinin Hemşirelik Anabilim Dalı’nda 

gerçekleştirildiği bulundu. Çalışmalar değerlendirildiğinde aile merkezli bakım uygulamaları kapsamında yaygın 

olarak kanguru bakımı ve emzirmenin desteklenmesi alt konu başlıkları üzerinde yoğunlaşıldığı saptandı. 

Hemşirelik tezlerinin yayınlanma oranın ise %9 olduğu saptandı. Sonuç ve Öneriler: Türkiye’de aile merkezli 

bakım çalışmalarının büyük oranda Hemşirelik disiplini tarafından gerçekleştirildiği ve çoğunlukla kanguru 

bakımına, emzirmenin desteklenmesine odaklanıldığı görülmüştür. Bu bağlamda aile merkezli bakımın diğer 

bileşenleri arasında yer alan taburculuk eğitimi, aile eğitimi, bilgilendirme, danışmanlık, aile desteği ve aile yükü 

gibi konularda da klinik ve akademik araştırmaların yapılması ve bu araştırmaların klinikler başta olmak üzere 

çocuk sağlığını iyileştirme ve geliştirmeye yönelik uygulamalara entegre edilmesi önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Aile Merkezli Bakım, Hemşirelik, Pediatri 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Alkol Kullanımı ve Kalp Sağlığına Etkisi 

 
Elif Erköse1, Sibel Gökgöz1, Esra Yılmaz1, Merve Nur Kafa1, Özkan Aydın1, Esra Oğuzhan1, Latife Aşkın1 

 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik,İstanbul,Türkiye, 

Amaç: Bu çalışma üniversite öğrencilerinin alkol kullanma ve kalp sağlığına etkisini bilme durumlarının 

incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma Ekim 2019- Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul 

Medeniyet Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler ile kesitsel tipte ve tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. 

Araştırma kapsamında toplam 362 öğrenciye anket uygulanarak araştırma tamamlandı. Araştırma, 

sosyodemografik özellikler, alkol kullanımı, alkol kullanımının kalp sağlığı üzerindeki farkında olma durumlarını 

sorgulayan 25 sorudan oluşan anket formu kullanılarak yapıldı. İstatistiksel analizler için yüzdelik, frekans, 

ortalama ki-kare kullanıldı. Tüm testlerde anlamlılık seviyesi p<,05 olarak ele alındı. Bulgular: Yaş ortalaması 

19.84±1.54 (minimum:18, maksimum: 24) olan olguların %55,2’si kadın olup, %59,4’ü Sağlık Bilimleri 

Fakültesinde öğrenim görmektedir. Olguların %62,4’ünün yurtta, %37,6’sının ise aile/akraba ile yaşamakta olduğu 

bulundu. Öğrencilerin %18,2’si alkolü deneyimlemiş ve %13,9’u halen kullanmakta olduğu belirlendi. %11.2’si 

alkolü daha çok özel günlerde tercih etmektedir. Olguların %16,7’si alkol deneme nedeni merak olup, %74,8’inin 

ise dini inancı nedeni ile alkol kullanmadığı saptanmıştır. Olguların %82,3’ünün alkolün kalp üzerine zararlı 

olduğunu düşünülmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin diğer öğrencilere göre 

alkolün kalp üzerindeki olumsuz etkilerini ve kan basıncı üzerindeki olumsuz etkilerini daha fazla bildiği 

saptanmıştır(p<,004). Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre alkolün kan basıncı üzerindeki olumsuz etkileri 

hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğu saptandı (p<,001). Sonuç: Öğrencilerin alkol kullanım durumlarının 

düşük olduğu, alkol deneme nedenin daha çok merak olduğu ve daha çok özel günlerde tercih ettikleri saptandı. 

Sağlık Bilimleri öğrencilerin alkolün kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkilerini diğer öğrencilere oranla daha fazla 

bilmektedirler. Kız öğrenciler erkek öğrencilere oranla alkolün kan basıncı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında 

daha fazla bilgiye sahiptir. Alkol ile mücadele etmede üniversitelerde daha etkili yasal, toplumsal ve eğitici 

çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Üniversite Öğrencileri, Alkol Kullanımı, Kalp Sağlığı 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

TİP II DİYABETES MELLİTUS TANISI OLAN HASTANIN FONKSİYONEL SAĞLIK 

ÖRÜNTÜLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU 

 
Ecem Tiraki1, Elif Ateş1 

 
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 

Giriş: Diyabet, pankreasın yeterli miktarda insülin hormonu üretememesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili 

bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen, ciddi komplikasyonlara neden olabilen bir hastalıktır (Önmez, 

2017). Özellikle yaşlı bireylerde görülen birden çok kronik hastalık nedeniyle bu komplikasyonların görülme 

olasılığı ve şiddeti artmaktadır. Bu komplikasyonların yönetiminde hemşirelik bakımını çok önemlidir. Amaç: Bu 

olgu sunumunda amaç, Tip 2 diyabetes mellitus tanılı, soy geçmişinde hipertansiyon ve pnömoni hastalığı ve çoklu 

ilaç kullanımı olan yaşlı bir bireyin Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri kapsamında değerlendirilerek bireye 

özgü hemşirelik tanılarını saptamak ve hemşirelik süreci doğrultusunda hastaya bütüncül bakım sağlamak ve 

etkilerini değerlendirmektir. Olgu: 74 yaşında F.G. diyabetik ketoasidoz (RPG=540 mg/dL) ve buna bağlı çarpıntı 

(nabız=115/dk, Taşikardi) şikayeti ile acil servise başvurmuştur ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH Dahiliye 

servisine yatışı yapılmıştır.18-25.10.2019 tarihlerinde Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Hemşirelik 

Bakım Modeli doğrultusunda değerlendirilen F.G.’de “yetersiz eğlenme aktivitesi, akut ağrı, düşme riski, kanama 

riski, enfeksiyon riski, oral mukoz membranda bozulma riski, beden gereksiniminden fazla beslenme, kan şekeri 

seviyesinde dalgalanma, sıvı volüm dengesizliği, basınç yarası riski, konstipasyon riski, kardiyak outputta azalma, 

solunum örüntüsünde bozulma, aktivite intoleransı, bilgi eksikliği, uyku örüntüsünde bozulma, beden imajında 

bozulma, anksiyete” hemşirelik tanıları belirlendi. Bu tanılara yönelik hemşirelik girişimleri belirlenip sonuçları 

değerlendirildi. Sonuç: Tip II diyabetes mellitus tanısı alan ve soy geçmişinde kronik hastalığı bulunan bu olgudaki 

bireyde özellikle komplikasyon yönetiminde; kan şekeri seviyesinde dalgalanma tanısına yönelik girişimler 

sonucu hastanın kan glukoz seviyelerinin normal sınırlara getirilmesi sağlandı. Ayrıca immobilizasyona bağlı 

konstipasyon riski ve kanama riski de ele alınarak bakım verildi. Kaynakça: Önmez, P. D. (2017). Diabetes 

Mellitus'ta Mikrovasküler Komplikasyonların Yönetimi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 

ANAHTAR KELİMELER: Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri, hemşirelik tanıları, hemşirelik bakımı, Diyabetes 

Mellitus 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

TÜRKİYE’DEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK UYGULANAN ŞİDDET: 

SİSTEMATİK İNCELEME 

 
Ecem Nilsu Şabpaz1, Zeynep Nur Üşenmez1, Azize Karahan1 

 
1Acıbadem Üniversitesi, 

Amaç: Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili yapılan çalışmaların sistematik olarak 

incelenmesidir. Metod: Çalışma ‘Google Akademik’, ‘BMJ Journals’, ‘Journal of Social and Humanities Scıences 

Research’, ‘Journal of Current Researches on Social Sciences’ ve ‘Journal of Health and Nursing Management’ 

veri tabanlarından ‘Şiddet’, ‘Sağlık Çalışanları’, ’Türkiye’ anahtar kelimeleri kullanılarak yapıldı. Toplamda 2.500 

çalışmaya ulaşıldı. Dahil etme kriterleri kapsamında (1) 2015-2020 yılları arasında yapılmış, (2) hakemli 

dergilerde yayınlanan, (3) Türkiye’de yapılmış, (4) tam metnine ulaşılan 15 çalışma incelendi. Bulgular: 

Çalışmaların dört tanesi tanımlayıcı, bir tanesi rektospektif, dört tanesi kesitsel, iki tanesi olgu ve dört tanesi de 

derleme tasarımındadır. Bu çalışmalar sonucunda Türkiye’de ki vakaların genel dağılımında sağlık çalışanlarına 

şiddet uygulayanların genellikle hastalar ve hasta yakınlarının olduğu, Ünsal Atan ve Dönmez ‘in yaptığı 

çalışmada hemşirelerin %35,8, doktorların %45,6, diğer sağlık çalışanlarının da %19,1’inin şiddete uğradığı, İlhan 

ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise, kadınların %65,4 oranında erkeklerden daha çok şiddete maruz kaldığı 

bildirilmiştir. Şiddetin sebebinin ise kendi hastalarının daha acil olduğu düşüncesiyle ve bir an önce kendileriyle 

ilgilenilmesini istemesinden kaynaklı şiddet uyguladığı, şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının az bir kısmının 

da meslektaşları tarafından şiddete uğradıkları görülmektedir. Bir çalışmada psikolojik şiddetin %10-23, fiziksel 

şiddetin %3-17 ve sözel şiddetin % 27-67 oranının çok fazla olduğu ve sayının giderek arttığı belirlenmiştir. 

Saldırıların sonucunda ölüm, yaralanma ve kalıcı hasarlar ile sonuçlandığı özellikle acil servis çalışanlarının 

şiddete daha fazla maruz kaldığı bulgulanmıştır. Şiddet uygulayan insanların genelde zararlı madde kullanımının 

var olduğu, sosyo-ekonomik düzeylerinin düşük olduğu, kültürel-bölgesel farklılıkları ve aile yaşamında da şiddet 

yatkınlığı olan bireyler olduğu bildirilmiştir. Sonuç: Türkiye’de sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet yüzdesi çok 

yüksek olmakla birlikte bu oran giderek artmaktadır. Şiddet olaylarının oluşmasının engellenmesi veya azaltılması 

için şiddet vakalarının raporlanması ve nedenlerine ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir. T.C Sağlık 

Bakanlığı da bu kapsamda çeşitli önlemler alarak sağlıkta şiddeti önlemeye çalışmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: Şiddet, Sağlık Çalışanları, Türkiye 
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İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIM SIKLIĞI VE 

EBEVEYN GÖRÜŞLERİ 

 
Ecem Çamur 1, Emine Yılmaz Yeşilkurt 1, Büşra Örnek1, Meryem Barışık 1, Aysun Perim Ketenciler1 

 
1İstanbul Arel Üniversitesi , 2İsranbul Arel Üniversitesi , 

Emine Yılmaz Yeşilkurt*, Ecem Çamur*, Büşra Örnek*, Meryem Barışık* Aysun Perim Ketenciler** *İstanbul 

Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencileri, İstanbul **İstanbul Arel 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi, İstanbul Giriş: Günümüzde 

teknoloji, hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Teknoloji; sağlık, ulaşım, eğitim, güvenlik, bankacılık, 

gazetecilik ve telekomünikasyon gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bireyi her yönüyle en uzun süreli etkileyen 

eğitim sürecinde teknolojinin etkisi yadsınamaz. Amaç: Bu çalışmanın amacı, İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesinde 

bir ilkokulun birinci sınıf öğrencilerinde teknoloji kullanım sıklığını, ebeveyn görüşlerini ve teknoloji kullanımının 

çocuk sağlığı üzerine etkilerini incelemektir. Bu amaçla araştırmanın, ebeveynlerin konuyla ilgili görüşlerini tespit 

ederek onlara ve konuyla ilgili eğitim paydaşlarına rehberlik ederek katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Gereç-

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmanın evrenini (n:240) İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir 

ilkokulun tüm birinci sınıf öğrencilerinin ebeveynleri oluşturmuştur. Örneklemi ise araştırmaya katılmayı kabul 

eden 151 ebeveynden oluşmuştur. Uzman görüşleri alınarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan üç bölümden 

oluşan bir “İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Teknoloji Kullanım Sıklığı Ebeveyn Görüşleri”anketi 

kullanılmıştır. Bulgular: Bu çalışmaya katılan ebeveynlerin %76.2’si kadın, %55,6’sı 30-40 yaş aralığında, 

%34.4’ü ilkokul mezunu olup, %14.6’sı üniversite mezunudur. Ebeveynlerin %53’ü günde birkaç defa telefon 

kullandığını belirtirken,%27.2’si ise çocuklarının çok sık telefon kullandığını ifade etmiştir. Katılımcıların 

%58.3’ü çocuklarının sosyal ağ hesabı açıp, arkadaş edinmelerine kesinlikle katılmadıklarını bildirmişlerdir. 

Ebeveynlerin %53.6’sı ise teknoloji kullanımının eğitime katkı sağlayacağını düşündüklerini ifade etmişlerdir. 

Sonuç ve Öneriler: Bilgisayar ve internet etkili ve amacına uygun olarak kullanıldığında çocukların yaşamlarını 

zenginleştirmekte, ufkunu genişleterek farklı yönleriyle bakabilmelerini sağlamaktadır. Ancak teknolojinin aşırı 

kullanımınında çocuklar üzerinde birçok olumsuz etkileri vardır. Bu olumsuz etkileri en aza indirgemek adına, 

uyarıcı kısa metrajlı spot filmler ile farkındalık oluşturulabilir. Okul ortamlarında güvenli teknoloji kullanım 

alışkanlığını sağlamak için, ilköğretim eğitim müfredatına güvenli internet ve teknoloji eğitimi ile ilgili ders 

eklenmesi, çocukların teknolojiyi doğru kullanmalarına katkı sağlayabilir. Ayrıca ilköğretim öğretmenleri için 

konuyla ilgili eğitim programları geliştirilmeli, elde edilen bilgiler ebeveyn ve çocuklara aktarılmalıdır. Böylece 

çocukların bulunduğu evde ve okulda teknoloji kullanımının ne kadar süre, nasıl ve ne amaçla kullanılacağı ile 

ilgili temel davranış biçimleri oluşturulabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Teknoloji, Çocuk Sağlığı, İnternet, Sanal Ortam 
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Üniversite Öğrencilerinin Hastane Enfeksiyonlarını Önlemeye Yönelik Bilgi Düzeylerinin 

Belirlenmesi 

 
Duygu Demir1, Esra Kılınç Akman 2, Aleyna Vatansever2, Esra Erbak2 

 
1Yalova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, 

Yalova, 2Haliç Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, 

GİRİŞ: Hastane enfeksiyonları herhangi bir enfeksiyon kaynağının kuluçka döneminde olmaması ve herhangi bir 

enfeksiyonu bulunmayan hastada, hastaneye yatıp 48-72 saat sonra veya taburcu olduktan sonraki 10 gün 

içerisinde gelişen enfeksiyonlar olarak tanımlanır. Hastane enfeksiyonları (HE), ABD’de yer alan Hastalık Kontrol 

ve Korunma Merkezi (CDC) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tüm dünyada en önemli mortalite ve 

morbidite kaynağı olarak tanımlanmakta ve son yıllarda tıbbi hata olarak kabul edilmektedir. Hastane 

enfeksiyonları hastanede yatış süresini uzatmakta, ekonomik olarak hastayı etkilemekte ve tedavi süresinin 

uzamasına neden olmaktadır. Son yirmi yılda, hastalara uygulanan tıbbi girişimlerin artması, yoğun bakım ünitesi, 

onkoloji ev diyaliz hastalarının gelişen tedavi ve destek hizmetleri sayesinde yaşam sürelerinin uzaması, teknolojik 

gelişmelere parelel olarak daha karmaşık ameliyatların yapılması, bazı yan faktörlerle birlikte hastaların hastanede 

kalış sürelerinin uzaması HE riskini arttırmaktadır. AMAÇ: Bu araştırma, Hemşirelik öğrencilerinin hastane 

enfeksiyonlarını önlemeye yönelik bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı türde kesitsel bir 

araştırma olarak planlanmıştır. MATERYAL-METOD: Araştırma, İstanbul’da bir Vakıf üniversitesinin 

Hemşirelik bölümünde okuyan, araştırmaya katılmayı kabul eden 250 öğrenci ile tanımlayıcı türde bir araştırma 

olarak gerçekleştirildi. Araştırmanın verilerinin toplanmasında araştırmacıların literatürden yararlanarak 

geliştirdiği anket formunda öğrenci hemşirelerin tanıtıcı özelliklerini içeren 6 soru, ikinci bölümünde ise; hastane 

enfeksiyonlarının önlenmesine ilişkin 42 bilgi sorusu bulunmaktadır. Bunlardan 3’ü çoktan seçmeli, 39’u ise 

“doğru”, “yanlış” ve “bilmiyorum” ifadelerini içermektedir. Veriler, öğrencilerin öz bildirimlerine dayalı, yüz yüze 

görüşmeyle toplanarak, SPSS 22.0 programı ile değerlendirildi. BULGULAR: Araştırma örneklemindeki 

öğrencilerin %74,89’i erkek, %32,8’i 2. sınıftır. Öğrencilerin yaş ortalaması 21,42’dir. Araştırmada Hemşirelik 

öğrencilerinin %63,2 si hastane enfeksiyonunun tanımını doğru olarak yanıtlamışlardır. Periferik venöz kateter 

takılması ile ilgili sorulardan olan ekstremitelere kateter takılma yeri sorusuna %72,8’i, takılma öncesi el hijyeni 

uygulama sorusuna %93,6’sı doğru cevap vermiştir. Araştırmada kan ve kan ürünleri infüzyonu hakkındaki soruyu 

%81,6 öğrenci doğru yanıtlamıştır. Araştırma kapsamındaki öğrencilere santral venöz kateteri ile ilgili sorular 

sorulmuştur. Santral venöz kateterin değiştirilme süresini %32,8’i, pansumanların değişim sürelerini ise; %59,6’sı 

doğru yanıtlayabilmiştir. Araştırma grubundaki öğrencilerin %75,2’si uygun üriner kateter takılması sırasında 

eldiven giyilmesi hakkındaki soruya doğru cevap verirken, idrar torbasının pozisyonu hakkındaki soruya %61,6’sı 

doğru cevap vermiştir. Hastanelerde sıklıkla karşılaşılan mekanik ventilatör ilişkili pnömonilerin önlenmesine 

ilişkin açık aspirasyon uygulaması hakındaki soruyu %81,2 öğrenci doğru cevaplarken, kapalı aspirasyon 

uygulaması hakkındaki soruyu %20,4 öğrenci doğru cevaplayabilmiştir. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde 

en önemli adım olan doğru el yıkama tekniği hak-kındaki soruyu % 83,6 öğrenci doğru yanıtlamıştır. Araştırmada 

tıbbi atıklar hakkındaki soruya %68,8 öğrenci, kesici delici aletlerin uzaklaştırılması hakkındaki soruya %61,6 

öğrenci doğru cevap vermiştir. SONUÇ VE ÖNERİLER: Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde hemşireler çok 

önemli role sahiptir. Henüz mesleğe adım atmadan önce hastane enfeksiyonlarını önlenme yöntemleri ve 

önlemenin öneminin öğrenci hemşireler tarafından kavranmasının sağlanması gerekmektedir. Ayrıca hastane en-

feksiyonlarının önlenmesi konusunda derslere daha geniş yer verilmesi ve eğitimin sürekli-liğinin sağlanması 

önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hastane enfeksiyonu, Enfeksiyon, Üniversite Öğrencileri, Hemşire, Öğrenci 

Hemşire 
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Kültürlerarası Bakış Açısıyla Şizofreni ve Mit Gerçeği 

Döne Gürkan, Dilber Khakhutadze, Elif Özavan, Tuba Uçar, Busenur Çelebi, Abdulkadir Güzel, Buse 

Dutlu, Cemaynur Esen, Fatma Nur Turmak, Sena Nur Yazıcı, Sofiia Zautadze 

Giriş: Mit, geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren alegorik bir anlatımı 

olan halk hikâyesidir. Belirtileri en çok ruhsal bir hastalıkla ilişkilendirilen şizofreni mitler açısından zengindir. 

Şizofreniye yönelik mitler, bir taraftan iyileşme sürecini olumsuz etkilemekte bir taraftan bireylerin toplum içinde 

yer edinmesini engelleyen damgalama sürecine katkı sağlamaktadır. Mitlerin etkileri birçok kültürde fark 

edilebilmektedir. Bu araştırmada, şizofreniye yönelik mitlerin kültürlerarası farklılığını değerlendirmek 

amaçlanmıştır. 

Yöntem: Tanımlayıcı türdeki bu araştırmanın evrenini Türkiye, Azerbaycan ve Rusya’ da yaşayan 18-65 yaş arası 

bireyler oluşturmuştur. Araştırmada gelişigüzel örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Veriler, araştırmaya 

katılmayı kabul eden bireylerden çevrimiçi anket yoluyla toplanmıştır. Anket Formu, literatür doğrultusunda 

geliştirilen 25 soruluk bir formdur. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış, istatistiksel analizinde 

ortalama standart sapma ve frekans değerleri kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin%52.4’ünü Türkiye’den,%27.8’i Azerbaycan ve %19.7’si Rusya’dan 

toplam 431 kişi araştırmaya dahil olmuştur.“Şizofreni hastalarıyla sosyal ortamlarda bulunmak (çalışmak, sohbet 

etmek, aynı apartmanda oturmak vb.) ister misiniz?”sorusuna bireylerin %61.5’ive “Şizofreni hastalarıyla siz ya 

da yakınınız (çocuğunuz, kardeşiniz, akrabanız vb.) evlenmek ister misiniz?” sorusuna bireylerin 

%92’siistemedikleri yönünde cevap vermişlerdir. Bireylerin şizofreniye yönelik duyguları incelendiğinde; 

Türkiye’de tedirginlik (%66.4), korku (%20.0) ve merak (%49.1)Azerbaycan’da tedirginlik (%60.0), korku 

(%38.3) ve merak (%34.2) Rusya’da ise tedirginlik (%45.9), korku (%48.2) ve şefkat (%44.7) şizofreniye yönelik 

en çok hissedilen duygular olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan ülkelerde şizofreni yönelik mitler 

incelendiğinde; Türkiye’de “Şizofreni bir kişilik bozukluğudur”(%50.9), Azerbaycan’da “Hapishane şizofreni 

hastaları için uygun bir yerdir”(% 45.8) veRusya’da“Şizofreni bulaşıcıdır”(%89.4) en yüksek yüzdeye sahip 

mitler olarak belirlenmiştir.  

Sonuç ve Öneriler: Şizofreniye yönelik hissedilen duygu her üç ülkede en çok tedirginlik ve korku olarak 

belirlenmiştir. Rusya’da Azerbaycan ve Türkiye’ye göre mitler daha çok görülmektedir. Şizofreni hastalığı ile 

ilgili bilgilendirmelerin yapılması, toplumda bilinen yanlışların düzeltilmesi ve kamu spotları hazırlanması 

önerilmektedir. Ayrıca şizofreni hastalığına yönelik mitlerin kültürel farklılıklarının karşılaştırıldığı daha geniş 

örneklem içeren çalışmaların yapılması önerilmektedir.  

Anahtar kelimeler:Şizofreni, Mit, Kültürlerarası İnanç, Damgalama 
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Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Etkileyen Faktörler 

 
Dilan Karakaya1, Meryem Pelin2, Havva Sert2, 1 

 
1Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sakarya, Türkiye, 2Sakarya Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Sakarya, Türkiye, 

Giriş: Meslek faaliyetleri ile ilgili doyum ve mutluluk bireyin genel yaşam doyumu üzerinde etkili olmaktadır. Bu 

nedenle meslek seçimi hayatımızdaki önemli kararlardan biridir. Amaç: Çalışma hemşirelik bölümü öğrencilerinin 

meslek seçimi ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlandı. Gereç Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan 

çalışma; Kurum izni ve etik kurul alınarak, 18 yaş üzeri, gönüllü 440 öğrenciyle yapıldı. Sosyo-demografik 

özellikleri içeren anket formu ve Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği (HMSÖ) ile toplanan verilerin analizi 

bilgisayarda yüzdelik, ortalama, standart sapma, ve non-parametrik testlerle yapıldı. Bulgular: Yaş ortalaması 

20,63±1,43 olan öğrencilerin; %86,4’ünün kadın, %2,3’ünün yabancı uyruklu, %33,4’ünün 4. sınıf, %10,7’sinin 

sağlık meslek lisesi mezunu olduğu, %69,1’inin yurtta kaldığı belirlendi. %88’inin bölümünü kendi isteğiyle 

seçtiği, %3,2’sinin sağlık çalışanı olarak bir yerde çalıştığı, %53,6’sının hemşire yakını olduğu,%62,3’ünün 

lisansüstü eğitime devam etmeyi düşündüğü, %79,1’inin mesleğini uygularken fark yaratacağını düşündüğü 

saptandı. Katılımcıların %17,5’inin mezun olunca hemşirelik yapmayı düşünüyor musunuz sorusuna “kesinlikle 

evet”, %63,5’inin “evet”, %15,2’sinin de “mecburen” yanıtını verdiği belirlendi. Öğrencilerin HMSÖ’nün 10 ve 

13. maddelerinden en düşük, 3 ve 7. maddelerinden ise en yüksek ortalama/median değerine sahip olduğu görüldü. 

Okulu kendi isteği ile seçmenin, mezun olunca hemşirelik yapmayı düşünme durumunun, meslekte farklılık 

yaratacağını düşünmenin HMSÖ’nün toplam ve mesleki uygunluk alt boyutunu, hemşire bir yakını olmasının 

HMSÖ’nün toplam ve her iki alt boyutunu, lisansüstü eğitime devam etmek istemenin ise mesleki uygunluk alt 

boyutunu anlamlı düzeyde etkilediği saptandı (p<0,05). Cinsiyet, sınıf, mezun olunan lise, sağlık çalışanı olarak 

çalışma durumu, kaldığı yer, staj yapma ve daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim alma durumunun 

HMSÖ toplam ve alt boyutunu etkilemediği belirlendi (p<0,05). Yaşla HMSÖ’nün toplamı ve mesleğe uygunluk 

alt boyutu arasında anlamlı pozitif yönde ilişki olduğu görüldü (p<0,05). Sonuç ve Öneriler: Özellikle mesleği 

isteyerek seçme, kendi ve mesleki gelişim için lisansüstü eğitime devam etme ve farklılık yaratmanın meslek 

seçimini etkilediği bu nedenle hemşirelik mesleğinin tanıtımının iyi yapılması ve istekliliğin artırılması gerektiği 

düşüncesindeyiz. 

ANAHTAR KELİMELER: Meslek seçimi, öğrenci hemşire, hemşirelik. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Diyabet Ve Kolon Kanseri Arasındaki İlişki: Olgu Sunumu 

 
Deniz Tekin1 

 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

Giriş: Diabetes Mellitus (DM), insülin eksikliği ve hiperglisemi ile adlandırılan önemli bir metabolik rahatsızlıktır. 

Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun yaptığı çalışmaya göre Dünya geneli diyabetli nüfus sayısı 382 milyon 

civarında olup 2035 yılı itibariyle bu sayının 590 milyonu bulması beklenmektedir. Diabetikler arasında kolon 

kanseri (CA) riski non-diabetik olanlardan yaklaşık %38 daha yüksektir. İnsülin kolonik mukoza hücreleri için 

önemli bir büyüme faktörüdür ve kolonik tümör hücrelerini sitümüle eder. Diabet aynı zamanda kolon CA’ lı 

hastalar arasında prognozu da etkileyebilir. Olgular: Altmış beş yaşındaki kadın hasta aile hekiminin önerisi 

üzerine Gaitada Gizli Kan Testi baktırdı. Sonucun pozitif gelmesi üzerine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi’ne başvurdu. Hastanın anamnezinden Tip 2 diyabeti varlığı ve 2007 yılında yine aynı hastanede Total 

Tiroidektomi olduğu öğrenilmiştir. Hastaya tüm vücut BT çekimi ve kolonoskopik değerlendirme önerildi. 

Kolonoskopi sırasında kitle komşuluğunda 8-9 mm çapında sesil polip görüldü. Hasta elektif şartlarda ameliyata 

alındı, opere edildi. Hastanın kabızlık, solunum sistemi, üriner sistem belirtileri ve kilo kaybı şikayeti yoktu. 

Yapılan fizik muayenesinde, sadece batında yaygın hassasiyeti vardı. Hastanın cerrahi girişimine ait patoloji 

raporuna göre Evre III (pT3, N0) olarak değerlendirilmiştir. Yapılan tetkiklerde, hemogramda Glukoz (Açlık - 248 

mg/dl) hiperglisemi izlenmiştir. Operasyon raporuna göre: Hastaya sağ hemikolektomi ve ileotransversostomi 

uygulandı. Sonuç ve Öneriler: Diyabetili bireylerde insülin benzeri büyüme faktörü-1’in (IGF-1) düşük veya 

yüksek olması ölüm riskini arttırdığı gösterilmiştir. Kanserle mücadelede IGF-1 faktörü yüksektir ve kan şekeri 

dengesini artırmaktadır. Bununla birlikte, IGF-1, iyileşmede çok önemli olumlu etkileri vardır. Ancak kronik 

enflamasyonlu kişilerde düşük olma eğilimindedir. Diyabetli bireylerde kolon CA riski sağlıklı bireylere göre artış 

göstermektedir. Diyabetli bireylerin kansere karşı koruyucu önlemleri alma ve erken tarama tetkiklerini zamanında 

yaptırma konusunda danışmanlığa gereksinimleri olduğu söylenebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: DİYABET, KOLON KANSERİ, KOLONOSKOPİ, IGF-1 FAKTÖRÜ 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Ergenlerde fiziksel aktivite düzeyi ile depresyon arasındaki ilişki 

 
Damla Sarıtaş1, Nazan Çakırer Çalbayram1 

 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

Ergenlik değişim ve büyüme demek olup aynı zamanda başkalaşım ve dönüşümü içeren çocukluk döneminin 

bitmesiyle başlayan süreçtir. Ergenlik döneminde birey hem bedensel hem ruhsal hem de toplumsal alanda 

değişime, dönüşüme uğrar. Hayata ve kendine karşı duyarlılığın, sosyal sorgulamaların, kimlik arayışının en 

yüksek seviyede olduğu ergenlik dönemi, Erikson’a göre insan hayatının en kritik dönemidir. Bu dönemde ergen 

fiziksel, sosyal, bilişsel ve duyuşsal yönden gergin hale gelebilir, depresyon ve anksiyeteye eğilim artabilir; ergen 

bunların yol açtığı kişisel ve sosyal sorunlarla mücadele etmek zorunda kalabilir. Depresyon ergenlik döneminin 

en önemli sorunlarından biridir. Depresyon, kişinin kendini derin üzüntü içinde, değersiz, yetersiz hissetmesi 

yanında, düşünme, konuşma ve hareket isteksizliğiyle kendini gösteren ağır bir ruh halidir. Neal (2005)’ e göre 

depresyon dünya çapında ergenler arasında yaygınlaşmakta, dahası gerekli önlemlerin alınmadığı durumlarda 

hastalık ve ölümle sonuçlanabilmektedir. Fiziksel aktivite, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), iskelet kaslarının 

kasılması ile üretilen bazal seviye üzerinde enerji gerektiren; çalışırken, ev işleri sırasında, oynarken ve boş 

zamanlarda yapılanlar dahil olmak üzere herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlanmıştır. Ergenlik döneminde 

yapılan fiziksel aktivitenin beden sağlığı açısından yararları bilinmekte olup çalışmalarda benlik saygısı, 

depresyon, kaygı ve davranış sorunları gibi ruhsal sorunlar üzerinde de olumlu etkisinin olduğunu belirtilmiştir. 

Ölçücü ve ark. (2015) yaptıkları çalışmada üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerinin oldukça düşük 

olduğu ve özellikle kız öğrencilerde fiziksel aktivite düzeyi ile depresyon ve anksiyete arasında bir ilişkinin 

olduğunu saptamışlardır. Serel Arslan ve ark. (2018) fiziksel aktivite düzeyi yeterli gençlerin depresyon 

düzeylerinin daha düşük ve akademik başarılarının daha yüksek olması eğilimi olduğunu belirlemişlerdir. Bu 

nedenle ergenlerde fiziksel aktiviteye teşvik eden olanaklar sağlanmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: ergenlik, fiziksel aktivite, depresyon 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

DİYABETİK AYAK SORUNLARININ ÖNLENMESİNDE KÖŞE TAŞLARI 

 
Ceyda GÖKKAYA1, Gamze GÖKKAYA1, Vesile ÜNVER1 

 
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 

Amaç:Bu çalışmanın amacı diyabetik ayak sorunlarının önlemesinde yer alan parametreleri Uluslararası Diyabetik 

Ayak Çalışma Grubunun (International Working Group on the Diabetic Foot-IWGDF) 2019 rehberleri ışığında 

hemşirelik öğrencileri ile paylaşmaktır. 2019 yılında tüm dünya genelinde 463 milyon diyabetli bireyin olduğu ve 

bu sayının 2045 yılında %51 artarak yaklaşık 700 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2010 TURDEP-II 

verilerine göre ülkemizde Diyabet prevelansı %13.7 olduğu saptanmıştır. Diyabetik ayak ülserleri diyabetin en 

önemli ve önlenebilir komplikasyonlarından olup, dünya çapında alt ekstremite amputasyonunun en yaygın 

nedenlerinden biridir. Periferalnöropati, ayaktaki biyomekanik değişim, periferik arter hastalığı, travma ve 

sekonder olarak eklenen enfeksiyon diyabetik ayak ülserleri patofizyolojisini oluşturmaktadır.Alt ekstremite 

amputasyonu yapılan bireylerin yaklaşık %50’sini diyabete bağlı ayak ülserine sahip bireyler oluşturmaktayken 

diyabetik ayak ülserlerine bağlı amputasyon öyküsü olan bireylerde ise ilk amputasyondan 3-5 yıl sonra %55 

oranında diğer ekstremitede de amputasyona gidilmesi, morbidite artışıyla yaşam kalitesinin bozulmasına ve 

yüksek tedavi maliyetlerine neden olmaktadır. Yapılan bir çalışmada erkek cinsiyette olmak,sigara öyküsü, diyabet 

öyküsünün süresinin uzun olması, geçmiş diyabetik ayak ülserinin süresi, periferik arter hastalığı ve diyabetik 

periferik nöropati, diyabetik ayak ülserinin tekrarlama riskinde artış ile ilişkilendirilmiştir.Bu doğrultuda diyabete 

bağlı ayak ülseri tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir. IWGDF diyabete bağlı ayak ülserlerinin 

önlenmesinde yer alan faktörleri 5 kategoride ele almaktadır. Bunlar; 1. Risk altındaki ayağın belirlenmesi 2. Risk 

altındaki ayağın düzenli olarak muayenesi 3. Hasta, aile ve sağlık çalışanlarının eğitilmesi 4. Uygun ayakkabının 

rutin giyilmesini sağlamak 5. Ülserasyon için risk faktörlerinin tedavisidir. Sonuç olarak diyabetik bireylerde ayak 

sorunu en sık karşılaşılan hastaneye yatış nedeni olup önlenmesinde bireyin öz bakım alışkanlıklarının 

geliştirilmesi, metabolik kontrol hedeflerinin sağlanması bireysel olduğu kadar toplumsal ve ekonomik olarak da 

önemlidir. Bu konuda diyabetik bireylerin ve sağlık personelinin ortak hareket etmesi gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Diyabet, Diyabetik ayak, Hemşirelik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı ile Duygusal Zeka Arasındaki İlişki 

 
Buket Özcan1, Ceyda Altundağ1, Zeynep Uyanıker1, Sema Şen1, Dilan Tali1, Sena Denizyaran1, Nevin 

Hotun Şahin2, Türkinaz Aşti1, Merve Meşedüzü1 

 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Hemşirelik Bölümü, 2İstanbul Üniversitesi,Florence 

Nightingale Hemşirelik Fakültesi,Hemşirelik Bölümü,Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, 

Giriş ve Amaç: Hemşirelik mesleği duygusal zeka gerektiren bir meslektir. Duygusal zekası yüksek olan hemşire 

öğrencilerin bakım verdikleri hastaların bütüncül sorunlarının anlaşılmasında daha yetenekli ve sosyal ilişkilerinde 

daha başarılı oldukları bildirilmiştir. Duygusal zekayı etkileyen faktörlerden biri de sosyal etkileşim ortamlarıdır. 

Ancak internet kullanımı problemli olduğunda zararlı olduğu bilinmektedir. Üniversite öğrencilerinde duygusal 

zekâ düzeyi ile internet kullanım düzeyini inceleyen çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin 

problemli internet kullanımı ile duygusal zeka arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Bu 

tanımlayıcı araştırmaya bir vakıf üniversitesi’nde 2019-2020 yılında öğrenim görmekte olan tüm hemşirelik 

öğrencileri(n=192) davet edilmiştir. Örnekleme onikisi erkek 157 kız olmak üzere 169 öğrenci katılmayı kabul 

etmiştir. Veri toplama araçları olarak Sosyo Demografik Soru Formu, Bilişssel Durum Ölçeği (İBDÖ) ve Duygusal 

Zeka Ölçeği (DZÖ) kullanılmıştır.Veriler SPSS 14.0 formatında; Nonparametric Correlations, Mann-Whitney, 

Kruskal-Wallis Testleri kullanılarak istatiksel olarak hesaplanmıştır. İstatistiksel anlamlılık için p<0,05 değeri 

kabul edilmiştir. Bulgular ve Tartışma: DZÖ’nün duyguların ifadesi alt boyutu için gelir durumu iyi olanların 

duygularını daha rahat ifade edebildiği (p< 0,018), duygulardan faydalanma alt boyutu içinse internet kullanmadan 

vakit geçirenlerin ve ders çalışırken internet kullanmayanların daha çok duygulardan faydalandığı anlamlı olarak 

bulunmuştur (p<0,003). İnterneti ders çalışırken ve günlük hayatta daha çok kullananların ise bilişsel ihtiyaçlarının 

anlamlı derecede(p<0,008). yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca İBDÖ’nün dikkat dağınıklığı alt boyutu için, 

dikkati dağınık olanların duygulardan daha çok faydalandığı (p<0,036) bulunmuştur. Yalnızlık alt boyutuna göre 

uyurken bile telefon kullananların kendini yalnız hissettiği ve duygularını ifade edebilmesine rağmen internet 

kullanımı nedeniyle yalnızlık çektiği (p<0,023) bulunmuştur DZÖ ve İBDÖ ortalama puanları benzer 

araştırmalarla uyumlu sonuçlar bulunmuştur.(4,5,6,7) Sonuç ve öneriler: Öğrencilerin DZÖ total ortalama puanı 

127, İBDÖ total ortalama puanı 88 bulunmuştur. Hemşirelik öğrencilerinin mesleki olarak daha başarılı olmaları 

ve hastalara daha kaliteli bakım verebilmeleri için bilişsel yönünün arttırılması ve yalnızlık duygularının 

azaltılması gerektiği düşünülerek internet kullanımının ders çalışma ortamında, uyurken ve günlük kullanım 

süresinin azaltılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik Öğrencileri, Duygusal Zeka, İnternet, Bilişsel, Duygu 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Yaşantılardan COVİT-19 Profili Oluşturma Derlemesi 

 
Danışman Canan Ünlü1, Hazal Bingül1, Batuhan Serkan Çulha1, Esra Şahinkaya1 

 
1Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi , 

Yaşantılardan COVİT-19 Profili Oluşturma Derlemesi Çankırı Karatekin üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Danışman:Canan Ünlü, Hazal Bingül, Batuhan S. Çulha, Esra Şahinkaya Giriş: İlk olarak 1937 yılında tavuktan 

izole edilmiştir. Yüzeylerinde başak tarzında çubuksu uzantıları vardır. Latincede ''Corona'' taç anlamında 

olduğundan corana virüs ismi verilmiştir. Geçmişe bakıldığında koronavirüs ailesinden bazı farklı virüslerin, 

MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu) ve SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) gibi şiddetli görülen 

solunum hastalıklarına sebep olduğu görülmektedir. Çok çeşitleri vardır. En basiti ise nezledir. Soğuk algınlığı 

olarak bilindiğinden panik yaratmamıştır. Dünya Sağlık Örgütü virüsün neden olduğu hastalığı tanımlamak için 

COVID-19 terimini kullanmaktadır. SARS-CoV-2; 26-32kb boyutunda zarflı, segmentsiz, tek sarmallı, pozitif 

polariteli sarmallı RNA genomuna sahiptir. Virüs, insan hücrelerinin yüzeyinde bulunan reseptörler aracılığıyla 

insan hücrelerine girer. SARS-CoV-2 için baskın hücre yüzeyi reseptörünün ACE-2 olduğunu gösterir. SARS-

COV-2’nin daha yüksek virüs bulaştırma katsayısı (R0’ı) virüsün daha bulaşıcı doğasını ve SARS-CoV-2’nin bir 

pandemi olarak potansiyelini göstermektedir. Virüsün hücrelere girmek için ACE2’nin ( Angiotensin Converting 

Enzyme 2) adını verdiğimiz özel hücre yüzeyi reseptörlerine tutunduğu ve bağışıklık sistemi hücrelerimizden 

kaçarak hücre içine giriş yaptığı gösterildi. Bağışıklık sistemimiz, bu virüsle daha önce hiç karşılaşmadığı için onu 

tanıyamıyor ve hazır bir yanıt oluşturamıyor; AC2' nin çok bulunduğu akciğer, kalp, böbrek, beyin gibi dokuları 

seçerek giriş yapıyor. ACE2’yi eksprese (aktive) eden çeşitli dokularda hücresel girişini ve SARS-CoV-2 

enfeksiyonunu önlemek amacıyla bu enzimi bloke etmek ve ekspresyonunu azaltmak için yeni terapötikler 

üzerinde çalışılmaktadır. Covit-19 zarflı olması; sabun, alkol, kuruluk gibi fiziksel ve kimyasal ajanlara dayanıksız 

olduğunu göstermesi ellerin 20 saniya yıkanmamızı ortaya koymaktadır. Akciğer kalpte, böbrek, beyin gibi hayatı 

organlarımızda aktivasyonun fazla olmasından dolayı da açık, temiz havada olmak kalabalık ortamlardan uzak, 

maske kullanmak ve yakın temastan kaçınmak mesafeli (2 m.) olmak kurallarına genç-yaşlı herkesin uyması 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Bağışıklığı güçlendirmek ve aşı olma zorunluluğunu getirmektedir. COVID-19’lu 

yaşlı olguların mortalitesi genç ve orta yaşlı olguların mortalitesinden daha yüksek olduğu, Pnömoni Şiddet 

Endeks derecesi olan olguların oranı genç ve orta yaşlı olgularınkinden anlamlı derecede fazla olduğu 

bilinmektedir. COVID-19’lu yaşlı olguların ciddi hastalığa geçme olasılığı daha yüksektir. 2019-nCoV’in risk 

değerlendirmesini ve yanıtını ortaya koyabilmek için virüsün biyolojik ve epidemiyolojik özellikleri hakkında 

daha fazla bilgiye hızlı bir şekilde ihtiyaç duyulmaktadır ve bu durum Covit-19'un kontrolüne ve önlenmesine 

fayda sağlayacaktır. Gelişen mutasyonlarında karşılaştırılması korunma, tedavi ve aşılara yol gösterecektir. 

Hastalık hakkında yaptığımız yaşamsal söyleşilerden de bu doğrultuda bilgiler alınmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: COVID-19; SARS-CoV-2; virüsün yapısı; koronavirüslerin tarihi, yaşantılar 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA VE UYKU SORUNLARI 

 
Büşra ŞENTÜRK1, Merve BERBER1, Aysun BABACAN GÜMÜŞ1, Sevinç ŞIPKIN 1 

 
1ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, 

Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin barınma ve uyku problemlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Çalışma 2019-2020 akademik yılı güz yarıyılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılımda gönüllülük 

esas alınmış, 192 öğrenci araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. Çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan 

Anket Formu kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %58.3’ü devlet yurdunda, %41.6’sı özel yurt/apartta 

barınmaktadır. Öğrenciler uygun ücretli olması (%52.1), okula yakın olması (%14.1), arkadaşlarının kalması 

(%7.8), yemeklerin uygun olması (%3.2) nedeniyle devlet yurdunu; 1-2 kişilik odalarda kalma (%15.1), temiz ve 

düzenli olması (%13.5), ev ortamı sağlaması (%13), güvenli olması (%7.3) nedeniyle özel yurt/apartta kalmayı 

tercih etmektedir. Öğrencilerin %39.6’sı barınma koşullarından memnun değildir. Öğrencilerin barınma yerinde 

yaşadıkları sorunlar; gürültü olması (%47.4), sağlıklı beslenememe (%44.3), uyuyamama (%30.2), rahat 

hissetmeme (%21.4), farklı bölümdeki öğrencilerinin aynı odada kalması (%18.2), yurt yönetimi ile sıkıntı yaşama 

(%17.2), oda arkadaşlarıyla anlaşamama (%14.1), ısınma sorunu olması (%14.1), ulaşım zorluğu (%14.1), ders 

çalışamama (%13.5), giderlerin fazla olması (%12.5), birinci ve ikinci öğretim öğrencilerinin aynı odada kalması 

(%10.4), sürekli sıcak su olmaması (%8.3) şeklindedir. Öğrencilerin %73.4’ü öğrenim gördüğü şehre uyum 

sağlayamamıştır. Öğrencilerin %51’i uyku sorunu yaşamaktadır. Uyku sorunlarının nedenleri; ders saatlerinin 

erken olması (%37), sınav stresi (%24), gürültülü ortam (%17.7), maddi kaygılar (%16.7), beslenme düzensizliği 

(%15.1), oda arkadaşlarının geç uyuması (%15,6), ortamdaki ışık (%14.6), fazla çay, kahve tüketimi (%13), 

psikolojik problemler (%12) şeklindedir. Uyku sorununun yol açtığı problemler; akademik başarıyı olumsuz 

etkilemesi (%33.3), sosyal ilişkileri olumsuz etkilemesi (%21.9), sürekli uyuma isteği (%47.4), sosyal aktiviteleri 

olumsuz olarak etkilemesi (%22.9), gergin ve sinirli olmak (%41.7) şeklindedir. Öğrencilerin %2.6’sı uyku ilacı 

kullanmaktadır. Öğrenciler uyku sorunlarını müzik dinleyerek (%56.3), kitap okuyarak (%29.7), uyku bandı 

kullanarak (%17.7), film izleyerek (%30.2), süt, yoğurt, ayran tüketerek (%20.3), meditasyon yaparak (%6.8) 

çözümlemeye çalışmaktadır. Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin önemli bir bölümü barınma ve uyku problemleri 

yaşamaktadır. Öğrenciler gereksinim duydukları alanlarda danışmanlık verilerek desteklenmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: Anahtar kelimeler: barınma, uyku, problem, öğrenci hemşire 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Kavram Haritası Yöntemi İle Bir Şizofreni Olgusunun Bakım Planı 

 
Buşranur Zengin1, Ceren Avşar1, Gizem Şahin2, 1 

 
1İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 2İstanbul Üniversitesi - 

Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, 

Giriş Kavram haritası, hemşirelik öğrencilerinin gereksinim duyduğu bilgiyi doğru şekilde kazanmasını 

destekleyen öğretim yöntemlerinden biridir. Kavram haritası, bireylerin nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme 

teorisi arasında köprü kuran bir öğrenme ve öğretme stratejisidir. Hemşirelik eğitiminde kavram haritası, teorik 

eğitim ile uygulamayı birleştirme ve olgu yönetimi için kullanılmaktadır. Bu yöntem, olgunun bütüncül açıdan ele 

alınmasını sağlamakta ve hastalığın belirti ve bulguları ile tıbbi tedavi ve hemşirelik bakımı arasındaki ilişkiyi 

görselleştirmektedir. Yapılan araştırmalar, hemşirelik öğrencilerinin sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini 

geliştirmede kavram haritası kullanımının etkili olduğunu göstermektedir. Amaç Bu olgu sunumunda; kavram 

haritası yöntemi ile şizofreni tanılı bir bireyin sorun alanlarının ve hemşirelik tanılarının belirlenmesi amaçlandı. 

Olgu Ö.U., 40 yaşında, kadın olgu. Kliniğe kendi isteği ile yatışı yapıldı. Olgunun psikiyatrik değerlendirmesi, 

kişisel psikososyal öyküsü, yaşam bulguları ve yaşam aktiviteleri değerlendirildi ve sorun alanları belirlendi (Şekil 

1). Yapılan değerlendirme sonucunda; Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli doğrultusunda, olgunun 

NANDA Hemşirelik Tanıları belirlendi. Olgunun; Sağlığı Geliştirme alanında “Etkisiz Sağlık Yönetimi”, 

Beslenme alanında “Dengesiz Beslenme: Beden Gereksiniminden Az”, “Kan Şekeri Seviyesinde Dalgalanma 

Riski” ve “Karaciğer Fonksiyonlarında Bozulma Riski”, Aktivite/Dinlenme alanında “Uyku Örüntüsünde 

Bozulma”, Rol İlişkileri alanında “Kesintiye Uğramış Aile Süreçleri” ve “Etkisiz Rol Performansı”, Başetme/Stres 

Toleransı alanında “Etkisiz Başetme” Ve “Aşırı Stres Yükü” ve Güvenlik/Koruma alanında “Düşme Riski” 

hemşirelik tanıları saptandı (Şekil 2). İlgili hemşirelik tanıları doğrultusunda, hemşirelik girişimleri planlandı, 

uygulandı ve değerlendirildi. Sonuç ve Öneriler Kavram haritasının kullanımının; hemşirelik öğrencilerinin 

anlamlı öğrenmelerini, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanarak bütüncül bakım vermelerini 

kolaylaştıran etkin bir öğretim yöntemi olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu doğrultuda, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri 

Hemşireliği dersi kapsamında; hemşirelik bakım planlarının oluşturulmasında, tartışılmasında ve öğrencilerin 

değerlendirilmesinde kavram haritasının kullanılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: kavram haritası, psikiyatri hemşireliği, hemşirelik öğrencileri, şizofreni 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

KARDİYAK REHABİLİTASYONDA HEMŞİRENİN ROLÜ 

 
Berna Karadeniz1, Çağatay Çağlı1, Emine Öveyik1, İlayda Başara 1, Sevcan Avcı Işık1 

 
1Başkent Üniversitesi, 

Giriş: Kalp ve damar hastalıkları; koruma ve önleme faaliyetlerine, tıbbi-cerrahi tanı ve tedavi yöntemlerindeki 

gelişmelere rağmen her yıl dünyada ve ülkemizde yaşamı tehdit eden önemli hastalıklar arasında yer almaktadır. 

Bu hastalıklardan korunmada ve önlenmede kardiyak rehabilitasyon programları kullanılmaktadır. Kardiyak 

rehabilitasyon programları, kardiyovasküler hastalıkların psikolojik ve fizyolojik streslerini sınırlandırmayı, bu 

hastalıklara bağlı ölüm riskini azaltmayı ve hastaların mümkün olan en yüksek yaşam kalitesini elde etmelerine 

yardımcı olmayı hedef alarak oluşturulmuş programlar bütünüdür. Amaç: Bu çalışma kardiyak rehabilitasyon 

programları hakkında bilgi sağlamak, hemşirenin rol ve sorumluluklarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Bu çalışma bir literatür derleme çalışmasıdır. Bu kapsamda Dünyada ve Türkiye’de oluşturulan rehberler 

ve yapılan çalışmalardan yararlanılmıştır. Yapılan literatür taramasında arama motorlarından (Google, Google 

Akademik), veri tabanlarından (UptoDate, Science Direct, Pubmed, TÜİK, Yök Tez Merkezi, Ulusal Tez 

Merkezi), basılı-süreli yayınlardan, tezlerden yararlanılmıştır. Bulgular: Kardiyovasküler hastalık tanısı almış 

bireylerde hastalığa ve hastalığın risk faktörlerine yönelik ekip iş birliği ile hazırlanan kardiyak rehabilitasyon 

programlarının uygulanması ile semptomlarda azalma, egzersiz toleransı ve iş gücünde artış, genel risk profilinde 

düzelme, sigara kullanımında azalma, stres yönetimi ve kendini iyi hissetme halinde gelişmeler; aterosklerotik 

süreçlerde, yeni koroner ataklarda, hastane yatışlarında, morbidite ve total mortalitede azalmalar görülmektedir. 

Kardiyak rehabilitasyon programlarında önemli bir yere sahip hemşirelerin hasta ve ailesinin eğitimi, taburculuk 

planı ve ev tabanlı bakımda hastalığa yönelik hayat değişikliği düzenlenmesi gibi danışmanlık verici ve eğitici 

rolleri bulunmaktadır. Sonuç ve Öneriler: Kardiyak rehabilitasyon programlarında hemşirenin rolü göz ardı 

edilemeyecek kadar çok ve önemlidir. Bu kapsamda; kardiyovasküler hastalığı olan bireyin semptomlarının 

azaltılması ve yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla hastaların takip ve tedavisinde en önemli unsurlardan biri 

olan kardiyak rehabilitasyon programlarının yaygınlaştırılması, bu programlarda yer alan ekip üyelerinin ve 

hemşirelerinin yeterli bilgi ve beceri ile sorumluluklarını yerine getirebilmelerinin sağlanması, hemşirelerin 

hastaların mümkün olan en iyi tedaviyi almasını sağlamak için kardiyak rehabilitasyondaki en son yaklaşımları 

takip edebilmeleri önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: kardiyovasküler hastalık, kardiyak rehabilitasyon, hemşirelik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Türk Toplumunun Hemşire Algısı 

 
Ayşenur Birinci1, Berfin Özdemir1, Beste Arslan1, Esma Yılmaz 1, Sümeyye Tonkuş1, Gülcan Taşkıran 

Eskici2, Handan Alan1 

 
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nigtingale Hemşirelik Fakültesi, 2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 

Giriş: Hemşirelik toplumun temel ihtiyaçlarından doğan, birey, aile ve topluma hizmet sunan bir meslek grubudur. 

Toplumun mesleğe bakış açısı ve verdiği değer meslek üyeleri için önem taşımaktadır. Amaç: Bu araştırma Türk 

toplumunun hemşirelik mesleğine bakış açısını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç-Yöntem: Nitel araştırma 

yöntemlerinden röportaj yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri İstanbul ilinde 6 farklı ilçeden 

Ocak 2020 tarihinde toplanmıştır. Toplam 100 katılımcı ile 10-15 dakika süren röportajlar yapılmıştır. Kişilerden 

araştırmaya katılmayı kabul ettiklerine ilişkin bilgilendirilmiş onamları alınmıştır. Araştırma verileri SPSS 22 

paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılanların %48 erkek, %52 kadın olduğu 

belirlenmiştir. Katılımcıların çoğunlukla “Hemşire denilince aklınıza ilk gelen nedir?” sorusuna “hekim yardımcısı 

%17” ve “iğne %15” yanıtlarını; “Hemşire ile en çok nerede karşılaşıyorsunuz?” sorusuna “servis %20” ve “acil 

%19” yanıtlarını; “Hemşirelikte lisansüstü eğitimi duydunuz mu?” sorusuna “hayır %56” yanıtını; “Bakım veren 

hemşirenin cinsiyeti sizin için önemli midir?” sorusuna “hayır %68” yanıtını; “Hemşirelerin olumlu bulduğunuz 

özellikleri nelerdir?” sorusuna “sıcakkanlı %24” ve “güler yüzlü %22” yanıtlarını; “Hemşirelerin olumsuz 

bulduğunuz özellikleri nelerdir?” sorusuna “sert-sinirli %31” ve “asık suratlı %12” yanıtlarını; “Şansınız olsa 

hemşirelik mesleğini seçer miydiniz?” sorusuna “hayır %54” yanıtını ve son olarak “Hastaneye yattığınızda 

hemşireden beklentileriniz nelerdir?” sorusuna “ilgi %23”, “iyi-nazik davranış %21” ve “iyi hizmet %12” 

yanıtlarını verdikleri saptanmıştır. Ayrıca her soru için katılımcıların cinsiyeti ve bölgeye göre yanıtların yüzde 

dağılımlarında önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar: Profesyonel bir meslek grubu olarak 

hemşirelerin kendilerini ve mesleği geliştirmek adına önemli çalışmaları olsa da bunları toplum tarafından görünür 

kılmada yetersiz kaldığı görülmektedir. Pek çok proje ve patent çalışmaları olan hemşirelerin toplum tarafından 

hala “doktor yardımcısı” ve “iğneci” olarak görülmesi meslek imajını olumsuz etkilemektedir. Hemşirelerin 

günümüzde özellikle her yaş grubu tarafından sıklıkla kullanılan sosyal medya araçlarını kullanarak mesleği 

görünür kılma adına sorumluluk üstlenmeleri gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşire, Türk toplumu, Meslek imajı, Hemşire algısı 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Hemşirelik Öğrencilerinin “Engelli ve Engellilik” Kavramına Yönelik Görüşleri 

 
Ayşegül Cankül1, Hilal Bilgiç1 

 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik İstanbul/Türkiye, 

Giriş: Dünya sağlık örgütüne göre engelli tanımı; “Sağlık alanında sakatlık ,bir noksanlık sonucu meydana gelen 

ve normal sayılabilecek bir insana oranla bir işi yapabilme yeteneğinin kaybedilmesi ve kısıtlanması durumu” 

olarak ifade edilmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engelli bireylerden oluşmaktadır. Türkiye’de ise 

engelli birey oranı yaklaşık %13 düzeyindedir. Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, hemşirelik 

öğrencilerinin engelli bireyler ve engelli kavramı hakkındaki görüşlerini değerlendirmektir. Araştırmanın Gereç 

ve Yöntemi: Araştırma, bir devlet üniversitesinin 2.sınıf hemşirelik öğrencilerinde (n = 65) yapıldı. Araştırmanın 

örneklemini, engellilik sağlığı dersini almamış olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 42 öğrenci oluşturdu. 

Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan, engelli birey ve engellilik konularında açık uçlu soruları içeren anket 

formu ile toplandı. Engelli sağlığı dersini tamamlayan öğrencilerin görüşleri soruldu. Bulgular: Yaş ortalaması 

19,5 (min:18-max:21) olan öğrencilerin %88.4’ü kızdır. Engelli kavramı sizde ne çağrıştırıyor? sorusuna 

öğrencilerin %35,5’i bağımsızlığı kısıtlanmış, %21,2’si yaşam kalitesi azalmış, %15,1’i özel grup, %13,7’i 

incinebilir kişi, %13,5’i işlev bozukluğu olan, %11,5’i eksiklik, şeklinde cevaplamıştır. Engellilik kavramını 

öğrencilerin %22,7’si sosyal izolasyon, %17,3’ü güçsüzlük, %16,3’ü eksiklik, %15,4’ü ümitsizlik, %10,6’sı 

kısıtlanmışlık, %7,7’si güçsüzlük şeklinde tanımlanmıştır. Sonuç: Öğrencilerde engelli kavramı en çok 

bağımsızlığı kısıtlanmış, engellilik ise, “sosyal izolasyon” kavramını çağrıştırmaktadır. Engellilere yönelik 

tutumlarının olumlu yönde geliştirilmesini sağlayıcı eğitim programlarının, müfredat çalışmalarının, panel ve 

sempozyumların düzenlenmesi önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik, Engelli, Engellilik 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanma Davranışlarının Belirlenmesi 

 
Melike Tuğba Türkmen1, Simay Yapucuoğlu1, Seray Erbaş1, Aylin Palloş1 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Bursa/Türkiye, 

Giriş: İlaçlar doğru kullanıldığında insan sağlığını ve yaşamını tehdit eden olumsuzlukları engelleyen, yanlış 

kullanıldığında insan yaşamını tehdit eden, hatta insan yaşamını sonlandıran etkenler olmaları nedeniyle önemli 

bir yere sahiptirler. Bu nedenle ilaçların, bireylerin klinik bulgularına göre uygun dozda, uygun sürede, uygun 

zamanda kullanmaları önemlidir. Amaç: Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanımı 

davranışlarının belirlenmesidir. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı türdeki araştırmanın evrenini bir üniversitenin 

merkez kampüsünde sağlık alanı dışındaki bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencileri, örneklemini ise 

rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 253 öğrenci oluşturdu. Araştırmanın yürütülebilmesi için etik kurul izni ve 

öğrencilerden bilgilendirilmiş onam alındı. Veriler, “Öğrenci Bilgi Formu” kullanılarak toplandı. Veriler SPSS 

22.0 programında, sayı, yüzde ve ortalama olarak değerlendirildi. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin 

%62.8’inin kadın, yaş ortalamasının 21.42±2.23 olduğu, %42.3’ünün ailesi ile ikamet ettiği, %88.1’inin sağlık 

güvencesinin olduğu belirlendi. Öğrencilerin kendilerini kötü hissettiklerinde sıklıkla istirahat ettikleri (%63.2) ve 

tamamlayıcı/alternatif yöntemleri (%41.1) tercih ettikleri saptandı. Öğrencilerin %70.8’inin son bir ay içinde ilaç 

kullandığı, %54.2’sinin doktora danışmadan, %24.9’unun arkadaş/akraba tavsiyesi ile ilaç kullandığı ve 

%29.6’sının başka bireylere ilaç kullanımı konusunda tavsiyede bulunduğu, en sık kullandıkları ilaçların ağrı 

kesici (%80.9), soğuk algınlığı ilacı (%41.4) ve kas gevşetici (%24.7) olduğu belirlendi. Öğrencilerin %32’sinin 

ilaçları önerilen sürede kullanmadığı, %27.7’sinin ilaçları uygun zamanda almadığı, %21.7’sinin ilaç reçetesini, 

13.8’inin ise ilaç prospektüsünü okumadığı saptandı. İlaç kullanımı sırasında sıklıkla açlık-tokluk durumuna 

(%92.9) ve saat aralıklarına (%77.5 ) dikkat ettikleri, %90.9’unun soğuk algınlığı/grip tedavisi için bitkisel 

ürünlere başvurduğu saptandı. Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak öğrenciler arasında akılcı olmayan ilaç kullanımı 

davranışlarının olduğu görüldü. Bu sonuçlar doğrultusunda önerimiz ilaçların akılcı kullanımına yönelik eğitim 

programlarının düzenlenmesidir. 

ANAHTAR KELİMELER: Akılcı ilaç kullanımı, üniversite öğrencileri, ilaç 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanım Davranışları 

 
Kevser Göçer1, Kübra Can1, Kevser Demirca1, Aylin Palloş1 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Bursa/Türkiye, 

Giriş: Güvenli ve doğru ilaç kullanımını sağlamak, ilaç kullanımı konusunda birey/aile ve topluma eğitim ve 

danışmanlık sağlamak hemşirelerin en önemli rol ve sorumluluklarındandır. İlaçların etkili ve güvenli kullanımı 

konusunda eğitim alan ve mezun olduktan sonra eğitim verecek hemşirelerden ilaçları uygun şekilde kullanmaları 

ve bu konuda rol modeli olmaları beklenmektedir. Amaç: Bu araştırmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin akılcı 

ilaç kullanım davranışlarının incelenmesidir. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı türdeki araştırmanın evrenini 2019-2020 

eğitim öğretim yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümünde eğitim gören 

tüm öğrenciler (N=739), örneklemini ise olasılıksız örnekleme yöntemiyle rastgele seçilen ve araştırmaya katılma 

konusunda gönüllü olan 295 öğrenci (katılım oranı %39.9) oluşturdu. Etik kurul, kurum izni ve öğrencilerden 

bilgilendirilmiş onam alındı. Veriler “Öğrenci Bilgi Formu” kullanılarak toplandı. Veriler SPSS 22.0 programında, 

sayı, yüzde ve ortalama olarak değerlendirildi. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 

20.49± 2.23 yıl, 87.1’inin kadın olduğu, %47.3’ünün yurtta kaldığı saptandı. Öğrencilerin kendilerini kötü 

hissettiklerinde sıklıkla istirahat ettikleri (%79.3) ve tamamlayıcı/alternatif yöntemleri (%52.7) tercih ettikleri 

saptandı. Sıklıkla soğuk algınlığı (%72.1) ve bulantı-kusma (%23.8) için bitkisel tedavileri uyguladıkları 

belirlendi. Öğrencilerin %49’unun reçetesiz ilaç kullandığı, %20.4’ünün gerekli olabileceği düşüncesi ile ilaç 

yazdırdığı, %16.7’sinin arkadaş tavsiyesi ile ilaç kullandığı, %18.7’sinin başka bireylere ilaç kullanımı konusunda 

tavsiyede bulunduğu, %39.1’inin kendini iyi hissettiğinde ilaç kullanımına son verdiği, kullanımına son verdikleri 

ilaçların sıklıkla ağrı kesiciler (%33.3), soğuk algınlığı ilaçları (%18.7) ve antibiyotikler (%18.4) olduğu görüldü. 

Öğrencilerin %6.8’inin hekim reçetesini, %7.1’inin ise ilaç prospektüsünü okumadığı, %41.8’inin ilaçları önerilen 

saatte kullanmadığı, bu durumun en önemli nedenlerinin ilaç içmeyi unutma (%15.3) ve ilaç içmeyi sevmeme 

(%4.1) olduğu belirlendi. Sonuç ve Öneriler: Hemşirelik öğrencileri arasında akılcı olmayan ilaç kullanımı 

davranışlarının olduğu saptandı. Bu sonuçlar doğrultusunda önerilerimiz hemşirelik öğrencilerinde akılcı ilaç 

kullanımı davranışlarının artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık verilmesidir. 
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19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMADA KÜLTÜRLER ARASI BAKIM 

DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ 

 
Selda RIZALAR 1, Aslı KARAİBİŞ2, Fatih TOHUMCU2, Oğuzhan KAHRAMAN3, ELif Beyza AKTAY1 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, 2İstanbul Medipol Mega Hastanesi, 3İstanbul 

Bağcılar Hospitalist Hastanesi, 

Giriş: Günümüzde ülkemizde hastanelerde yabancı uyruklu hastalara sıkça rastlamaktayız. Hemşirelik öğrencileri 

klinik uygulamalar sırasında yabancı uyruklu hastaların bakımına katılmakta ve bazı sorunlar 

yaşayabilmektedirler. Amaç. Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamada kültürler arası bakım 

deneyimlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma İstanbul ilinde bir vakıf üniversitesinin 

hemşirelik bölümünde okuyan 292 öğrenci ile 01.12.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında yapıldı. Anket formu; 

öğrencilerin sosyo demografik özellikleri ile farklı kültürden hastalara bakım verme deneyimlerini inceleyen 

sorular yer aldı. Veriler SPSS 22.0 programında frekans ve yüzdelik kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: 

Çalışmaya alınan öğrencilerin yaş ortalaması 20,84(18-30) olup % 88,4’ü kız öğrenci, %98,3’ü bekardır. %31,5’i 

yabancı dil bilmediği, %61’inin İngilizce, %7,9’unun diğer dilleri bildiği, %42,52’sinin dil seviyesinin orta olduğu 

saptandı.En sık Suriye, Libya, Lübnan uyruklu hasta baktıkları bulundu. Öğrencilerin %78,8’inin transkültürel 

bakıma yönelik eğitimi gerekli gördüğü, %16,8’inin eğitim aldığı,%8,8’inin bir kez,%47,3’ünün birkaç kez, 

%33,9’unun çoğu kez bakım verdiği, %62’si bakım verirken zorlandığını, %27,7’si tercümana nadiren% 35,3’ü 

çoğu zaman ulaşılabildiği belirlenmiştir. Hasta bakımı esnasında öğrencilerin %95,9’u iletişimde, % 95,5’i 

eğitiminde, %92,8’i veri toplamada, %59,6'sı bakım verirken, %45,5’i tedavi yaparken, %40,8’i fizik muayenede 

zorlandıklarını belirtmiştir.Öğrencilerin kültürlerarası bakım sırasında 97,9’u iletişim, 60,6’sı güvensizlik, 26,4’ü 

şiddet, çoğunlukla yaşadıkları olumsuz durumlar olarak belirtilmiştir. Öğrencilerin 86,6’sı eğitimde, 88,7’si veri 

toplarken, 87,7’si kültürel olarak, 84,6’sı geri bildirim alamamak,61,3’ü hata yapmaktan korkmak şeklinde sorun 

yaşadıkları saptandı. Öğrencilerinin yabancı hastaya bakım verme konusunda önerileri sırasıyla; çalışanlara 

sağlıkla ilgili yabancı kelimeler öğretilmesi, yeterli tercüman olması, beden dilini kullanmak, bakıma yönelik 

görsel materyal basılması, görsel materyal ile hasta eğitimi yapılması, sağlık çalışanlarına kültürlerarası bakıma 

yönelik eğitim düzenlenmesi, dil bilen personel olması, kamu çalışanlarına dil eğitimi verilmesi, yabancı uyruklu 

hastaların aynı klinikte yatırılması, yabancı dil bilen personel alımı yapılması olmuştur. Sonuç ve öneriler: 

Hemşirelik müfredatında transkültürel bakıma yer verilmesi, uygulama alanlarında planlama yapılması, tercüman 

ve dil bilen çalışanlar olması önerilebilir. 
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