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DAVET 

 

 

       Hüznün ve neşenin de ayrı güzellikte yaşandığı hazan mevsiminin en güzel ayı 

Kasım’da sizleri kültürel zenginlikleriyle tarihe imza koyan Smyrna’da,  Ege’nin incisi 

İzmir’de,   Denizli, Çanakkale ve Bursa illerinden sonra yeni bir adla ve yeni bir 

heyecanla 4.Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi’ni düzenliyor olmaktan 

dolayı gurur duymaktayız. 

      İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak 

dinamik kadromuzla ev sahipliğini üstlendiğimiz kongremiz; 16-18 Kasım 2016 tarihlerinde 

Dr. Selahattin Akçiçek Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Bilişim çağının 

mesleğimize etkileri doğrultusunda ana temasını “Teknolojinin Hemşireliğe 

Yansımaları” olarak belirlediğimiz kongrenin ana konuları “Bakım, eğitim ve araştırmada 

teknoloji, inovasyon, kalite, motivasyon, bilişim, E-öğrenme, patent alma, simülasyonun 

hemşirelik uygulamalarına ve eğitimine getirdiği sorunlar ve çözüm 

önerileri” oluşturmaktadır. Bu başlıkları içeren konularda konuşmacı olarak multidisipliner 

ve alanında uzman kişilere yer verilecek ve sizlerin bu konulardaki araştırma ve 

çalışmalarınız bildiri olarak kabul edilecektir. Hemşire akademisyenler ve yöneticilerin yanı 

sıra her alanda çalışan klinisyen hemşireler olmak üzere tüm meslektaşlarımızı kongremizde 

görmekten mutluluk duyacağız.    

Sevgi ve saygılarımızla, 

 

Doç. Dr. Yasemin TOKEM 

Kongre Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa 3 / 75 
 

İÇİNDEKİLER 
 

 

 

                                                                       Sayfa 

DAVET YAZISI                                             2 

BİLİMSEL KURUL                                       4-6 

KURULLAR                                                   7   

BİLİMSEL PROGRAM                                 8-9 

POSTER BİLDİRİLER                                  19-47 

SÖZEL BİLDİRİLER                                    48-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa 4 / 75 
 

BİLİMSEL KURUL 

 

Prof.Dr. Asiye AKYOL 

Prof.Dr. Neriman AKYOLCU 

Prof.Dr. Duygu ARIKAN 

Prof.Dr. Fatma ETİ ASLAN 

Prof.Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR 

Prof.Dr. Zümrüt BAŞBAKKAL 

Prof.Dr. Mürüvvet BAŞER 

Prof.Dr. Meral BAYAT 

Prof.Dr. Nurhan BAYRAKTAR 

Prof.Dr. Tülin TUĞ BEDÜK 

Prof.Dr Sakine BOYRAZ 

Prof.Dr. Kadriye BULDUKOĞLU 

Prof.Dr. Olcay ÇAM 

Prof.Dr. Sevim ÇELİK 

Prof.Dr. Fatma DEMİRKIRAN 

Prof.Dr. Leyla DİNÇ 

Prof.Dr. Emine EFE 

Prof.Dr. Hatice Nalan ÖZHAN ELBAŞ 

Prof.Dr. Firdevs ERDEMİR 

Prof.Dr. Kafiye EROĞLU 

Prof.Dr. İsmet EŞER 

Prof. Dr. Çiçek FADILOĞLU 

Prof.Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN 

Prof.Dr. Refia Selma GÖRGÜLÜ 

Prof.Dr. Sebahat GÖZÜM 

Prof.Dr. Sevgi HATİPOĞLU 

Prof.Dr. Sibel ERKAL İLHAN 

Prof.Dr. Kamile KABUKCUOĞLU 

Prof.Dr. Nevin KANAN 

Prof.Dr. Ayişe KARADAĞ 

Prof.Dr. Ayfer KARADAKOVAN 

Prof.Dr. Mağfiret KAŞIKÇI 

Prof.Dr. Leyla KHORSHID 

Prof.Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU 

Prof.Dr.  Samiye METE 

Prof.Dr. Hülya OKUMUŞ 

Prof.Dr. Nermin OLGUN 

Prof.Dr. Nimet OVAYOLU 

Prof.Dr. Filiz ÖĞCE 

Prof.Dr. Fatma ÖZ 

Prof.Dr. Zeynep CANLI ÖZER 

Prof.Dr. Süheyla ALTUĞ ÖZSOY 

Prof.Dr. Deniz ÖZTEKİN 

Prof.Dr. Türkan PASİNLİOĞLU 

Prof.Dr. Nurgül PLATİN 
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Prof.Dr. Ümran SEVİL 

Prof.Dr. Mehtap TAN 

Prof.Dr. Sultan TAŞCI 

Prof.Dr. Ayla BAYIK TEMEL 

Prof.Dr. Füsun TERZİOĞLU 

Prof.Dr. Ayfer TEZEL 

Prof.Dr. Aynur TÜREYEN 

Prof.Dr. Hülya UÇAR 

Prof.Dr. Özge UZUN 

Prof.Dr. Besti ÜSTÜN 

Prof.Dr. Rana YİĞİT 

Prof.Dr. Suzan YILDIZ 

Doç.Dr. Neriman AKANSEL 

Doç.Dr. Naime ALTAY 

Doç.Dr. Melek ARDAHAN 

Doç.Dr. Şafak DAĞHAN 

Doç.Dr. Yurdanur DİKMEN 

Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN 

Doç.Dr. Asiye UZANTI KARTAL 

Doç.Dr. Sevgi KIZILCI 

Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ 

Doç.Dr. Hatice MERT 

Doç.Dr. Nesrin NURAL 

Doç.Dr.Fatma ORGUN 

Doç.Dr. Şeyda ÖZBIÇAKÇI 

Doç.Dr. Gönül ÖZGÜR 

Doç.Dr.  Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 

Doç.Dr. Selma SABANCIOĞULLARI 

Doç.Dr. Pınar SERÇEKUŞ 

Doç.Dr. Sibel KARACA SİVRİKAYA 

Doç.Dr. Kerziban YENAL 

Doç.Dr. Hicran YILDIZ 

Doç.Dr.Handan ZİNCİR 

Yrd.Doç.Dr. Burcu ARKAN 

Yrd.Doç.Dr. Hatice BAŞKALE 

Yrd.Doç.Dr. Nalan GÖRDELES BEŞER 

Yrd.Doç.Dr. Gülhan KUZU COŞANSU 

Yrd.Doç.Dr. Döndü ÇUHADAR 

Yrd.Doç.Dr. Nurdan AKÇAY DİDİŞEN 

Yrd.Doç.Dr. Gül OBAN DİKEÇ 

Yrd.Doç.Dr. Sezer ER GÜNERİ 

Yrd.Doç.Dr. Ayça GÜRKAN 

Yrd.Doç.Dr. Yalçın İŞLER 

Yrd.Doç.Dr. Gonca KARAYAĞIZ MUSLU 

Yrd.Doç.Dr. Hakan OFLAZ 

Yrd.Doç.Dr. Aysel ÖZDEMİR 

Yrd.Doç.Dr.Nilay ÖZKÜTÜK 
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Yrd.Doç.Dr.Havva SERT  

Yrd.Doç.Dr.Fahriye Vatan 

Yrd.Doç.Dr. Nursel VATANSEVER 

Yrd.Doç.Dr. Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT 

  

* Ünvan ve soyadına göre sıralanmıştır 
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KURULLAR 

 

ONURSAL BAŞKANLAR 

PROF. DR. GALİP AKHAN 

PROF. DR. BUMİN NURİ DÜNDAR 

PROF. DR. GÜLSEREN KOCAMAN 

  

KONGRE BAŞKANI 

DOÇ. DR. YASEMİN TOKEM 

  

BİLİMSEL SEKRETERYA 

DOÇ.DR. ELİF ÜNSAL AVDAL 

DOÇ.DR. LEYLA BAYSAN ARABACI 

  

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ 

DOÇ. DR. HATİCE YILDIRIM SARI 

DOÇ. DR. MEDİNE YILMAZ 

DOÇ. DR. ESRA AKIN KORHAN 

YRD. DOÇ. DR. GÜLAY OYUR ÇELİK 

YRD. DOÇ. DR. NURAY EGELİOĞLU ÇETİŞLİ 

YRD. DOÇ. DR. JÜLİDE GÜLİZAR YILDIRIM DUMAN 

ÖĞR. GÖR. DENİZ ŞANLI 

ÖĞR. GÖR. FATMA İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU 

ÖĞR. GÖR. FEYZA DERELİ 

ÖĞR. GÖR. AYŞE BÜYÜKBAYRAM 

ÖĞR. GÖR. EKİN DİLA TOP 

ÖĞR. GÖR. BERNA NİLGÜN ÖZGÜRSOY URAN 

ÖĞR. GÖR. DERYA UZELLİ YILMAZ 

ÖĞR. GÖR. BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORN 

ÖĞR.GÖR. DİLEK AYAKDAŞ 

ARŞ. GÖR. ESRA ARDAHAN 

ARŞ. GÖR. HACI DİLEMEK 

ARŞ.GÖR.GAMZE KUNDAKÇI 

ARŞ. GÖR. GÜLŞEN IŞIK 

ARŞ. GÖR. GÜLSENAY TAŞ 

ARŞ.GÖR.FUNDA SOFULU 
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Bilimsel Program 
16 KASIM 2016 (1.Gün)  

Saat Konu Oturum Başkanı / Konuşmacı Konu Oturum Başkanı / Konuşmacı 

  SALON 1: DR. SELAHATTİN AKÇİÇEK SALONU SALON 2: AVNİ ANIL SALONU 

09.00-09.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 

  
09.30-10.00 Konferans 1: 

Oturum Başkanları 

Prof.Dr. Bumin Nuri DÜNDAR 

Doç.Dr. Hatice YILDIRIM SARI 

09.30-10.00 
"Sağlıkta Bilimlerinde 
Teknoloji Kullanımı: 5N-
1K 

Yrd.Doç.Dr. Emel SOKULLU 

10.00-11.00 
Panel 1: Sağlık 
Uygulamalarında 
Yenilikler 

Oturum Başkanları 
Panel 2: Güncel 
Klinik Uygulama 
Örnekleri 

Oturum Başkanları 

Prof.Dr. Aynur TÜREYEN  Prof.Dr. Nimet OVAYOLU 

Doç.Dr. Elif ÜNSAL AVDAL Doç.Dr. Medine YILMAZ 

10.00-10.30 
-HIMS staje 7 ve 
Hemşire Karar Destek 
Sistemleri 

Hemş. Esengül PURKULOĞLU 
Sağlık Alanında 
Güncel Görüntüleme 
Uygulamaları 

 Ersan TURGÜN 

10.30-11.00 
Risk altındayız! Güvenli 
IV Girişimler 

Hem. Meltem DİRLİK 

Hemşirelik 
Uygulamalarında 
Görüntüleme 
Yöntemleri 

Uzm. Hem. Gülbin KONAKÇI 

11.00-11.20 KAHVE ARASI - TEZHİP-MİNYATÜR SERGİSİ (Detaylar İçin Tıklayınız) 

11.20-12.00 
Panel 3: Simülasyonda 
Güncel Yaklaşımlar ve 
Sorunlar 

Oturum Başkanları 

Konferans 2: Kızılay'ın 
Yeni Kemik İliği 
Bankacılığı  

Moderatör:  

Prof.Dr. Füsun TERZİOĞLU Prof.Dr. Zümrüt BAŞBAKKAL 

Yrd. Doç. Dr. Nuray EGELİOĞLU 
CETİŞLİ 

Prof. Dr. Meryem YAVUZ van 
GIERSBERGEN 

11.20-11.40 
- Hemşirelik Eğitiminde 
Simülasyon 
Uygulamaları  

Doç. Dr. Vesile ÜNVER 

Özge PEHLİVAN 

  Kan Bağışı Kazanım 
Uzmanı                    

11.40-12.00 
- Klinik Simülasyon 
Uygulamasını 
Değerlendirme  

Doç.Dr. Tülay BAŞAK 
POSTER TURU 
(Bildiri Programı İçin Tıklayınız) 

12.00-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ 

13.30-14.40 

Panel 4:  Uzmanına 
Danış 

Moderatör 

POSTER TURU 
(Bildiri Programı İçin Tıklayınız) 

"Patent Alma ve Faydalı 
Model Geliştirme 

Prof.Dr. Behzat ÖZKAN  

Doç.Dr.Yasemin TOKEM 

13.30-13.50 
Sağlık Bilimlerinde 
Patent Alma ve 
Süreçleri  

Yrd. Doç. Dr. Hakan OFLAZ 

13.50-14.10 
Hemşirelikte İnovasyon 
Örneği: STOMAKİT 

Uzm. Hem. Özlem BEKTAŞ 
OKTAY  

14.10-14.40 
Anne-Bebek Sağlığında 
İnnovatif Ürünler 

Dr.Yeliz DOĞAN MERİH 

14.40-15.00 KAHVE ARASI 

15.00-16.30 

Sözel Bildiri Oturumu  
1 
(Bildiri Programı İçin 
Tıklayınız) 

Oturum Başkanları Sözel Bildiri 
Oturumu  2 
(Bildiri Programı İçin 
Tıklayınız) 

Oturum Başkanları 

Yrd.Doç.Dr.Satı BOZKURT Prof.Dr. Samiye METE 

Yrd. Doç.Dr. Gülay OYUR ÇELİK Doç.Dr. Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 

http://hgsyk2016.com/tezhip-minyatur-sergisi
http://hgsyk2016.com/bildiri-listesi
http://hgsyk2016.com/bildiri-listesi
http://hgsyk2016.com/bildiri-listesi
http://hgsyk2016.com/bildiri-listesi
http://hgsyk2016.com/bildiri-listesi
http://hgsyk2016.com/bildiri-listesi
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17 KASIM 2016 (2.Gün)  

Saat Konu Oturum Başkanı / Konuşmacı Konu Oturum Başkanı / Konuşmacı 

09.00-10.00 Konferans 3 

Oturum Başkanları 

Konferans 4 

Oturum Başkanları 

Prof.Dr. Çiçek FADILOĞLU Prof.Dr. Leyla KHORSHID 

Doç.Dr.  Şeyda İNTEPELER Doç.Dr. Esra AKIN KORHAN 

  
Teknoloji, Hümanizm ve 
Hemşirelik 

Prof. Dr. Hülya OKUMUŞ 
Teknolojinin 
Oluşturduğu Etik 
Sorunlar   

Prof.Dr. Çağatay ÜSTÜN 

10.00-10.20  KAHVE ARASI 

10.20-11.20 

Panel 5: Sağlık 
Alanında Teknoloji 
Kullanımı ve Çalışan 
Sağlığı Üzerine Etkileri  

Oturum Başkanları 

Panel 6:Teknoloji 
Kullanımında Sağlık 
Çalışanının 
Sorumlulukları 

Oturum Başkanları 

Prof.Dr. Fatma DEMİR 
KORKMAZ 

Doç.Dr. Leyla BAYSAN 
ARABACI 

Doç.Dr. Ahmet Emin ERBAYCU   Uzm.Dr. Barış KILIÇÇIOĞLU  

    

10.20-10.40 

Teknoloji Kullanımının 
Sağlık Personeline 
Fiziksel ve Ruhsal 
Etkileri 

Doç.Dr. Selçuk ÇÖMLEKÇİ Cezai Sorumlulukları Prof.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM 

10.40-11.00 
Teknolojik Gelişmelerin 
Getirdiği Sorunlarla 
Başetme ve Uyum 

Doç.Dr. Şeyda DÜLGERLER 
İdari Sorumlulukları  Prof. Dr. Oğuz SANCAKTAR 

Medeni Sorumlulukları Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU 

11.00-12.00 Konferans 5 

Moderatör: Prof. Dr Saffet 
KÖSE  
Prof.Dr.Muhsin AKBAŞ 

POSTER TURU) 
  

Doç.Dr.Şafak DAĞHAN 

  
Mevlanın 22. Kuşak 
torunundan "İnsana 
Dair"  

Konuşmacı: Esin ÇELEBİ BAYRU 

12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ   

13.30-14.40 

Panel 7: Akreditasyon: 
Hemşirelik Eğitim 
Sorunlarının Çözümü 
İçin Bir Işık 

Oturum Başkanları:  

Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN 

Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL 

13.30-13.50 

Yükseköğretimde Kalite 
Güvencesi ve Kurumsal 
Dış Değerlendirme 
Süreci 

Prof. Dr. Orhan UZUN -
''Yükseköğretim Kalite Kurulu 
Başkanı'' 

  

13.50-14.40 

Akredite Olan İlk 
Hemşirelik 
Programlarının 
Değerlendirmeleri 
:Akreditasyonun 
Eğitimin 
İyileştirilmesine 
Katkıları,Aday 
Kurumlara Öneriler 

Prof.Dr.Ayfer KARADAKOVAN 
( Ege Üniv.) 
 
Prof.Dr.Sultan TAŞÇI (Erciyes 
Üniv) 
 
Doç.Dr.Nadiye Özer (Atatürk 
Üniv) 

  

14.40-15.00 KAHVE ARASI 

15.00-16.00 
Sözel Bildiri Oturumu  
3 
 

Oturum Başkanları 

Sözel Bildiri 
Oturumu  4 
 

Oturum Başkanları 

Prof.Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR Doç.Dr. Şebnem ÇINAR YÜCEL 

Doç.Dr. Şeyda ÖZBIÇAKÇI 
Yrd. Doç.Dr. Jülide Gülizar 
YILDIRIM DUMAN 

16.00-17.00 KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ 
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POSTER BİLDİRİLER 

P-1  HEMŞİRELİKTEKİ YENİ BAKIŞ AÇISI: MOTİVASYONEL GÖRÜŞME 

TEKNİĞİ 
 

Nermin KILIÇ1, Cihat DEMİREL1, Serap PARLAR KILIÇ2, 
 
1Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ad, 2Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç 

Hastalıkları Hemşireliği Ad, 

 

P-2  E-ÖĞRENME VE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ 
 

Gülşah ALINCA1, Nilay ÖZKÜTÜK1, Fatma ORGUN1, 
 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

 

P-3  DİYABETİK AYAK DEĞERLENDİRMESİNDE TEKNOLOJİK YÖNTEMLER 
 

Fatma İLTUŞ 1, Elif ÜNSAL AVDAL 1, Yasemin TOKEM 1, 

 

P-4  HEMŞİRELERİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMA 

DURUMLARININ İNCELENMESİ 
 

Setenay ZENGİ1, Asiye DURMAZ AKYOL1, 
 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

 

P-5  HEMŞİRELİK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 
 

Hakime ASLAN1, Behice ERCİ1, 
 
1İnönü Üniversitesi, 

 

P-6  HEMŞİRELİKTE BAKIM KAVRAMININ TARİHSEL SÜRECİ 
 

Şule ÇİFTCİOĞLU1, 
 
1AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 

 

P-7  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TIBBİ TEKNOLOJİNİN HEMŞİRELİK 

BAKIMINA YANSIMALARI: BETA TALASEMİ ÖRNEĞİ 
 

Atiye KARAKUL1, Selmin ŞENOL2, 
 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği AD, İzmir, 2Ege Üniversitesi 

Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği AD, İzmir, 

P-8  BASINÇ YARALARININ ÖNLENMESİNDE GELİŞTİRİLEN TEKNOLOJİK 

ÜRÜNLER 
 

Burcu CEYLAN1, Ülkü GÜNEŞ1, 
 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi , 
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P-9  İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ VE İNOVASYON 
 

Merlinda ALUŞ TOKAT1, Sevcan FATA1, 
 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

 

P-10  SAĞLIK BAKIM TURİZMİ: HEMŞİRELER HANGİ ROLLERE SAHİPTİR 
 

Cihat DEMİREL1, Nermin KILIÇ1, Serap PARLAR KILIÇ2, 
 
1Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ad, 2Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç 

Hastalıkları Hemşireliği Ad, 

 

P-11  TOTAL DİZ PROTEZİ OLACAK HASTALARDA BAKIM PROTOKOLÜ 

ÖRNEĞİ 
 

Zelha TÜRK1, Abdurraif İLERİ1, Serpil TÜRKER ÇEKİNMEZ1, Mustafa ŞAHİN1, 
 
1Acıbadem Fulya Hastanesi, 

 

P-12  İLK KEZ VE BİRDEN ÇOK KEZ BRONKOPNÖMONİ NEDENİYLE 

HASTANEYE YATAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE ÖZYETERLİLİK 
 

Naciye CANTİLAV1, Eda ABUT2, Esra ARDAHAN3, Beste Ye ÖZGÜVEN ÖZTORNACI1, 

Hatice YILDIRIM SARI1, 
 
1İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İzmir, Türkiye, 2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

Büyük Çocuk Kliniği, İzmir, Türkiye, 3İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türki, 

 

P-13  AMELİYAT SONRASI AĞRI KONTROLÜNDE TAMAMLAYICI 

TERAPİLERE İLİŞKİN BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ 
 

Sacide YILDIZELİ TOPÇU1, 
 
1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

 

P-14  PRE-OP DÖNEMDEKİ HASTALARA VERİLEN EĞİTİMİN POST-OP 

DÖNEMDE HASTALARIN STRES VE KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİNİN 

BELİRLENMESİ 
 

Serpil TÜRKER1, Gülay GÖÇMEN AVCI1, Enes ÖZTÜRK2, İshak YAĞCI2, Berna 

OKAL2, Şirin YENEL2, 
 
1Acıbadem Fulya Hastanesi, 

 

P-15  KLİNİK UYGULAMALARDA HEMŞİRELİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ 
 

Hülya LEBLEBİCİOĞLU1, Duygu BAYRAKTAR1, Leyla KHORSHTD1, 
 
1EGE ÜNİVERSİTESİ, 
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P-16  YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞAN YARDIMCI HİZMET PERSONELİNİN EL 

HİJYENİ UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Yağmur ARTAN1, İzlem SÖZERİ2, Asiye DURMAZ AKYOL3, 
 
1İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanes, 3Ege Üniversitesi 
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1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı, 

 

 



Sayfa 13 / 75 
 

P-23  ACİL PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: RUH SAĞLIĞI TRİYAJI 

Ayşe BÜYÜKBAYRAM1, Esra ENGİN2, 
 
1Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği 

Anabilim Dalı, 2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 

 

P-24  GİRİŞİMCİLİK VE HEMŞİRENİN GİRİŞİMCİ YÖNÜ 

Gülay OYUR ÇELİK 1, Sinem APAYDIN2, Öykü KARA1, Sümeyye ZEHİR1, 
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Cerrahi Hast. Hemş. Ad, 2Ege Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Üroloji Ad, 

 

P-25  TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN HEMŞİRELİK BAKIMINA ETKİSİ 
 

Esra AKIN KORHAN Esra AKIN KORHAN1, Merve KIRŞAN Merve KIRŞAN1, 
 
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

P-26  TELE- SAĞLIK ve TELE-HEMŞİRELİĞİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Rabia DELİDUMAN1, Merve GÜNBAŞ1, Elif Ünsal AVDAL2, 
 
1İkçü Sbf Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf, 2İkçü Sbf Öğretim Üyesi, 

 

P-27  ENFEKTE BASINÇ ÜLSERLERİNİN YÖNETİMİNDE GÜNCEL 

YAKLAŞIMLAR 

Ayşe AKBIYIK1, 
 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, 

 

P-28  ELEKTRONİK SAĞLIK KAYITLARI VE HASTA GİZLİLİĞİ 
 

Servet KIRAY1, Duygu YILDIRIM1, Emine UÇAR2, Esra AKIN KORHAN1, 
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 

Bölümü, 

 
 

 

  



Sayfa 14 / 75 
 

SÖZEL BİLDİRİLER 

S-1  SAĞLIKTA FAYDALI MODEL VE PATENT KAVRAM 

Funda SOFULU1, Yasemin TOKEM1, Elif ÜNSAL AVDAL1, Berna Nilgün ÖZGÜRSOY 

URAN1, 
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir, 

 

S-2  BİR DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN BİREYSEL 

YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİ İLE İÇSEL MOTİVASYON DURUMLARININ 

İNCELENMESİ 
 

Gonca KARAYAĞIZ MUSLU1, 
 
1Muğla Sıtkıkoçamn Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü , 

 

S-3  X VE Y KUŞAĞI HEMŞİRELERDE İŞTEN VE MESLEKTEN AYRILMA 

NİYETİNİN BELİRLEYİCİLERİ: İŞ DOYUMU, DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE 

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ 
 

Gülseren KOCAMAN1, Havva ARSLAN YÜRÜMEZOĞLU2, Sevda ŞEN BEZİRCİ3, 
 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fak., 2-, 3Milli Eğitim Bakanlığı, 

 

S-4  HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KANITA DAYALI 

HEMŞİRELİĞE İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ 
 

Hasan EVCİMEN1, Ufuk DOĞAN2, Betül GÜLNAROĞLU3, Fatoş UNCU4, 
 
1Elazyğ Maden İlçe Devlet Hastanesİ, 2Elazığ Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 3Elazyğ Palu İlçe Devlet 

Hastanesİ, 4Fyrat Ünİversİtesİ Sağlyk Bİlİmlerİ Fakültesİ Hemşİrelİk Anabİlİm Daly, 

 

S-5  SİMÜLASYONA TEMELLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN HEMŞİRELİK 

EĞİTİMİNDE KULLANIMI 
 

Sümeyye BAKIR1, Şenay ÜNSAL ATAN1, 
 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

 

S-6  TÜRKİYE VE DÜNYA’DA İNOVASYON SÜRECİNE BAKIŞ: LİTERATÜR 

ARAŞTIRMASI 
 

Yasemin TOKEM1, Elif ÜNSAL AVDAL1, Esra Şule AVCI KİRPİTCİ1, Ebru AYDEMİR1, 

Aslıhan METE1, Duygu DUMAN1, Duygu AKBAŞ1, Yasin AKSOY1, Berna Nilgün 

ÖZGÜRSOY URAN1 
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

 

 

 



Sayfa 15 / 75 
 

S-7  KANITA DAYALI HEMŞİRELİĞE YÖNELİK TUTUMLAR: MEZUNİYET 

ÖNCESİ VE SONRASI DURUM 
 

Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ1, Yasemin TOKEM1, Ekin Dila TOP1, Gülşen IŞIK1, 
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

 

S-8  BEHÇET HASTALARINDA SEMPTOM YÖNETİMİ 
 

Filiz ÖZEL1, Aynur TÜREYEN2, Fisun ŞENUZUN AYKAR2, A.Dilek GÜLDAL3, 
 
1Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 3Dokuz 

Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

 

S-9  AVUSTRALYA FLINDERS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ: SİMÜLASYON 

UYGULAMALARI 
 

Jülide Gülizar YILDIRIM1, 
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, 

 

S-10  PEDİATRİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MESLEKİ 

BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ 
 

Rana YİĞİT1, Derya AKDENİZ UYSAL2, Özlem GÜZEL3, Ayşe YÜKSEL SARI4, 
 
1MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksek Okulu Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Mersin, 2MERSİN 

ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Çocuk Enfeksiyon Servisi, Mersin, 3MERSİN 

ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörlüğü, Mersin, 4ONAY 

SAĞLIK KOLEJİ, Mersin, 

 

S-11  ÖZEL BİR GRUP HASTANESİ’NDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞE BAĞLI 

GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ 

BELİRLENMESİ 
 

Gülay GÖÇMEN AVCI1, Gökşen ÖZTÜRK1, Nihat AZAKLI1, Serpil TÜRKER 

ÇEKİNMEZ1, 
 
1Acıbadem Fulya Hastanesi, 

 

S-12  HEMŞİRELERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK 

TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Ufuk BAHAR1, Sinan YARAN1, Kader ARSLAN1, Hicran YILDIZ1, 
 
1Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, 

 

 

 

 



Sayfa 16 / 75 
 

S-13  HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ALGILARI, 

BECERİLERİ VE PEDİATRİK İLAÇLARI HESAPLAYABİLME 

PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 
 

Esra ARDAHAN1, Beste ÖZGÜVEN ÖZTORNACI1, Hatice YILDIRIM SARI1, Zehra 

DOĞAN2, 
 
1İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 2İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 

 

S-14   HEMŞİRELİKTE GÜNCEL BİR SORUN : İNTERNET BAĞIMLILIĞI 
 

Gülsenay TAŞ1, Leyla BAYSAN ARABACI1, Ayşe BÜYÜKBAYRAM1, 
 
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı, 

 

S-15  DİYABET TANILI HASTALARA VERİLEN VİDEO DESTEKLİ EĞİTİMİN 

İNSÜLİN UYGULAMA BECERİLERİNE ETKİSİ 

Neslişah GEÇGEL1, Öykü KARA1, Burçin TÜRKMEN1, Emine UÇAR1, Berna MEDİHA 

TIRAK1, Sümeyya CIĞAL1, Sevil MERCAN1, Esra AKIN KORHAN1, Leyla BAYSAN 

ARABACI1 
 
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

 

S-16   TÜRKİYE’DE MÜZİK TERAPİ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIN 

İNCELENMESİ 
 

Eda ERGİN1, Melek ŞAHİN2, Nihal TAŞKIRAN3, Şebnem ÇINAR YÜCEL4, 
 
1Celal Bayar Üniversitesi, 2275. Yıl Milas Devlet Hastanesi, 3Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Yüksek 

Okulu, 4Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

 

S-17   YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE HEMŞİRELİK AKTİVİTELERİ 

PUANLAMA FORMU’NUN (NAS) TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ 
 

Hörü KARADILLI1, Asiye DURMAZ AKYOL2, 
 
1Dokuz Eylül Üniversitesi DYB, 2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları ABD, 

 

S-18   SİMÜLASYON ROBOTLARI İLE EĞİTİM UYGULAMASI SIRASINDA 

ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 

Medet KORKMAZ1, Demet ARI YILMAZ1, Hatice GÜZEL1, Leyla DELİBAŞ1, Arzu 

TUNA1, 
 
1Sanko Üniversitesi, 

 

 

 

 



Sayfa 17 / 75 
 

S-19   HASTANEDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN İŞ GÜVENLİĞİNE 

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 
 

Fatma Banu DOĞRU1, Yasemin TOKEM2, 
 
1Urla Devlet Hastanesi, 2Izmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 

 

S-20   TÜRKİYE’DE BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDAKİ AVANTAJLI VE 

AVANTAJSIZ YÖNLER VE HEMŞİRELİK ALANINDAKİ YERİ 
 

Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN1, Elif ÜNSAL AVDAL1, Afet YÜZER2, 
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir, 2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Ve Eğitim 

Araştırma Hastanesi Ar-ge Birimi, 

 

S-21   SHMYO ÖĞRENCİLERİNİN SİMÜLASYON UYGULAMALARININ 

EĞİTİME KATKISI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 
 

Selin DENİZ1, 
 
1Kemerburgaz Üniversitesi, 

S-22   HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNNOVATİF DÜŞÜNME 

BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 
 

Elif ÜNSAL AVDAL1, Özlem OKTAY2, Burcu ARKAN3, Nurcan ÖZYAZICIOĞLU3, 
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir, 2Acıbadem Hastanesi, Bursa, 3Uludağ Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

 

S-23   HEMŞİRELİK BAKIMINDA TEKSTİL TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMA 

ALANLARI 
 

Hülya LEBLEBİCİOĞLU1, Leyla KHORSHTD1, 
 
1EGE ÜNİVERSİTESİ, 

 

S-24   HEMŞIRELERDE ÖRGÜTSEL SESSIZLIK NEDENLERİ İLE 

PERFORMANS VE İŞDOYUMU İLİŞKİSİ 
 

Serap PARLAR KILIÇ1, Didem ÖNDAŞ AYBAR2, Sibel SEVİNÇ3, 
 
1Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ad, 2Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Hemşirelik Ad, 3Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu, İç Hastalıkları 

Hemşireliği Ad, 

 

S-25   ÜÇ FARKLI EĞİTİM SİSTEMİNE KAYITLI HEMŞİRELİK 

ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ EĞİTİM SİSTEMLERİ HAKKINDAKİ 

GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 
 

Feyza DERELİ1, Hatice YILDIRIM SARI1, Yasemin TOKEM1, 2, 2, 
 
1İzmİr Katİp Çelebİ Ünİversİtesİ/hemşİrelİk, 



Sayfa 18 / 75 
 

S-26   HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON KULLANIMI: SİSTEMATİK 

LİTERATÜR İNCELEMESİ 
 

Derya UZELLİ YILMAZ Derya UZELLİ YILMAZ1, Esra AKIN KORHAN Esra AKIN 

KORHAN1, 
 
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, 

İzmir, Türkiye, 

 

S-27   HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON VE İNTERNET 

BAĞIMLILIĞI İLE ÜST EKSTREMİTE 
 

Dilek YILMAZ1, Hava GÖKDERE ÇİNAR1, Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2, 
 
1Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Bursa, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Sayfa 19 / 75 
 

 
 
 
 
 
 
 
POSTER BİLDİRİLER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa 20 / 75 
 

P-1  HEMŞİRELİKTEKİ YENİ BAKIŞ AÇISI: MOTİVASYONEL GÖRÜŞME 

TEKNİĞİ 
 

Nermin KILIÇ1, Cihat DEMİREL1, Serap PARLAR KILIÇ2, 
 
1Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ad, 2Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç 

Hastalıkları Hemşireliği Ad, 

 
Birçok sağlık problemi; diyet, egzersiz ve sigara kullanımı gibi yaşam tarzına bağlı etkenlerden kaynaklanmaktadır. 

Bu davranışları değiştirmek zaman, çaba ve motivasyon gerektirmektedir ve bu bakımdan hiç kolay olmamaktadır. 

Ayrıca kişinin davranış değişikliğiyle ilgili çelişkiler yaşaması ise sık karşılaşılan bir sorundur. Bu sorunların 

üstesinden gelmek ve olumsuz sağlık davranışını değiştirmek güç olsada değişimin sağlanması hastaların iyileşmesi 

için oldukça önemlidir. Son yıllarda hemşirelik uygulamalarında Motivasyonel Görüşme Tekniği (MGT)’ne olan ilgi 

artmaya başlamıştır. Çünkü hemşireler sağlık hizmetlerinin her aşamasında bireylerle iletişim halindedir ve bu nedenle 

bireylerin sağlık davranışlarını etkilemede önemli role sahiptir. Çeşitli çalışmalarda motivasyonel görüşme (MG) 

hastaların sağlığını yükseltmede olumlu davranış değişikliğine yönelik motivasyonlarını sağlamak için hemşirelerin 

kullandığı klinik iletişim becerisi olarak belirtilmektedir. Ayrıca MG, hasta tercihlerine ve önceliklerine dayanan 

davranış değişikliği sağlamak için bireysel plan oluşturmada bir araç olarak kabul edilmektedir. MGT, çoğunlukla 

bağımlılık tedavisinde kullanılmaktayken, daha sonra terapiye yönelik direnci kırmak için destekleyici yöntem olarak 

geliştirilmiştir. Son yıllarda sigara içme, beslenme bozuklukları, kalp hastalıkları, obezite, kronik ağrı ve diyabet 

yönetimi gibi sorunları çözmek ve davranış değişikliği sağlamak için uygulanmaktadır. İlk olarak William Miller 

(1983) tarafından hastaların sorunlarını keşfetme ve çözmelerine yardım ederek davranış değişimi sağlamak için 

verilen danışan merkezli bir görüşme biçimi olarak tanımlanmıştır. MG danışan odaklı ve yönlendirici bir tedavi 

tekniğidir. Böylece danışanın tedaviye karşı motivasyonu, tedaviye yönelik uzlaşması ve anlayışı arttırılmakta ve 

karışıklığı çözümlemesi mümkün olmaktadır. MG, eşlik etme ve yargısız kabullenmedir. MG’de danışan kişinin 

enerjisi kullanılmalı ve değişime yönelik isteği ortaya çıkarılmalıdır. Danışman kişi, danışanın özerkliğine, tercih 

yapma ve sonuçlarına katlanma özgürlüğüne saygı duymalıdır.  

 

 

 

 

 

Bireyi davranış değişikliği oluşturma yönünde motive edebilmek için danışman, empati göstermeli, direnci çözmeli ve 

öz-etkililiği desteklemelidir. Değişime karşı direnci azaltan MG, mevcut deneysel olarak kanıtlanmış tedaviler ile 

tedavi sürecini kolaylaştırmada ve hastanın rehabilitasyonunda öz yeterliliği artırmada özellikle önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu bakımdan MG becerileri, hemşirelik bakımının kalitesini ve sürekliliğini arttırabilmesi bakımından 

önemlidir.  
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Çağın gereksinimi haline gelen internet, eğitim teknolojilerinde son yıllarda vazgeçilmez bir unsur olarak yer 

almıştır.Teknolojinin gelişimine paralel olarak eğitimin yürütülmesindede değişimler yaşanmış, bireysel öğrenme 

fikrine işlerlik kazandırılmıştır.Eğitim ve öğretim, öğretmen merkezli olmaktan çıkarak fiziksel ortamlardan bağımsız 

yürütülebilir hale gelmiştir.Bilginin hızlı bir şekilde, istendiği zaman ve düşük maliyetle kişilere ulaşmasında ise, e-

öğrenimin büyük bir payı olmuştur.  

 

E-öğrenme, “nerede, ne zaman ve ne istersen öğren” yaklaşımıyla, öğrenme kavramına yenilik getirmiştir.İnternet 

veya intranet teknolojileri kullanılarak, öğretmenin ve öğrencinin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmadığı bir eğitim 

tekniğidir. Aynı zamanda ögrenci ve ögretmenin senkron veya asenkron olarak çoklu ortam teknolojisi yardımıyla 

iletisim kurdukları, öğrencilerin kendi öğrenme hızına göre öğrenmenin gerçeklestirildigi öğretim sürecini 

oluşturmaktadır. Teknolojik olanakların gelişmesi ve internet hızının artması ile birlikte e-öğrenme daha fazla tercih 

edilir hale gelmiştir. Günümüzde pek çok kişi, kurum ve kuruluş e-öğrenme çözümlerine yatırım yapma konusunda 

karar vererek sürekli ve sınırsız öğrenme ilkesini benimsemiştir. 

 

E-öğrenme, örgün eğitime bir alternatif olarak değil, destekleyici bir unsur olarak görülmelidir.Geleneksel sınıf 

ortamında yapılamıyanlar, e-öğrenim ile gerçekleştirilerek, verilen eğitim pekiştirilmeli ve genişletilmelidir. E-

öğrenmenin birçok olumlu yönü vardır.Görsel nesneler ve simulasyonlar kullanılarak, oyun oynanarak daha kalıcı bir 

eğitim gerçekleştirilir, öğrenci merkezlidir, fırsat eşitliği sağlar, zaman sınırsızdır, kendi öğrenme hızında öğrenebilir, 

doğru ve istenilen kaynağa kısa sürede erişebilir, materyaller hızlı değişen koşullara göre kısa sürede güncellenebilir 

ve eğitim maliyetlerini dikkate değer düzeyde düşürür. Sağlık bakım sistemlerinin hızlı oranda değiştiği 

düşünüldüğünde, hem profesyonel hemşirelerin hemde öğrencilerin bu değişen sistemde yeterli olması gerekir.Bu 

yüzden, hemşire eğitimciler bu öğrenme ihtiyaçlarına hitap eden eğitim deneyimlerini düzenlemek zorundadır.Bilgi 

teknolojisinin kullanımı daha ekonomik, etkin ve aktif öğrenme ve öğretme yöntemleri sağlamasına rağmen 

hemşirelik eğitim programlarına entegrasyonunda güçlükler yaşanmaktadır.  

 

Rekabetin yoğun yaşandığı günümüz dünyasında vazgeçilmez bir unsur olan ve ekonomik değer halini alan bilgiye 

hızlı ve kolay ulaşabilmek için, e-öğrenme yolculuğunda büyük adımlar atmak gerekmektedir. Böylece, “bilgili 

hemşireyi” oluşturmanın kapıları ardına kadar açılacaktır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa 22 / 75 
 

P-3  DİYABETİK AYAK DEĞERLENDİRMESİNDE TEKNOLOJİK YÖNTEMLER 
 

Fatma İLTUŞ 1, Elif ÜNSAL AVDAL 1, Yasemin TOKEM 1, 
 

 
Diyabetik ayak komplikasyonları, tedavisinin zorluğu ve güncel tedavilerin sıklıkla başarısızlıkla sonuçlanması 

nedeniyle alt ekstremite ampütasyonlarına yol açmaktadır. Bu durum diyabetik ayak komplikasyonlarının 

önlenmesinin önemini ortaya koymaktadır. Komplikasyonların önlenmesinde ayak muayenesinin önemi araştırmalar 

tarafından ortaya konulmuştur. Diyabetik ayak değerlendirmesi yaparken inspeksiyon ve palpasyon gibi yöntemler 

yetersiz kalmakta, daha ileri inceleme yapabilmek için teknolojik araçların kullanılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Bu yazıda diyabetik ayak değerlendirilmesinde kullanılmakta olan yeni teknolojik yöntemlerden bahsedilecektir. 

 

Diyabetik ayak değerlendirmesinde kullanılan yeni teknolojiler karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 

 

Transkutanöz gaz değişim monitörü oksijen basıncını (PtcO2) saptamak için cilt yüzeyindeki PO2’yi ölçer. PtcO2 

dokulara oksijen sunumunu gösteren bir parametredir. Bu cihaz ciltte bölgesel ısınmaya ve hiperperfüzyona yol açarak 

oksijenin parsiyel basıncını elektrokimyasal olarak ölçer. Elektrodun cilde yapıştırılmasından 10-15 dakika sonra 

ölçüm yapılabilmekte, elektrod her yapıştırılma öncesi kalibrasyon gerektirmektedir. Bölgesel doku perfüzyonunun 

belirlenmesinde ve yara iyileşmesini değerlendirmede kullanılmaktadır. Near İnfrared Spektroskopisi (NIRS) oksi ve 

deoksi hemoglobin sinyallerini yorumlayarak bölgesel doku oksijenasyonunu ölçer. NIRS yöntemi doku 

oksijenasyonunun değerlendirilmesinde non-invaziv, sürekli oksijenasyon izlemine olanak vermektedir. Somatik 

değerleri almak ve doku oksijen saturasyonu ölçümüyle 1-1,5 santimetrelik mesafelerdeki organların oksijenasyonunu 

izlemek için kullanılmaktadır. Son yıllarda sık kullanılan bir metod da cilt ısısı takip yöntemidir. İnfrared 

termometreler ucuz ve kolay kullanıma uygun olması nedeniyle diyabetik ayak araştırmacıları tarafından daha çok 

tercih edilmektedir. Yumuşak doku hasarının ve inflamasyonun klinik belirtileri diyabetik bireyler ve sağlık çalışanları 

tarafından bile zor saptanabilmektedir. İnflamasyonun beş ana belirtisi: ağrı, kızarıklık, ödem, fonksiyon kaybı ve ısı 

artışıdır. Diğer parametrelerden farklı olarak ısı artışı sağlık çalışanı olmayan kişiler tarafından da ölçülebilmektedir.  

 

Diyabetik ayak komplikasyonlarının önlenmesinde erken tanılama ve ileri komplikasyonların oluşumunun 

engellenmesinde doku oksijenasyonu ve perfüzyonu değerli parametrelerdir. Buna karşın bu ölçümleri yapan 

cihazların pahalı olması, kliniklerde henüz yaygın kullanımının bulunmaması nedeniyle ayak cilt ısısı izlem yöntemi 

hemşireler tarafından kullanılabilecek ve kullanım kolaylığı ile diyabetik bireylerin bireysel izlemine sunulabilecek iyi 

bir izlem yöntemi olarak görünmektedir. 
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P-4  HEMŞİRELERİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMA 

DURUMLARININ İNCELENMESİ 
 

Setenay ZENGİ1, Asiye DURMAZ AKYOL1, 
 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

 
Hemşirelerin mobbing davranışlarıyla karşılaşmaları, mobbingin hemşireler üzerinde yarattığı etkileri ve hemşirelerin 

verdiği tepkilerin ölçülmesi amacıyla yapılan bir araştırmadır.  

Araştırma 02/11/2015 ve 15/02/2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. Örneklemimiz 116 hemşireden oluşmaktadır. 

Fakat hemşirelerin; yıllık izni, rapor izni ve klinik yoğunluğu nedeniyle 14 kişi araştırmaya dahil edilmemiştir. Veri 

toplama aracı olarak “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve Yıldırım A ve Yıldırım D. tarafından geliştirilen “İş Yerinde Psikolojik 

Şiddet Davranışları Ölçme ve Geliştirme” formu kullanılmıştır. Araştırma için uygulandığı kurumdan, hemşirelerden 

ve ölçek sahibinden izin alınmıştır.Veriler “SPSS 16 For Windows” programında kodlanarak sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

Çalışmamızda hemşirelerin %17.6 ‘sı 18-28, %49’u 29-39 , %33.3’ü ise 40-50 yaş gruplarına dahildi. Cinsiyet 

dağılımının ise %98 oranında kadın, %2 oranında erkek hemşire olduğu, eğitim durumunun % 6,9 ‘u sağlık meslek 

lisesi, %13.7’si ön lisans, %71.6 ‘sının lisans, %7.8 ‘inin ise yüksek lisans mezunu olduğu, hemşirelerin %32.4’ü 15 

ve üzeri yıldır hemşire olduğu, %36.3’ünün ise yalnızca 0-5 yıldır şu anda bulundukları kurumda görev yaptıkları 

belirlenmiştir.  

 

Mobbing Davranışları ile Karşılaşma Durumları” ölçeğine göre elde edilen veriler hemşirelerin %89.2 oranında 

mobbing davranışları ile karşılaştıklarını göstermiştir. “Hemşirelerin Mobbing Davranışlarıyla Karşılaşma Durumları” 

bölümünde en çok “Sizin ve yaptığınız işin hissettirilmeden (dolaylı) kontrol edilmesi”, “Yaptığınız her işte mesleki 

yeterliliğinizin sorgulanması” davranışlarıyla karşılaşırlarken, en az ise, “İşiniz için gerekli olan bilgi, doküman ve 

materyallerin sizden saklanması”, “Fiziksel şiddet uygulanması” ile karşılaşmışlardır. Mobbing davranışları 

hemşireler üzerinde en yüksek olarak; “Kendimi stresli ve yorgun hissediyorum”, “Bana yapılan düşmanca 

davranışları hatırladığımda şiddetli üzüntü duyuyorum”etkileri olarak belirlenmişken,en az ise, “Yaşadıklarımın 

acısını başka birini aşağılayarak çıkarıyorum” olarak saptanmıştır. Hemşireler ise mobbinge karşı en çok; “Eleştiri 

almamak için işime daha çok özen gösteriyorum” ve “Daha çok ve planlı çalışmak” tepkisini verirken, en az “Zaman 

zaman intihar etmeyi düşünüyorum” tepkisini vermişlerdir. Hemşirelerin mobbinge maruz kalma durumları ile yaş, 

cinsiyet, eğitim, devlet ya da üniversite kuruluşunda çalışma durumu, meslekte çalışma yılı gibi değişkenler arasında 

anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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P-5  HEMŞİRELİK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 
 

Hakime ASLAN1, Behice ERCİ1, 
 
1İnönü Üniversitesi, 

 
Bu derleme bilişim teknolojisinin önemi ve hemşirelikte bilişim teknolojisini kullanmanın faydalarını anlatmak 

amacıyla yazılmıştır. 

 

 

 

Son yıllarda birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sağlık alanında dönüşüm yaşanmaktadır. Yaşanan bu dönüşümün 

merkezinde bilişim teknolojileri yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan Dünya Sağlık 

Bildirgesi’nde sağlık kuruluşlarının “uygun bir teknoloji ve enformasyon sistemine sahip olması” ilkesi yer 

almaktadır. Uygun bir teknoloji ve enformasyon sistemine sahip olmakla sağlık sektöründe zaman kayıplarının 

önlenmesi, harcamaların düşürülmesi ve sistem maliyetlerinin azaltılması, bu sayede de sağlık sektörü hizmet 

kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Sağlık ve bilgisayar alanındaki hızlı gelişmeler, bu iki sektörün birbirine daha 

fazla yakınlaşmasına ve hatta birbirine uyumlu gelişim göstermelerine neden olmaktadır. Sağlık bakım alanında 

bilimsel bilgi hızla artarken, sağlık bakım alanında hizmetin yönetilmesi, bilginin kayıt edilmesi, saklanması, 

paylaşılması ve yönetiminde bilgi teknolojisi gittikçe artan ve gelişen temel bir role sahiptir. Sağlık alanında 

kullanılan bilişim teknolojileri sağlık bilişim sistemleri olarak adlandırılır. Sağlık bakım kalitesini geliştirmede önemli 

bir yere sahip bu sistemler sağlıklı/hasta bireyin sağlık sorunlarının tanılanmasında, bakım ve tedavisinin 

planlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin 

gelişimi ile hemşirelik mesleğinde de önemli değişimler yaşanmaktadır. Hemşirelik uygulamalı bir disiplin olup, 

bilişim teknolojileri hemşirelik uygulamalarını etkilemekte ve belirlemektedir. Hemşireler bilgisayar kullanarak daha 

fazla bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımı verebilir, sağlıklı/hasta bireyin eğitim ve danışmanlığını yapabilirler. 

Ayrıca, tutulan kayıtlar sağlık ekibinin tüm üyeleri tarafından; etkili karar verme, bakım kalitesini yükseltme, iletişim, 

eğitim, tanımlama, araştırma, yasal belge, denetim ve kontrol aracı olarak kullanılmaktadır. Bilgisayara dayalı bilişim 

sistemleri, sağlık bakım ortamlarında ve klinik merkezlerde, hemşirelik bakım uygulamalarını belgelemeyi sağlarlar. 

Hemşireler hasta bakımı, eğitimi ve güvenliğine daha fazla zaman ayırmak istediklerinden teknoloji kullanımına önem 

vermektedirler.  

 

Sağlık hizmetinin en büyük paydaşlarından olan hemşirelerin sundukları hizmeti daha hızlı, kolay ulaşılabilir, 

sistematik olarak yayılabilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir hale getirebilmesi için bilişim teknolojilerini hemşirelik 

hizmetinin yönetim, değerlendirme, eğitim, iletişim ve araştırma gibi tüm alanlarına entegre etmeleri gerekmektedir.  
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P-6  HEMŞİRELİKTE BAKIM KAVRAMININ TARİHSEL SÜRECİ 
 

Şule ÇİFTCİOĞLU1, 
 
1AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 

 
Hemşirelik bakımını tarihsel yönden tam olarak tanımlamak oldukça zordur. Çünkü hemşirelik bakımının detayları 

hemşire ve hasta arasında, hasta odasında geçen gizli bir süreçtir. Bu çalışma, hemşirelik bakımının kavramlaşma 

sürecini incelemek amacıyla yapılmıştır. 

 

Çalışmayla ilgili literatür taraması. 

 

Bakım kavramı Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde: “Birinin beslenme, giyinme gibi gereksinimlerini üstlenme ve 

sağlama işi” olarak tanımlanmıştır. Bakımın bir fenomen olarak tanımı ile genel tanımı arasında dört yönde farklılıklar 

vardır. Bunlardan birincisi “caring about” yani biri ya da bir şey için endişelenmek ve ona dikkat etmektir. Böylece 

hastanın zorlandığı durumlara müdahale edilerek kendi sistem bütünlüğü korunur. İkinci fark ise “taking care of” yani 

sadece bakım sağlamak değil, kişinin durumunu iyileştirmede etik anlamda sorumlu olmaktır. Üçüncü fark, “care 

giving” yani bakım verirken belli becerilere sahip olunması gerektiği yönündendir. Bireyin ihtiyaçları doğru tespit 

edilse dahi, o ihtiyaçlara yönelik etkili bakım verilmezse bakım başarılı olmamış anlamına gelir. Sonuncu fark ise 

“care receivig” yani bakım alan birey yönünden değerlendirilmedir. Bu farklılık, bakımı alan kişinin ihtiyaçlarının 

karşılanıp karşılanmadığına yönelik verdiği geribildirim ile ilgilidir. Bakım kavramını inceleyip geliştirmek için belli 

ilkeler üzerinde durulur. Bunlar; epistemolojik ilke, pragmatik ilke, dilbilimsel ilke ve mantıksal ilkedir. Bakım verme 

ve tedavi etme paradigmalarına bakıldığında; modern zamana kadar bakım kavramı ile tedavi olma eş anlamlıymış 

gibi kullanılırken, postmodern zamanda bakımın temel farklarının olduğu görülür. Hemşireliğin değişen bakım-tedavi 

paradigmasında; bakımın bilimselliğin yanında sanatsal, yaratıcı bir metafor olduğu, insan ve çevrenin birbirinden 

ayrılıp kontrol altına alınabileceği düşüncesi yerine “kişi-çevresi ve evren” bütünlüğünün bozulmaması gerektiği, 

bakımın etik temellerinin de olmasının gerektiği, insanın akıl-beden ve ruhun bütünlüğü içinde küçük bir evren 

olduğu, verilecek bakımda bu özelliklerine yönelik ihtiyaçlarının önemsenmesi ön plana çıkmıştır.  

 

Hemşirelik, bütüncül bakım verme kavramının içini doğru şekilde doldurabilmektir. Her birey kendi kültürü ile bir 

bütündür, içsel ve çevresel olarak benimsediği kavramları vardır. Hemşirelik, bakım verirken bireyin sahip olduğu bu 

kavramlara zarar vermeden, ona saygı duyarak iyileşme sürecine destek olmaktır. 
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P-7  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TIBBİ TEKNOLOJİNİN HEMŞİRELİK 

BAKIMINA YANSIMALARI: BETA TALASEMİ ÖRNEĞİ 
 

Atiye KARAKUL1, Selmin ŞENOL2, 
 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği AD, İzmir, 2Ege Üniversitesi 

Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği AD, İzmir, 

 
Talasemi hastalığı otozomal resesif geçiş özelliği ile tüm ırklarda görülen bir kan hastalığıdır. Dünya'da 365 bine 

yakın Talasemi'li doğum olmakla birlikte, Türkiye'de 1300 taşıyıcı ve 4500 hasta vardır.Hemoglobin zincirlerinden bir 

ya da daha fazlasının hasarlı sentezi sonucu gelişen hipokrom mikrositer anemi ile çocuğun yaşamını ciddi olarak 

etkiler. Güncel tedavide eritrosit transfüzyonu, demir şelasyon tedavisi, splenektomi, komplikasyonların izlem ve 

tedavisi yer alır. Ayrıca küratif tedavide kök hücre transplantasyonu yapılmaktadır. Çalışmamızın amacı, tıbbi 

teknolojideki yeniliklerin Beta Talasemi bakımına yansımalarını incelemektir.  

 

Bu çalışmada, literatür ışığında son 25 yılda Beta Talasemi tedavi ve bakımında gelişen/değişen tıbbi teknoloji ile 

günümüzdeki hemşirelik bakımı incelenmiştir. 

 

Talasemi’li hastaların tedavisinde 2000'li yıllara dek tam kan transfüzyonu yapılırken günümüzde yerini eritrosit 

süspansiyonları almıştır. Tam kan transfüzyonunda eritrosit dışı şekilli kan elemanlarının da(özellikle de lökosit) 

yüklenmesi nedeniyle ilk 15 dakikada ateş görülme olasılığı yükselmekte ve ateşin düşürülmesi girişimleri yoğun 

olarak uygulanmaktaydı. Günümüzde eritrosit süspansiyon ve gelişmiş filtrelerle transfüzyon, yüksek orandaki ateşi 

ekarte etmiştir. Geçmişte demir şelasyon tedavisinde pompa kullanımında doz ayarlaması ciddi sorunlar yaratmakla 

birlikte hasta çocuğun üzerinde sürekli bir pompa taşımak zorunda olması(18x12cm) tedaviye uyum sürecini 

zorlaştırmakta, ilerleyen yaşı ile birlikte beden imgesinde bozulmaya ve yaşam kalitesinde düşmeye neden 

olmaktaydı. Günümüz teknolojisi demir şelasyon pompası kullanımında yerini SC uygulama ve son olarak oral 

tedaviye bırakmıştır. Aşırı demir birikmesi ile zorunlu hale gelen splenektomi bugün de uygulanmakla birlikte bakım 

ve izlem koşullarının iyileşmesi ile komplikasyon görülme sıklığı azalmıştır. Bu olgularda geçmişteki tedavi, bakım 

ve izlemdeki güçlükler beklenen yaşam süresini olumsuz etkilerken, günümüzdeki teknolojik yenilikler tedaviye 

uyumu ve bakımı olumlu etkileyerek, yaşam süresini uzatmıştır.  

 

Tıbbi teknoloji sadece hastalığın, tanı/tedavisine değil,aynı zamanda sunulan hasta bakım kalitesine de 

yansımıştır.Kronik bir hastalık olan Beta Talasemi'de hastaların yaşam kalitesi artarken beklenen yaşam süresi de 

uzamıştır. Yanı sıra pek çok komplikasyon ve enfeksiyon riski de azalmıştır. 
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P-8  BASINÇ YARALARININ ÖNLENMESİNDE GELİŞTİRİLEN TEKNOLOJİK 

ÜRÜNLER 
 

Burcu CEYLAN1, Ülkü GÜNEŞ1, 
 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi , 

 
Bu derlemenin amacı basınç yaralarının önlenmesi amacıyla geliştirilen teknolojik ürünleri incelemektir.  

 

 

 

Teknolojinin gelişmesi ile pozisyon vermeye yardımcı aletler ve özel yataklar gibi araçların miktar ve çeşitliliğindeki 

artış, bası yaralarının önlenmesinde önemli katkılarda bulunmaktadır. Üretilen basınç dağıtıcı yumuşak destek 

yüzeyler,basıncı azaltan ve dağıtan yataklar, minderler, köpükler, şilteler gibi destek yüzeyler basınç yaralarının 

önlenmesinde önemlidir. Topuklardaki basınç yaralarını önlemede topukları yataktan kaldırmak için araçlar 

geliştirilmiştir. Topuklardaki basınç yarası oluşumuna yönelik öngörüde bulunabilmek için doku kan akışını gösteren 

ayrıca monitör sistemi geliştirilmiştir. Vücut pozisyonlarına göre hastalarda basınç dağılımını, şiddetini ve risk 

seviyesini görebilmek için basınç haritalama sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistem, yüksek basınç bölgelerindeki 

basıncı kaldırmak için sağlık bakım çalışanlarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca arayüzey basıncı, sıcaklık ve nem 

ölçümüne imkan tanıyan çok kanallı mikroişlemci sistem geliştirilmiştir. Bunun gibi sistemler sensörleri sayesinde 

taradıkları risk faktörlerinin eşik değerin üzerine çıkması durumunda görsel ve işitsel alarm verebilmektedirler. Bunun 

dışında basınç yarası semptomlarını izlemek ve sub-epidermal nemi ölçmek için taşınabilir bir sistem geliştirilmiştir. 

Geliştirilen hasta pozisyon monitörü ile hastanın pozisyon bilgisi hemşire istasyon bilgisayarında görüntülenmektedir. 

Hemşireler monitör ile hangi hastaların kendi kendilerine dönebildiklerini hangi hastaların döndürülmeye ihtiyacı 

olduğunu görebilmekte ve sistem her hasta için tüm pozisyon değişikliklerini kayıt etmektedir. Yapılan bir çalışmada 

basıncı hafifletmek ve basınç yarası riskini azaltmak için felçli gluteal kaslara nöromüsküler elektrik stimülasyonu 

uygulanmış; bu hastalarda kan akımında artma, iskial basınçta azalma ve daha etkili bir basınç dağılımı görülmüştür. 

Bakımı geliştirmek için sağlık bilgi teknolojilerinin kullanımı, özellikle evde bakım hizmetlerinde Elektronik Sağlık 

Kayıtları, Telesağlık Teknolojisi ve video konferans teknolojisinin basınç yarası oranlarının azaltmada etkili olduğu 

belirtilmiştir. Araç ile ilişkili basınç yaralarının önlenmesinde ise ince hidrokolloidler, film örtüler ya da bariyer 

ürünler; basıncı azaltmak için ise dermal jel pedler geliştirilmiştir.  

 

Sonuç olarak, basınç yaralarının önlenmesinde geliştirilen bu ürünlerin hem hasta hem de sağlık bakım çalışanları için 

olumlu etkilerinin olduğu ve kanıt düzeylerinin yetersiz olduğu söylenebilir.  
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P-9  İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ VE İNOVASYON 
 

Merlinda ALUŞ TOKAT1, Sevcan FATA1, 
 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

 
İnfertilite hemşireliği alanındaki inovasyonu belirlemektir. 

 

Literatür incelenmiştir. 

 

Sıklığı giderek artan infertilite, bireylerin biyopsikososyal sağlığını bozan bir tablodur. Uzun yıllardır infertilitenin 

tedavi ve bakımında özellikle ülkemizde temel odak noktası “biyo” kısmı olsa da, artık psikososyal yönü giderek 

önem kazanmaktadır. Ülkemizde bu konuda önemli gelişmeler olsa da kurumlarda psikososyal yaklaşımlar çok 

sistematik ve belli standartlar doğrultusunda uygulanmamaktadır. Bu alanda çalışan hemşirelerin güncel bilgi ve 

donanımını sağlamak için “Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Derneği” ve “İnfertilite Hemşireliği Derneği” 

tarafından düzenli sempozyumlar/eğitimler düzenlenmektedir. Fakat, eğitimler tüm fertilite hemşirelerine 

ulaşmamakta, ayrıca ulaşsa da merkezin veya kurumun politikası nedeniyle hemşirelerin girişimleri her kadına 

uygulaması mümkün olmamaktadır. Çiftlere bütüncül yaklaşımı sağlamak için dünyada bazı kurumlar hemşirelik 

girişimlerini kurum politikası haline getirmiş ve her çifte uygulamaktadır. Royal College of Nursing (RCN)’de fertilite 

hemşireleri düzenli danışmanlık kursları alarak kendilerini geliştirmekte ve tanı ve tedavi sürecinde çiftlere düzenli 

psikososyal destek grup hizmeti vermektedir. Boston In Vitro Fertilizasyon (IVF) merkezinde de fertilite desteği alan 

çiftlere tedavi ile paralel beden-beyin stresi azaltmaya temelli programlar uygulanmaktadır. Merkezin içinde yer alan 

Beyin-Beden Sağlığı programı dışında fertiliteyi artırmaya yönelik; akupunktur, beslenme danışmalığı, fertilite yogası 

gibi programlar da yürütmektedir. Canada’da International Federation of Gyneacologic and Obstetrics (FIGO) 

tarafından hemşire/sağlık profesyonellerinin fertilite sorunu olan çiftlerde yaklaşımda izleyecekleri sistematik 

basamakları geliştirilmiştir. Bu basamaklar; 1. birey için tedavi gerekli mi?, kişisel ve sosyal sınırları var mı?, 

Üstesinden gelme yolları ne olabilir?; 2.tanı ve tedavi sürecinde bireyin maddi-manevi sorunları nasıl çözülebilir?; 

3.fertiliteyi artırmak için çiftler yaşam tarzında ne gibi değişiklikler yapabilir? Bunun dışında bazı kurumlarda 

hemşireler hipnofertilite yaklaşımı kullanarak çiftleri bu süreçte desteklemektedir. Ayrıca dünyada hemşireler 

tarafından da uygulanan fertilite yogası da giderek önem kazanmaktadır. Fertilite yogasi ile hem biyo (kan akımı 

artırılarak sağlıklı folikül gelişimini desteklemek) hemde psikososyal (rahatlamayı sağlar) kısmı etkilenmektedir. 

 

Bu gibi adımlar çiftlerin kendilerine özgü bakım alma olanağını sağlayacak ve onları bu süreçte rahatlatacaktır. 
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P-10  SAĞLIK BAKIM TURİZMİ: HEMŞİRELER HANGİ ROLLERE SAHİPTİR 
 

Cihat DEMİREL1, Nermin KILIÇ1, Serap PARLAR KILIÇ2, 
 
1Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ad, 2Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç 

Hastalıkları Hemşireliği Ad, 

 
Sağlık turizmi, bireylerin hem koruyucu hem tedavi edici hem rehabilite edici hem de sağlığı geliştirici hizmetleri 

almak amacı ile yaşadıkları ülke dışında bir ülkeye ziyaretleridir. Sağlık turizminde sunulan hizmetler; yaşlı bakım 

hizmetleri (herhangi bir şikayeti olmayan ileri yaş bireylerin geçici süreli bir başka ülkeye bakım amaçlı 

seyahatlerinde verilen hizmetler), sağlığı geliştirmeye yönelik hizmetler (tamamlayıcı ve alternatif tedavi, termal 

kaynaklı sağlık, bitkisel tedavi, masaj vb.), rehabilitasyon hizmetleri (diyaliz, bağımlılıkla mücadele programı vb.) ve 

tedaviye yönelik hizmetler (estetik, ameliyat, kalp ameliyatı, göz ameliyatı, kanser tedavisi vb.)’dir. Günümüzde 

dünyada birçok insan tedavi ve bakım amaçlı olarak kendi ülkeleri dışındaki diğer ülkelere seyahat etmektedir. Sağlık 

bakım trendi bakımın uygunluğu ve güvenliği konusunda bazı konuları da gündeme getirmiştir. Kuşkusuz bakım, 

sağlığın geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hemşirenin önemli rolleri arasındadır. Sağlık turizm de 

hemşirenin rolü iki taraflıdır; birincisi hastalara istedikleri sağlık hizmetini başka ülkelerde alabilecekleri uygun yerler 

bulma konusunda yardımcı olma, diğeri de olası riskler ve etik ve yasal çelişkiler konusunda onları uyarmaktır. Etik 

ve yasal sorunlarla ilgili olarak, sağlık turizmin sağlık alanında giderek büyüyen bir alan olacağını da göz önünde 

bulundurarak, bu konuda sorulması gereken önemli sorular vardır. 1) Sağlık turizminde çalışacak hemşireler hangi 

yeterlilikte olmalıdır/hangi nitelikleri taşımalıdır? 2) Bu nitelikler, ileri klinik becerileri, işletme becerilerini ve güçlü 

bir kültürlerarası hemşirelik alt yapısını içermekte midir? 3) Bu rol için hemşire ne gibi hazırlıklardan geçmelidir? 4) 

Bu konuda hemşirelikle ilgili ne tür zorluklar vardır? Mevcut sağlık turizmi potansiyelinde kaçınılmaz bir şekilde rol 

alacak olan hemşirelerin yetkinlik ve niteliklerinin uygun hale getirilmesi amacıyla eğitim alt yapılarının hazırlanması, 

akreditasyonlarının sağlanması, politika ve stratejilerin geliştirilmesi, bu konuda söz sahibi hemşire otoritelerinin de 

karar mekanizmalarında rol almasının etkinleştirilmesi önerilmektedir.  

 

 

 

 

 

Son olarak, Türkiye’nin sağlık turizmi konusunda konumunu daha iyi sağlamlaştırabilmesi için sağlık turizmi ile ilgili 

uygun ve yerinde politikalar ve stratejiler belirlemesi gerekmektedir.  
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P-11  TOTAL DİZ PROTEZİ OLACAK HASTALARDA BAKIM PROTOKOLÜ 

ÖRNEĞİ 
 

Zelha TÜRK1, Abdurraif İLERİ1, Serpil TÜRKER ÇEKİNMEZ1, Mustafa ŞAHİN1, 
 
1Acıbadem Fulya Hastanesi, 

 
TDP ameliyatı öncesi ve sonrası hastaların , fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarında yeterli duruma gelmelerinin 

sağlanması ve bakım sürecinde hemşirelerin dikkat etmesi gereken önemli noktaların açıklanması amacıyla bakım 

protokolü oluşturulması amaçlanmıştır.  

 

Derleme 

 

Derleme 

 

TDP ameliyatı öncesi ve sonrası hasta bakımında hastalarının ağrılarının yönetimi, güvenli çevrenin sağlanması ve 

sürdürülmesi , beslenmesi, sıvı desteği, kanama kontrolü, stres yönetimi, hastaların egzersizlerinin yaptırılması, 

mobilizasyonları, yara bakımı ve komplikasyonların erken dönmede farkedilmesi, hastanede kalış süresini kısaltıp 

bireye ve kuruma ekonomik kazanımlar sağlanması için bakım protokolü oluşturulmuştur.  
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P-12  İLK KEZ VE BİRDEN ÇOK KEZ BRONKOPNÖMONİ NEDENİYLE 

HASTANEYE YATAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE ÖZYETERLİLİK 
 

Naciye CANTİLAV1, Eda ABUT2, Esra ARDAHAN3, Beste Ye ÖZGÜVEN ÖZTORNACI1, 

Hatice YILDIRIM SARI1, 
 
1İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İzmir, Türkiye, 2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

Büyük Çocuk Kliniği, İzmir, Türkiye, 3İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türki, 

 
Bronkopnömoni çocuklarda en sık görülen enfeksiyon türlerindendir. Çocuğun yaşının küçük olması, düşük doğum 

ağırlığı, malnütrisyon, anne sütü alamama, düşük sosyoekonomik statü, kalabalık yaşam, sağlık hizmetlerinden 

yararlanamama, annenin eğitiminin yetersiz olması, bağışıklamadaki yetersizlikler bronokopnömoniye yol açan 

faktörlerdendir. Bu çalışmada; ilk kez ve birden çok kez bronkopnömoni nedeniyle hastaneye yatan çocukların 

annelerinde özyeterliliğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Tanımlayıcı türde yapılan bu çalışmada Bronkopnömoni tanısıyla hastanede yatan 1 ay-7 yaş arasındaki çocukların 

anneleri ile çalışılmıştır. Veriler anket yöntemi ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Sosyodemografik Veri Toplama 

Formu ve Genel Özyeterlilik Ölçeği olmak üzere iki ayrı form kullanılmıştır.  

 

Çalışmamıza katılan annelerin özyeterlilikleri orta düzeydedir. Bronkopnömoni sebebiyle tekrarlı yatış sayısı, çocuğun 

cinsiyeti, yaşı, evde sigara içilme durumu, gebelikte annenin sigara içme durumu ve annenin emzirirken sigara içme 

durumları ile annelerin öz yeterlilikleri arasında anlamlı ilişki olmamakla birlikte tekrarlı yatış yapılan çocukların 

annelerinin özyeterlilikleri ilk kez yatan çocukların annelerinden daha düşük düzeydedir.  

 

Bu çalışmada aralarında anlamlı bir ilişki olmamakla birlikte tekrarlı yatış yapılan çocukların annelerinin 

özyeterliliklerinin ilk kez yatan çocukların annelerinden daha düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Bu araştırmanın 

örneklem sayısı düşüktür ve karşılaştırma grubu yoktur. Daha büyük örneklemi ve karşılaştırma grubu olan 

araştırmalar ile annelerin özyeterliliklerinin tekrarlayan bronkopnömonide etkili olup olmadığının incelenmesi 

önerilebilir.  
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P-13  AMELİYAT SONRASI AĞRI KONTROLÜNDE TAMAMLAYICI 

TERAPİLERE İLİŞKİN BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ 
 

Sacide YILDIZELİ TOPÇU1, 
 
1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

 
Modern tıp ile birlikte kullanılan terapiler olarak tanımlanan tamamlayıcı terapilerin bireyler tarafından sağlıklı yaşam 

ve hastalıklardan kurtulma amacıyla uzun yıllardır kullanıldığı görülmektedir (Turan ve ark., 2010). Özellikle, 

ameliyat sonrası yakınmaların başında gelen ağrıda, modern tıbbın yanında kullanılan tamamlayıcı terapiler ağrı 

kontrolünün daha etkin şekilde sağlanmasına yardımcı olmaktadır (Arslan&Çelebioğlu, 2004). Bu literatür incelesinin 

amacı da, ameliyat sonrası ağrı kontrolünde hemşireler tarafından kullanılabilecek tamamlayıcı terapileri ve etkilerini 

belirlemektir. 

 

Bu literatür incelemesinde, 2010-2016 yılları arasında hemşirelikle ilgili literatürde yayınlanmış olan ameliyat sonrası 

ağrı kontrolünde kullanılan tamamlayıcı terapiler ile ilgili araştırma makaleleri incelemeye alındı. Araştırmanın 

amacına uygun olarak Türk Tıp Dizini, CINAHL ve Pubmed veri tabanları “ağrı kontrolü”, “ameliyat sonrası ağrı” ve 

“tamamlayıcı terapiler” anahtar kelimeleri verilerek tarandı. Araştırma kriterlerini karşılayan 26 makale incelemeye 

alındı. 

 

Araştırma kapsamında yapılan tarama sonucu ulaşlan çalışmalarda, ameliyat sonrası ağrı kontrolü için tamamlayıcı 

terapi olarak en fazla masaj (12) ve müziğin (4) incelendiği, bunların yanında, gevşeme egzersizleri (3),TENS (2), 

aromaterapi (2), terapötik dokunma (1) ve basınç noktalarının (1) da kullanıldığı belirlendi. Uygulanan tamamlayıcı 

terapilerin en fazla kalp cerrahisi (9) ve sezeryan sonrası ortaya çıkan ağrı kontrolünde kullanıldığı ve büyük 

çoğunluğunda (21), tamamlayıcı terapilerin hemşireler tarafından uygulandığı belirlendi. Sadece 5 çalışmanın 

Türkiye’de yürütüldüğü ve bunların 4’ünde tamamlayıcı terapilerin hemşireler tarafından uygulandığı saptandı. 

 

Literatür incelemesi sonucunda, ameliyat sonrası ağrıda kullanılabilecek bir çok tamamlayıcı terapinin olduğu ve 

uluslararası alanda bu terapilerin daha çok hemşireler tarafından uygulandığı görüldü. Ameliyat sonrası dönemde etkin 

ağrı kontrolü için daha farklı tamamlayıcı yöntemlerin denendiği çalışmaların yapılması ve hastaların daha konforlu 

ve ağrısız bir ameliyat sonrası dönem geçirmesi için bu alanda etkinliği kanıtlanmış olan terapilere hemşirelik 

bakımında yer verilmesi önerilmektedir. 
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P-14  PRE-OP DÖNEMDEKİ HASTALARA VERİLEN EĞİTİMİN POST-OP 

DÖNEMDE HASTALARIN STRES VE KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİNİN 

BELİRLENMESİ 
 

Serpil TÜRKER1, Gülay GÖÇMEN AVCI1, Enes ÖZTÜRK2, İshak YAĞCI2, Berna 

OKAL2, Şirin YENEL2, 
 
1Acıbadem Fulya Hastanesi, 

 
Bu çalışma ameliyat öncesi hastalara verilen eğitimin , ameliyat sonrasında hastaların stress ve kaygı düzeyine 

etkisinin olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. 

 

Tanımlayıcı kesitsel türde yapılan bu çalışmanın evrenini 1-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında Acıbadem Hastanesi 

Taksim ve Fulya Lokasyonu’nda yatan ve Ortopedi, KBB ve Genel Cerrahi birimlerinde tedavi gören hastalar 

,örneklemi ise çalışmaya katılmayı kabul eden 40 hasta oluşturmaktadır. Veriler literatür taraması sonucunda 

araştırmacılar tarafından geliştirilen genel bilgi formu ve STAI 1 FORM ve Durumluk Kaygı Ölçeği kullanılarak 

toplanmıştır. 

 

Çalışmada hastaların “durumluluk kaygı düzeyi” ortalaması 41,5 ± 4,560 (34-52)) olarak bulunmuştur. Hastalara 

verilen eğitim çıktıları ile kaygı düzeyleri karşılaştırıldığında; ameliyat sonrası diyet ve beslenme, ameliyat sonrası 

ağrı, kullanılan ilaçlar, yatak içerisinde yapılması gereken egzersizler, düşme riski, hijyen gereksinimlerinin 

karşılanması, eğitim veren kişinin konuya hakimiyeti, eğitim sürecine dahil edilme,eğitim süresi yeterliliği ile kaygı 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.Bu konulardaki eğitim düzeyleri arttıkça kaygı düzeylerinin azaldığı 

belirlendi. 

 

Hastalara verilen eğitimlerin niteliği, eğitim veren kişinin yetkinliği,verilen eğitimlerin süresinin hastaların kaygı 

düzeyi üzerinde etkili olduğu bulunmuştur.Bu nedenle hemşirelerin hasta eğitimine ağırlık vermesi gerekir. 
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P-15  KLİNİK UYGULAMALARDA HEMŞİRELİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ 
 

Hülya LEBLEBİCİOĞLU1, Duygu BAYRAKTAR1, Leyla KHORSHTD1, 
 
1EGE ÜNİVERSİTESİ, 

 
Bu çalışmanın amacı klinisyen hemşirelerin, değişim ve gelişim içerisinde yer alarak hemşirelik bilişimini etkin bir 

şekilde hayata geçirmesi yönünde farkındalığını artırmaktır. 

 

İlgili literatür taraması araştırmacılar tarafından yapılmıştır. 

 

Sağlık teknolojisi hizmetinin büyük çoğunluğunu kullananlar hemşirelerdir. Hastadan veriyi toplayanlar, veriyi 

çağıranlar topladıkları elektronik sağlık kayıtlarını aktaranlar hemşirelerdir. Hemşirelerin teknolojiye uyum 

sağlamaları çok önemlidir. Hemşirelik alanında bilişim sistemleri; klinik uygulamalar, yönetim hizmetleri ve eğitim 

olmak üzere üç alanda kullanılmaktadır. Hemşirelik bilişim sistemleri klinik uygulama alanında hastanın 

değerlendirilmesi, izlenmesi hastalığın hemşirelikle ilgili yönlerinin tanımlanması, bakım planlarının hazırlanması, 

bakımın sunulması ve değerlendirilmesi, diğer sağlık çalışanları ile bilgi paylaşımının sağlanmasında kullanılmaktadır. 

Hemşireler görme, dokunma, hissetme gibi duyularını kullanırken artık hastaya ait değişimleri monitörlerden daha 

hızlı ve güvenilir şekilde elde edebilmektedirler. Örneğin; hemşireler önceleri hastaların mental durumu, deri 

rengindeki değişimleri gözlemler ve değişimi doğrulamak için kan gazına bakarak hastanın oksijenlenmesiyle ilgili 

karar verirken, şimdi ise pulse oksimetre ile klinik semptomlar görülmeden de hastanın oksijenlenmesini 

değerlendirmek mümkün olmaktadır. Ayrıca intravenöz infüzyon pompalarının alarmları, yatak başı çağrı sistemleri, 

mavi, pembe ya da siyah kod sistemleri, ventilatör alarmları gibi uyarı sistemleri kullanılarak bakım verilen bireyleri 

koruyucu önlemler alınabilmektedir. Yüksekliği ayarlanabilir yataklar sayesinde yataktan düşmeye bağlı kalça 

kırılmasının önüne geçilmektedir. Barkod sistemi kullanılarak hazırlanan hasta bileklikleri sayesinde yanlış tedavi 

uygulamaları önlenebilmiş ve bulaşıcı hastalığı olan bireye önlem alınarak bakım verilebilmektedir. Turhan ve 

Köse’nin (2006) hemşirelerin bilişim hakkındaki görüşlerini sorgulayan çalışmasında; hemşirelik mesleğine özgü 

yazılım programlarının geliştirilmesi gerektiği, temel hemşirelik eğitiminde yeterli bilgisayar kullanımının olmadığı, 

hemşirelik uygulamaları ve hizmet içi eğitimlerde teknoloji kullanımının önemli olduğu görülmüştür.  

 

Sonuç olarak günümüzde profesyonel sağlık bakımı için bilgi teknolojilerini kullanarak kanıta dayalı karar verebilen 

hemşirelere ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni yetişen hemşirelerin bilgi teknolojilerine ilişkin bilgi, beceri ve eleştirel 

düşünme yeteneğine sahip olmaları hemşirelik ve bilişim yeterliliklerini entegre edebilmeleri beklenmektedir. 

Hemşirelik teknolojileri de bilişim teknolojileri ile birlikte günden güne daha kapsamlı ve gelişen bir yapı 

göstermektedir. 
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P-16  YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞAN YARDIMCI HİZMET PERSONELİNİN EL 

HİJYENİ UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Yağmur ARTAN1, İzlem SÖZERİ2, Asiye DURMAZ AKYOL3, 
 
1İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanes, 3Ege Üniversitesi 

Hemşirelik Fakültesi, 

 
Yoğun Bakım üniteleri;invaziv işlemlerin çokluğu,yatış süresi,hastaların kişisel özellikleri ve altta yatan hastalıkları 

gibi nedenlerden dolayı sağlık bakım ilişkili enfeksiyonunun en sık görüldüğü hastane bölümlerindendir.Enfeksiyonun 

oluşması ve yayılmasının önlenmesi için altın kural olarak kabul edilen el hijyeninin yapılan araştırmalarda yeterli 

düzeyde olmadığı saptanmıştır.Bu bilgiler doğrultusunda araştırmamızda;yoğun bakım ünitesinde hasta bakımına 

yardımcı ve ünite temizliğinden sorumlu olan yardımcı hizmet personelinin el hijyenine uyum durumunun saptanması 

amacıyla planlanmıştır.  

 

Araştırma İzmir´de 4 sağlık kuruluşunda (yoğun bakım ünitelerinde) 15.03-30.04.2016 tarihleri arasında 

yapılmıştır.Araştırmanın örneklemini yoğun bakım ünitelerinde çalışan ulaşılabilen yardımcı hizmet personeli 

oluşturmuştur (n=88).Araştırmada veriler; kişisel bilgi formu ve Yardımcı Hizmet Personeli El Hijyeni Uyum Ölçeği 

kullanılarak toplanmıştır.Araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak hazırlanan kişisel bilgi formu çalışanlara 

ilişkin sosyodemografik değişkenler( yaş,cinsiyet,öğrenim durumu,medeni durum,ekonomik durum) ile el yıkamaya 

(bulundukları serviste çalışma yılları,el hijyeni hakkındaki bilgi durumları,bilgiyi edindikleri kaynakları,el yıkamaya 

ilişkin uygulamalarını belirlemeye) yönelik toplam 15 sorudan oluşmaktadır.Yardımcı hizmet personelinin el hijyeni 

uyumunu ölçmek amacıyla Özerdoğan tarafından geliştirilen Yardımcı Hizmet Personeli El Hijyeni Uyum Ölçeği 

“hastaya temas sonrası (2,4,7,9, 11,12.madde)”,“hastaya temas öncesi (1,3,5,6,8,10. madde)”, “kan ve vücut sıvıları ile 

temas riski (13,14,15,16. madde)” ve “hasta çevresine temas sonrası (17,18,9,20,21. madde)” olmak üzere dört alt 

boyuttan ve 21 maddeden oluşmaktadır.Ölçekteki her bir ifade 5’li likert tipi puanlama sistemiyle hiç(0), bazen(1),ara 

sıra(2), sık sık(3), her zaman(4) şeklinde değerlendirilmektedir.Toplam puan 0 ile84 puan arasında 

değişmektedir.Ölçek puanının yüksek olması yardımcı hizmet personelinin el hijyeni uyumunun yüksek düzeyde 

olduğunu açıklamaktadır.  

 

Araştırmaya katılan yardımcı hizmet personelinin %43.2 sinin 30-39 yaş grubunda, %61.4 ünün erkek,%68.2 sinin 

evli,%36.4 ünün lise mezunu, %67 sinin gelirinin giderinden az olduğu,%38.6 sının yoğun bakımda 1-5 yıldır 

çalıştığı, haftalık çalışma saati ortalamasının 47,6 +3,06 ,yardımcı hizmet personeli el hijyeni uyum ölçeği puan 

ortalamasının 73,76+10,3 olduğu saptanmıştır. 

 

Çalışmamızda yardımcı hizmet personelinin el hijyeni uyumunun yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. 
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P-17  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ETİK VE YASAL BOYUTU 
 

Serap KORKMAZ1, Hatice AYHAN1, Sevinç TAŞTAN2, 
 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2Yok, 

 
Sağlık bilgi sistemlerinde en yaygın kullanılan bilişim teknolojisi, elektronik sağlık kayıtlarıdır. Elektronik sağlık 

kayıt (ESK) sistemleri, dijital formata hasta verilerinin güvenilir bir şekilde girilmesi, saklanması, değiştirilebilir 

olması ve bir çok kişi tarafından ulaşılabilmesi gibi özelliklere sahiptir. Hasta kayıt sistemlerinin bilgisayar ortamına 

aktarılması, birden fazla sağlık disiplininin bu verilere ulaşma imkanının olması, hasta verilerinin gizlilik ve 

güvenliğinin sağlanması ile ilgili endişeleri gündeme getirmektedir. Makalede elektronik sağlık kayıtlarının 

oluşturulması ve kullanımında dikkat edilmesi gereken etik ilkeler ve yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi 

amaçlandı. 

 

Bu makalede, sağlık bilişim sistemlerinde etik ilkeler ve yasal düzenlemelere ilişkin ilgili literatür ve araştırma 

bulguları incelenerek konunun önemi tartışıldı ve uygulamaya yönelik öneriler sunuldu. 

 

ESK, hasta verilerine istenen zamanda ulaşılmasını sağlamakta, tıbbi istem, reçete ve epikriz gibi önemli evraklarda el 

yazısından kaynaklanan hataların önlenmesi ve kağıt tüketiminin azalması önemli avantajlarındandır. Hasta 

kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılması, birden fazla sağlık disiplininin bu verilere ulaşma imkanının olması, hasta 

verilerinin gizlilik ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin endişeleri gündeme getirmektedir. Sağlık bilişim sistemlerinde 

en çok çatışma yaşanan temel etik ilkeler; yararlılık, özerklik, gizlilik, adalettir. Bilgi güvenliğine yönelik yasal 

düzenlemeler ve ilgili mevzuat ile sağlık çalışanlarının idari sorumlulukları da belirlenmektedir. Ülkemizde Sağlık 

Bakanlığı tarafından sağlık bilgi yönetimi sistemlerinin oluşturulması ve güvenliğine yönelik yasal düzenlemeler 

yapılmıştır.  

 

Sağlık alanındaki bilgilerin büyük bir kısmı elektronik ortamlarda saklanmakta ve kullanılmaktadır. Bu verileri 

hastanın onayı ile yetki sınırları dahilinde kullanmak ve korumak sağlık çalışanlarının önemli bir sorumluluğudur. 

Bunun yanı sıra sağlık bilgi sistemlerinin oluşturulması ve kullanılmasına yönelik etik ve yasal düzenlemelere ihtiyaç 

vardır. Etik ilkeler, etik olan ve olmayan davranışların ayrıştırılmasında bir rehberdir ancak, etik davranışın garantisi 

olamamaktadır. Bu nedenle sağlık profesyonellerine öğrencilik eğitimleri sırasında sağlık bilgi sistemlerinin etik ve 

yasal boyutuna ilişkin eğitim verilmesi, mezuniyet sonrası ise hizmet içi eğitimlerle farkındalığın sürdürülmesi yararlı 

olacaktır.  
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P-18  HEMŞİRELERİN TEKNOLOJİYE İLİŞKİN TUTUMLARININ 

BELİRLENMESİ 
 

Diler AYDIN1, Berna AKAY1, 
 
1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 

 
Bu çalışma Güney Marmara Bölgesi’nde yer alan üç İlçe Devlet Hastanesinde çalışan hemşirelerin teknolojiye ilişkin 

tutumlarını belirlemek amacıyla planlandı.  

 

Tanımlayıcı olarak planlanan araştırmada Şubat- Nisan 2016 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 248 

hemşire araştırmanın örneklemini oluşturdu. Veri toplama aracı olarak 21 sorudan oluşan Sosyodemografik Veri 

Formu ve 37 ifadeden oluşan Teknolojiye İlişkin Tutum Ölçeği kullanıldı. Veriler bir istatistik programında sayı- 

yüzde, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testi kullanılarak analiz edildi. 

 

Hemşirelerin yaş ortalamasının 36,17±7,86, %84,7’sinin (n=210) kadın, %48,4’ünün (n=120) lisans mezunu, 

%31,5’inin (n=78) mesleki deneyiminin 21 yıl ve üstünde olduğu, %65,7’sinin (n=163) kendilerine ait bilgisayarı 

olduğu ve hastanelerindeki teknolojik donanımı yetersiz bulduğu, %85,1’inin (n=211) elektronik posta adresinin 

olduğu, %51,2’sinin (n=127) teknolojik gelişmeleri izledikleri saptandı. Teknoloji kullanımına ilişkin verilere 

bakıldığında %79,4’ü (n=197) hasta bakımında kolaylık sağladığını, %91,1’i (n=226) kaliteyi olumlu etkilediğini, 

%86,3’ü (n=214) hasta bakımında güvenli bulduğunu ifade etti. Toplam ölçek puan ortalaması 3,53±0,47 saptanırken 

alt boyut ortalamaları sırasıyla teknolojiyi benimseme 3,68±0,66, teknoloji ve gelişme 3,51±0,62, teknolojiyi izleme 

3,47±0,70, teknoloji ve yönetim 3,72±0,74, teknoloji korkusu 3,03±0,71, teknoloji ve internet 3,75±0,69, teknolojiye 

güven 3,31±0,66, teknoloji ve karamsarlık 3,51±0,97 ve teknoloji kullanımı 3,70±0,84 olarak saptandı. Kendine ait 

bilgisayara sahip olma durumu ile teknoloji korkusu ve teknoloji ve internet alt boyutları arasında, e-posta adresi sahip 

olma durumu ile teknolojiyi benimseme, teknoloji ve yönetim, teknoloji ve internet, teknoloji ve karamsarlık alt 

boyutları arasında, teknolojik gelişmeleri izleme durumu ile teknolojiyi benimseme, teknoloji ve gelişme, teknolojiyi 

izleme, teknoloji ve yönetim, teknoloji korkusu, teknoloji ve internet, teknoloji kullanımı arasında istatistiksel fark 

olduğu cinsiyet ve mesleki deneyim süresi bakımından puan ortalamaları arasında fark olmadığı saptandı.  

 

Hemşirelerin teknolojiye ilişkin tutumlarının olumlu yönde olduğu, çalıştıkları kurumlardaki teknolojik donanımı 

yetersiz buldukları ve hasta bakımında teknolojiyi yeteri kadar kullanmadıkları görüldü. Hemşirelerin teknolojiyi 

kullanmalarını ve teknolojik gelişmeleri izlemelerini artıracak çalışmalarla desteklenmeleri önemlidir. 
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P-19  HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON: HASTA BAKIMINA ETKİSİ 
 

Didem ÖNDAŞ AYBAR1, Serap PARLAR KILIÇ2, 
 
1Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ad, 2Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç 

Hastalıkları Hemşireliği Ad, 

 
Hemşireliğin; bilişsel, psikomotor ve tutumsal davranışların kazandırılmasını gerektiren meslek olması nedeniyle 

eğitimde yenilikçi uygulamaların kullanılması oldukça önemlidir. Gelişen teknoloji ile birlikte hemşirelik eğitiminde 

yeni öğrenme araçlarının kullanımı ve gelişimi de artmıştır. Teknoloji ve eğitimde ortaya çıkan bu gelişmeler, bu iki 

alanın birlikteliğini beraberinde getirerek hemşirelik eğitiminde teknik ve teknik dışı becerilerin artırılmasında yaygın 

olarak kullanılan, güvenilir eğitim yöntemlerinden biri olan simülasyon uygulamalarının ve araçlarının 

yaygınlaşmasına fırsat vermiştir. Öğrenmedeki yeterliliği ve yetkinliğini sağlamak için kullanılan simülasyon, gerçek 

dünyanın özelliklerini yaratmak için girişimde bulunulan bir teknik veya araçtır. Simülasyonun Türkçesi benzetim 

veya benzeşme olarak ifade edilmektedir. Sanal laboratuvarlar, uçuş simülatörleri ve üç boyutlu görüntüler 

simülasyona örnektir. Araştırmalara göre okunanların %10’u, işitilenlerin %20’si, görülenlerin %30’u kalıcı olurken, 

görülen, işitilen, söylenen ve yapılanların ise %90’ı kalıcı olmaktadır. Hemşirelik; geçmişte sadece bakımın ve 

rahatlığın sağlanmasına yönelik bir meslek iken, hemşirelikteki değişimler hastalıkları önleme, sağlığı yükseltme 

üzerine yoğunlaşmış ve giderek genişleyen rollere sahip olmuştur. Bu nedenle hemşirelik eğitimi; öğrencilere 

belirtilen rolleri kazandıracak yeterlilikte bilişsel, duyusal ve psikomotor öğrenme alanlarını kapsayan bir eğitim 

sistemini gerektirmektedir. Bu sistemde teknik becerilerin yanı sıra; bütüncül ve empatik bakım verme, iletişim ve 

ekip işbirliği gibi beceriler de yer almalıdır. Öğrenme sürecinde doğruyu yapıncaya kadar tekrar edebilme fırsatı 

yaratarak gerçek yaşamda hatalı uygulamaları azaltması ve güvenli hasta bakımını geliştirmesi simülasyonun üstün 

yanlarıdır. Simülasyon hasta bakımını geliştirmesi ve hasta güvenliğini sağlaması nedeniyle hemşirelik eğitiminin 

önemli bir parçasıdır. Simülasyon eğitiminden sonra simülasyonun klinikte hasta bakım sonuçları üzerine etkisini ve 

hemşirelerin mesleki becerilerine katkısını inceleyen çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda simülasyon eğitimi 

sonrası hemşirelerin ekip çalışmasına önemli yönde katkı sağladığı, güvenli hasta bakımını ve güvenli hasta bakımı 

algısını geliştirdiği, hemşirelerin acil durumlarda klinik karar verme becerilerinin arttığı, acil serviste hemşirelerin 

triyaj yeteneğini geliştirdiği belirtilmiştir.  

 

 

 

 

 

Bu bakımdan hem hemşirelik öğrencilerine hem de hasta bakım sonuçlarına olumlu katkı sağlaması nedeniyle, 

simülasyon uygulamasının hemşirelik eğitiminde kullanımının yaygınlaştırılması önerilmektedir. 
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P-20  PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE KORUYUCU VE REHABİLİTE EDİCİ 

BAKIMDA TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 
 

Leyla BAYSAN ARABACI LEYLA BAYSAN ARABACI1, Sevde ERTEKİN SEVDE 

ERTEKİN1, Ece MUTLU ECE MUTLU1, Ceren ŞAVGAR CEREN ŞAVGAR1, 
 
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı, 

 
21. yüzyılla birlikte teknolojik gelişmelere paralel olarak hemşirelerin bilgisayar ve bilgi teknolojisi kullanımı da 

artmıştır. Bu durum günümüzde, hemşirelerin bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini kaçınılmaz kılmaktadır. 

Hemşirelikte teknoloji kullanımı, psikiyatri hemşireliğine de çağdaş bir bakış açısı getirmiş ve bu bağlamda psikiyatri 

hemşiresinin rol ve görevlerinde de değişimler yaşanmasına sebep olmuştur. Bilişim çağı ile dünyada yaşanan hızlı 

değişimlerle, psikiyatri hemşiresinin önemli rollerinden biri olan hasta eğitiminin şekli ve niteliği de değişmiştir. Bu 

bağlamda, psikiyatrik bakım hizmetlerinde sıkça uygulanan hasta eğitiminde, hasta semptomlarının tanılanmasında, 

hastanın tedavi hizmetlerinin sunulmasında teknoloji, internet, e posta, dünya çapındaki web siteleri, tele-psikiyatri, 

tele-sağlık, elektronik tıbbi kayıt, taşınabilir bilgisayar, bilgisayarlı grafik, bilgisayarlı görüntüleme teknikleri (fMRI 

vb.), uzaktan eğitim, e-öğrenme, otomatik ilaç dağıtım sistemi ve diğer bilgi teknolojileri psikiyatri hemşireleri 

tarafından sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Böylece, birçok psikiyatrik hastalığın tanı, tedavi ve bakım sürecinde ve 

önlenmesinde teknoloji kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu da sağlık da yeni bir kavram olarak “Mobil Sağlık” terimini 

ortaya çıkarmıştır.(1,3,11) Dünya Sağlık Örgütü, mobil sağlığı, tıbbi sağlık uygulamalarının mobil telefonlar, hasta 

takip araçları, kişisel dijital asistanlar gibi teknolojiler ile desteklenmesi olarak tanımlarken; Ulusal Sağlık Enstitüleri 

Vakfı (Foundation for the National Institutes of Health, mobil iletişim cihazları aracılığı ile sağlık hizmetlerinin 

sunulması olarak tanımlamaktadır.(4) Son yıllarda, özellikle gelişmiş dünya ülkelerinde, psikiyatride ayaktan (out-

patient) hasta bakımını destekleyen toplum temelli psikiyatrik hizmetlerin yaygınlaşması ile birlikte semptom 

yönetimi ve psikiyatrik belirti tanılamasında bilgisayarın ve cep telefonlarının kullanımı artmıştır.(10) Bu bağlamda, 

psikiyatride çalışan hemşirelerin de rol ve sorumluluklarını güncelleme zorunluluğu doğmuş ve özellikle koruyucu ruh 

sağlığı ile rehabilitasyon hizmetlerinde bilgisayar ve cep telefonu kullanımına daha çok ağırlık verilmiştir.(3,10) 

Hemşireler tarafından kullanılan Problem Çözmede Telefon Müdahalesi-PÇTM (Telephone Intervention Problem 

Solving)’nin şizofreni hastalarının toplum içinde geçirdiği süreyi uzattığı, her tekrar yatış sonrası hastanede geçirdiği 

günlerin süresini ve yeniden yatış amaçlı başvuru sayısını azalttığı saptanmıştır.(7) Aynı zamanda taburculuk sonrası 

dönemde psikiyatrik ilaç tedavisine olan uyumu ve sosyal işlevsellik düzeyini artırdığı, psikiyatrik semptomların 

şiddetini azalttığı bulunmuştur. (9) Ayrıca, psikiyatrik hasta ve ailesinin kullanabileceği mobil uygulamalar, hastalığın 

seyri, alevlenme takibi ve ilaç kullanım durumu hakkında hastaları değerlendirmeye imkan sunarken, mobil uygulama 

SMS bildirimi yolu ile hastaların motivasyonu sağlanabilir. (5,6,8) Bu programlar sayesinde hastaneye yatışların 

azalacağı ve maliyetlerin düşeceği öngörülmektedir. Uslu ve Buldukoğlu (2015)’da, yaptığı çalışma ile tele-hemşirelik 

uygulamasının yatış sayılarının, yatış sürelerinin azaldığını ve ilaç tedavisine uyum ile semptom şiddetinde azalma 

olduğunu ortaya koymuştur.(2,4) Günümüzde gelişen teknoloji ile değişen hemşire rol ve sorumlulukları ile bunların 

etki düzeyi ve niteliğini inceleyen çalışmalar, özellikle gelişmiş dünya ülkelerinde hızla artmaktadır.(1) Ülkemizde bu 

alanda yapılan çalışmaların henüz çok yeni olduğu ve sayılarının yeterli olmadığı görülmektedir. Tüm bu bilgiler 

doğrultusunda, psikiyatri alanında hasta bakımı ve tedavisinde hemşirelerin teknolojinin kullanımı ile ilgili 

araştırmaların arttırılması, günün değişen koşulları ve yaşam boyu öğrenme ilkesi temelinde psikiyatride çalışan 

hemşirelere teknoloji ışığında, sürekli ve kapsamlı bir şekilde güncel bilgiler ve eğitimler verilmesi önerilir.(5)  
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P-21  HEMŞİRELİK BAKIMINDA YENİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI VE 

ETKİS 

Birgül VURAL DOĞRU1, Fisun ŞENUZUN AYKAR1, 
 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

 
GİRİŞ Bilim ve teknolojideki gelişmeler sağlık alanında tanı, tedavi ve bakım yöntemlerinde önemli gelişmelere yol 

açmaktadır. Ayrıca, insanların daha nitelikli bir ortamda yaşama beklentisi de teknolojideki gelişmeyi hızlandırmış ve 

teknoloji kullanımı bir ayrıcalık olmaktan çok zorunluluk olmuştur. AMAÇ Günümüzde dinamik sağlık sisteminde 

hemşirelik çalışmalarında teknoloji önemli bir rol oynamaktadır(Darvish ve ark.,2014). Son yıllarda hemşireler 

tarafından teknoloji kullanımı sağlık sisteminin tüm alanlarında katlanarak artmıştır(Richard ve Booth,2013). Yeni 

teknolojik uygulamalar; iş akış yönetim sistemi, barkodlama ile elektronik ilaç uygulaması, elektronik klinik 

dokümantasyon, interaktif hasta sistemleri, akıllı yataklar, yerinde teşhis teknikleri, mobil cihazlar, tele-uygulamalar, 

taşınabilir akıllı sensörler, robotikler, vb. içermektedir(Tezcan,2013;Turisco ve Rhoads,2008). Hemşireler tarafından 

yeni teknolojik olanakların kullanımı bakımın kalitesini, hasta güvenliğini ve iş memnuniyetini arttırırken sağlık 

bakım maliyetlerini azaltmaktadır(Veer ve ark.,2011). Hemşirelerin daha üretken ve etkin olmalarını sağlayarak, iş 

yükü ve iş akışı üzerinde kontrol sağlamalarını kolaylaştırarak iş memnuniyetini arttırmaktadır(Turisco ve 

Rhoads,2008). Ayrıca hasta ve diğer sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği ve iletişimi geliştirmektedir(Turisco ve 

Rhoads,2008). Bubalo ve arkadaşlarının (2014) antineoplastik ilaç uygulamasına yönelik hataları önlemede bilgisayar 

destekli istem girişi, akıllı ve uzaktan izlenebilen infüzyon pompaları, barkod ilaç yönetimi, elektronik ilaç uygulaması 

ve telefarmasi gibi çeşitli teknolojileri değerlendirdiği çalışmada ilaç hatalarının azaltılmasını sağlayan tek 

teknolojinin bilgisayar destekli istem girişi olduğu belirtilmiştir. Non-invazive dijital teknolojiler ile uzaktan hasta 

takip sistemlerinin incelendiği bir başka sistematik çalışmada çok bileşenli girişimlere yönelik eğilim olduğu bunu 

akıllı telefonlar, giysiler, biyosensör cihazlar ve bilgisayar sistemlerinin izlediği belirlenmiştir. Ayrıca yeni 

teknolojilerin hasta yükünü, hastane yatışlarını, maliyetleri ve manuel giriş ile ilişkili insan hatasını azalttığı, hasta öz 

yönetimini ve yaşam kalitesini arttırdığı belirlenmiştir (Vegesna ve ark.,2016).  

 

 

 

 

 

Sonuç olarak; Sağlık bakım alanında hızlı teknolojik gelişmeler olmasına rağmen uygulama ve bakım sonuçlarına 

etkisini gösteren çok az çalışma bulunmaktadır. Bunun için kalifiye profesyoneller tarafından yeni teknolojilerin 

bakıma etkisinin değerlendirildiği kanıt temelli çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
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P-22  HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLARIN BİR SONUCU: TRAVMATİK 

BÜYÜME 

 

Ayşe BÜYÜKBAYRAM1, Leyla BAYSAN ARABACI1, Gülsenay TAŞ1, 
 
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı, 

 
Acil servis ve yoğun bakım gibi birimlerde çalışan hemşireler yoğun stres yaşayan bireylere hizmet vermeleri; yaşamı 

tehdit edici kazalarla ve kritik olgularla karşılaşmaları, ağrılı bir hastaya bakım verme, kardiyopulmoner resusitasyona 

destek verme, yaşamı uzatma ve kritik hastalara bakım verme gibi birçok nedenden dolayı sıklıkla stresli ortamlarda 

çalışmaktadır (1-3). Teknolojik gelişmeler ışığında her geçen gün yeni beceriler kazanmayı gerektiren ortamlarda 

çalışmak durumunda olmak da hemşireler için ayrıca stres kaynağı olabilmektedir (4). Uzun süreli bu ortamlarda 

çalışan hemşirelerde mesleki tükenmişlik, iş doyumunda azalma, ruhsal bozukluklar, fiziksel hastalıklar ve sosyal 

sorunlar yaşanabilmektedir(1-3). Birçok travmatik durumla karşılaşan hemşirelerin nitelikli bir bakım hizmeti 

sunabilmeleri için sıkıntılı, stresli iş yaşamında; stres verici bu tür durum ve olayların olumsuz etkilerini azaltmak ya 

da tümüyle ortadan kaldırmak amacıyla etkili başetme becerilerini kullanmaları(1-3) ve psikolojik dayanıklılığı 

geliştirebilmeleri önemlidir(5-7). Yapılan çalışmalarda, psikolojik dayanıklılığı olan hemşirelerde ruhsal sorunların ve 

tükenmişliğin daha az yaşandığı, iş doyumunun daha yüksek olduğu ve travma sonrası büyümenin geliştiği 

belirtilmektedir (5- 8). Travma sonrası büyüme; bir travma, gerçek bir ölüm veya ölüm tehdidi ağır yaralanma, fiziksel 

veya yaşamsal bütünlüğe yönelik bir tehdit karşısında veya kişinin kendisinin yaşadığı, şahit olduğu veya sevdiği bir 

kişinin başına geldiğini öğrendiği olağandışı olaylar karşısındaki mücadelesinin iyi değişimlerle sonuçlanması yada 

travma sonrası yanıtların olumsuz olmaması durumudur(9-13). Travma sonrası büyümeyle birlikte; kişilerarası 

ilişkilerde ve kendilik algısında olumlu değişim, yaşamın değerini anlama, yeni seçenekleri farketme, inanç sisteminde 

gelişim gibi kişilerde olumlu değişimler olmaktadır(13-14). Yılmaz ve Üstün (2014) tarafından yapılan çalışmada da; 

onkoloji hemşirelerinde yaşam kalitesi ile travma sonrası büyüme arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu 

bulunmuştur(10). Uluslararası literatürde, konu ile ilgili hemşirelerle yapılmış birçok çalışmada, hemşirelerde travma 

sonrası büyümenin gelişmiş olduğu ve travmatik büyümenin birçok değişkenle (psikolojik dayanıklılık, psikolojik 

sağlamlık, iyimserlik ve tutarlılık algısı, etkili başetme becerilerinin kullanımı, kişisel özellikler, sosyal destek 

sistemleri ve travmatik durumunun özellikleri, mesleki bilgi ve beceri) ilişkili olduğu (9-14); kişilik özelliklerinden 

sorumluluk alma, ve gelişime ve yeniliklere açık olmanın travma sonrası büyümeyi kolaylaştırdığı vurgulanmaktadır 

(14). Bu özden hareketle, hemşirelerde özellikle acil servis, yoğun bakım birimi gibi zorlu alanlarda çalışanlarda, hızlı 

değişen mesleki bilgi ve becerinin öğrenilmesinde ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda oluşan hızlı değişimlere 

uyum sağlanmasında, hemşirelerin sorumluluk bilincinin kolaylaştırıcı olacağı ve travma sonrası büyümenin 

gelişeceği öngörülmektedir. Ülkemizde bu alanda yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu bilinmektedir. Birçok 

travmatik olay yaşayan, zor durumda olan hastaların yaşadıkları durumlara tanık olan ve bu hastalara bakım veren 

hemşirelerde, travma sonrası büyümenin gelişimini ve bunu etkileyen etmenlerin belirlenmesinin anlamlı olacağı 

düşünülmektedir. Böylece konu ile ilgili olarak yapılacak araştırma bulguları, hemşirelerin kurumsal anlamda 

desteklenmesinde rehber olacaktır.  
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P-23  ACİL PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: RUH SAĞLIĞI TRİYAJI 
 

Ayşe BÜYÜKBAYRAM1, Esra ENGİN2, 
 
1Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği 

Anabilim Dalı, 2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 

 
Psikiyatrik aciller duygu, düşünce ve davranış alanlarının bir ya da bir kaçında ortaya çıkan belirtilerin; insanın 

bedensel, zihinsel, sosyal bütünlüğünü, işlevlerini, yaşam kalitesini bireyin kendisi ve çevresi açısından tahammül 

edilemeyecek derecede bozulmasıdır. Ruhsal hastalıklardan kaynaklanan akut sorunlar, intihar girişimi, aşırı alkol-

madde kullanımı, saldırganlık gibi durumlarda acile başvurular yapılmaktadır(1). Bu başvurularının yaklaşık %3-

12’sini psikiyatrik bozukluklar oluşturmaktadır(1,2). Ruhsal sıkıntıları nedeniyle acile başvuran hastaların etkin 

önlemlerle hızlı ve doğru yönlendirilmesi, doğru tanının konması ve tedavinin acilen planlanması; hasta ve 

yakınlarının, hastalığın maddi ve manevi yüklerinden en az kayıpla kurtulabilmeleri, tedaviye uyum sağlayabilmeleri, 

tekrarlı yatışların önlenmesi ve koruyucu psikiyatrik hizmetlerin etkinliği açısından önemlidir(1,2). Ancak yapılan 

çalışmalarda acil servis hemşirelerinin ruhsal değerlendirme ve bakımı yönetme konularında bilgi ve deneyim 

yetersizliği, hastaya yaklaşım belirsizlik yaşamalarıve olumsuz duygular içerisinde olmaları gibi nedenlerle(3-5); 

hastaların öncelik sıralamasında gerilerde yer aldığı(1-3,6), hastanede bekleme sürelerinin uzadığı, tedavilerinin 

geciktiği, hastalara yönelik damgalamanın olduğu vurgulanmaktadır(2-4). Acil servise başvuran ruhsal sıkıntıları olan 

hastalara kaliteli, hızlı ve etkili bakım sunalabilmesi için ruh sağlığı triyaj modelinin geliştirilmesinin önemli olduğu 

belirtilmektedir(5-7). Ruh sağlığı triyaj modeli, acile başvuran hastaların bakımını kısa sürede değerlendirme ve 

yönetiminde; girişim yapılmasını ve gereksinimlerin daha iyi karşılanmasını, etkili bakım verilmesini sağlayan, 

çalışanların kendilerine güven ve yetkinliğini, hasta ile iletişimini, diğer çalışanlar arasında işbirliğini geliştiren ve 

güveni artırabilen bir modeldir(6-9). Kanada ve Avustralya da geliştirilmiştir. Özellikle ruhsal sıkıntıları nedeniyle 

acile başvuran hastaları sınıflandırma konusunda Avustralya’da bir bölgede 1993 yılında kullanılmaya başlayan (8,9), 

daha sonra ve Avustalyanın diğer bölgelerinde de kullanılan Ruh Sağlığı Triyaj Skalası (RSTS)’nın diğerlerine göre 

daha özellikli olduğu belirtilmektedir(6-10). Ruh Sağlığı Triyaj Skalası ile ilgili yapılan niceliksel ve niteliksel 

araştırmalar sonucunda acil servis hemşirelerinin hastalara karşı tutumlarının olumlu yöne doğru kaydığı, hastaları 

değerlendirme ve yönetme, iş yükünü organize etme konusunda olumlu gelişmeler olduğu ortaya çıkmıştır(6-8). 

Ayrıca RSTS’nin, çalışanlar arasında ortak dil oluşturduğu; hasta yaklaşımında eşitliği ve işleyişte hasta sevkini, 

gereksinimlerin karşılanmasını, bekleme sürelerinin kısalmasını etkin bir şekilde sağladığı; hastalara verilen hizmetler 

kayıt altına alındığı için kanıta dayalı bakım verilmesini etkilediği saptanmıştır(3,4,6-9). Çalışanlar arasında işbirliği, 

iletişim olumlu yönde artış gösterdiği, ruh sağlığı çalışanları ve acil servis hemşireleri tarafındanda belirtilmiştir(10). 

Ülkemizde ise 2008 yılında “Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama ve 

Usul Esasları Hakkındaki Tebliğ”de belirtilen, hastaneye başvuran tüm hastalara yönelik üç kategorili renk kodlaması 

ve triyaj uygulaması standartları kullanılmaktadır. Ruhsal sıkıntıları olan hastaların triyaj değerlendirmesi, bu triyaj 

uygulaması kapsamında yapılmaktadır(11).Yapılan çalışmalarda genel hastalara yönelik triyaj uygulamalarının acile 

başvuran ruhsal sıkıntısı olan hastaların değerlendirmede yetersiz kaldığı belirtilmiştir(8-9). Bununla birlikte 

ülkemizde triyaj uygulamaları, acil servise ruhsal sorunları nedeniyle başvuran hastalara bakım veren hemşirelerin 

yaşadıkları güçlükleri, hastaların yaşadığı sorunları ortaya koyan ve acil servislerde ruh sağlığı bakım kalitesini 

artırmaya yönelik yapılan çalışmaların yeterli olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak ülkemizde acil servis 

çalışanlarının hastalara bakım verirken yaşadıkları güçlükleri, diğer mevcut sorunları saptamaya yönelik araştırmalar 

yapılmasının, buna yönelik eğitim programlarının düzenlenmesinin ve acil psikiyatrik hizmetleri geliştirmeye yönelik 

RSTS’nın uygulanması, etkinliğinin değerlendirilmesi gibi konularda bireysel ve kurumsal alanda çalışmalar 

yapılmasının önemli ve gerekli olduğu düşünülmektedir.  
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P-24  GİRİŞİMCİLİK VE HEMŞİRENİN GİRİŞİMCİ YÖNÜ 

 

Gülay OYUR ÇELİK 1, Sinem APAYDIN2, Öykü KARA1, Sümeyye ZEHİR1, 
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Cerrahi Hast. Hemş. Ad, 2Ege Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Üroloji Ad, 

 
Girişim (enterprise); bir işi yapmak için harekete geçme, başlama, kalkışma olarak tanımlanırken, bu işe kalkışan 

kişiye ise girişimci (entrepreneur) denmektedir. Girişimcilik (entrepreneurship) risk almayı, fırsatları kovalamayı, 

hayata geçirmeyi ve yenilik yapmayı kapsayan bir süreçtir. (Aytaç ve İlhan 2007; Cansız 2007, Konuk Şener ve 

Arslan 2012). Günlük hayatta teknolojinin gelişimi ile paralellik gösteren girişimcilik kavramı, hemşirelik mesleğinde 

de yirminci ve yirmi birinci yüzyılda ivme kazanmıştır. Tarihteki girişimci hemşirelerin icatları ve yenilikleri meslek 

uygulamalarında, hasta bakımı ve tedavisinde, hastanın rehabilitasyonu sırasında yaşadıkları deneyimlerinden 

kaynaklı geliştirdikleri uygulama ve icatlar olarak dikkati çekmektedir. Bu makalede girişimci hemşirelerin yaptıkları 

icatlardan yola çıkarak, uygulama alanı bulan ve bulamayan icatların incelenerek, hemşirelerin yeni girişimlere yön 

vermede yaşadıkları güçlükleri irdelemek amaçlanmaktadır. Tıp dünyasında önemli tedavi yöntemlerinden biri olan 

fototerapi uygulaması bir hemşire (1956 yılında J. Ward) tarafından keşfedilmiştir. Böylesine önemli bir buluş 

hemşire uygulama alanına maalesef başka bir meslek grubu tarafından kazandırılmıştır. 1960’da barış gücü hemşiresi 

olarak Afrika’ya giden A.Moore burada annelerin bebeklerini sırtlarında taşıdıklarını görmesi üzerine günümüzün 

modern bebek taşıma sisteminin gelişimine verdiği katkı yadsınamaz. Fakat bu yöntemin aktif olması, anne karnındaki 

duruş pozisyonuna uygun olması ve bilimsel olarak kanıtların geç elde edilmesi gibi faktörlere bağlı olarak hayata 

maalesef uzun yıllar sonra geçirilmiştir. Bu ve buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür. Alanındaki uzman 

hemşirelerin girişimci yönlerinin desteklenmesi ancak eğitimde ve meslekteki profesyonel gelişimle gerçekleşebilir. 

Bakım ve tedavi hizmeti veren bu sektör girişimciliği kendi içinde harmanlamakta bir takım güçlükler çekmektedir. 

Bu güçlüklerin başında mesleğin bağımsız fonksiyonlarında bile farklı meslek grupları ile etkileşim içinde olması, 

yetki komuta zincirinin farklı meslek grubu tarafından komuta edilmesi gibi faktörlerin sebep söylenebilir. Son yılların 

yasa ve yönetmelikleri, yenilikçi ve icat sayılabilecek özellikteki uygulamalara sınırlılık getirecek özellikte olması 

girişimciliğin bir başka engelleyici unsurudur. Sonuç olarak özellikle teknolojinin takibini sağlayabilen, ekip 

çalışmasını benimseyen, ekip içi dinamikleri iyi kullanabilen, geliştirilen girişimleri bilimsel dayanaklar ile 

destekleyebilen hemşirelerin girişimde başarıya ulaşması aşikârdır.  
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P-25  TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN HEMŞİRELİK BAKIMINA ETKİSİ 
 

Esra AKIN KORHAN ESRA AKIN KORHAN1, Merve KIRŞAN MERVE KIRŞAN1, 
 
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

 
Hemşirelik, her hastanın onuru ve bireyselliğine saygı duymayı, aynı zamanda şefkat temelli etkili, nitelikli bakım 

sunmayı gerektiren profesyonel bir meslektir. Bir bilim dalı olarak hemşirelik mesleği yeni buluşlar ile sürekli değişen 

ve gelişen bilgi temellerine dayanmaktadır. Hemşirelerin en temel rolü olan hemşirelik bakımı, hemşirenin temel ve 

benzersiz görevi olup, sağlıklı veya hasta bireylere sağlıklarını korumaları veya tedavileri sırasında yardım etmektir. 

Hemşire bu yardımı, birey yeterli kuvvet, istek ya da bilgiye sahip oluncaya ve bunları yardımsız yapabilecek duruma 

gelinceye kadar sürdürür. Özelleştirilmiş biyopsikososyal bakım verme, tedavileri uygulama, hastaların güvenliğini 

sağlama ya da sağlığın sürdürülmesi adına hemşirelik uygulamalarını içerir. Tüm bu hemşirelik uygulamaları ise 

teknolojik gelişmelerin etkisi altında kalabilmektedir. Hastaların hayati parametrelerini gösteren monitörler, infüzyon 

pompaları, hemodiyaliz sistemleri gibi geliştirilen teknolojik ekipmanlar hemşirelik uygulamalarının vazgeçilmez bir 

parçası haline gelebilmektedir. 

 

Teknolojik gelişmeler hemşirelik bakımını hem pozitif hem de negatif yönde etkileyebilmektedir. Hasta bakımı adına 

geliştirilen teknolojik ekipmanların özellikle kompleks yapıda olması ekipmanı uygun yönetememeye, etkin olmayan 

hemşirelik bakımına ve negatif hasta sonuçlarına neden olabilmektedir. Teknolojik ekipmanlara yönelik uygun hizmet 

içi eğitimlerin yetersiz oluşu, bireysel öğrenme gereksinimlerinin farklı olması ve ekipmana iyimser ya da karamsar 

yaklaşım, ekipmanı öğrenmeyi reddetme gibi faktörler de teknoloji ile hemşirelik bakımını bir araya getirmede engel 

teşkil edebilmektedir. Bunların yanı sıra teknolojik ekipmanlar hasta bakımına yönelik birçok avantaj sunabilmekte, 

insanların yaşam kalitesini arttırabilmekte, mortalite ve morbidite oranlarını azaltabilmekte ve yaşamı tehdit eden 

durumlarda bireylerin sağkalımı için hayati önem taşımaktadır. Tüm bunların yanı sıra teknolojik gelişmeler 

hemşirelerin bakım ilkelerini uygulayabilmelerine ve hastalar üzerinde konsantre olmalarına imkan vermekte ve 

hemşirelerin prestijini arttırabilmektedir.  

 

Literatür incelendiğinde; Arthur ve ark. (2001)’nın yaptığı çalışmada bakım üzerinde yüksek teknoloji ile düşük 

teknoloji kullanımının etkisi karşılaştırılmış ve yüksek teknolojinin bakım üzerindeki önemli etkilerinin olduğu ve 

bakımın kalitesini arttırdığı saptanmıştır. Kiekkas ve ark. (2006)’nın çalışmasında hemşireler, teknolojik ekipmanların 

yüksek hasta güvenliği ve bakım kalitesine katkı sağladığını, bu ekipmanlar ile hemşirelik görevlerini daha kolay ve 

hızlı tamamladıklarını bildirmiş, negatif etkisi olarak da bu ekipmanlardaki mekanik arızaların hastalara zarar verme 

riskini yükselttiğini, sağlık personellerinin stresini arttırdığını, bakımda hümanistik yaklaşımı azalttığını, hasta bakım 

maliyetini arttırdığını bildirmiştir. Veer ve ark. (2011)’nın yaptığı çalışmada teknolojik ekipmanların dezavantajı 

olarak, bozulma riski taşıması ve girişimler sırasında bozulma gibi faktörler bildirilmiştir. 

 

Çalışma sonuçları doğrultusunda; teknolojik gelişmeler hemşirelik bakımını olumlu ve olumsuz boyutlarda 

etkileyebilmektedir. Burada önem arz eden nokta hemşirenin en önemli rolü olan bakım verici rolünü teknolojik 

gelişmeler ile harmanlayabilmesidir. Bu bağlamda, hemşireler öncelikli olarak kullanacağı teknolojik ekipmana karşı 

iyimser bir yaklaşım sergileyebilmeli, ekipmanı efektif kullanabilme adına verilecek eğitimlere katılabilmeli, konu ile 

ilgili etkin hizmet içi eğitim programları yürütülmeli ve bu programlar bireysel öğrenme gereksinimlerine göre 

düzenlenmelidir. Yanı sıra, teknolojik ekipmanlarda var olabilecek arıza durumları öngörülmeli ve gerekli bildirimler 

yapılarak hasta için gelişebilecek riskler en aza indirilmelidir. Tüm bunlara ek olarak, hemşireler hasta bakımında 

teknolojinin etkin yönetimini sağlarken bakımın temelini oluşturan hemşire-hasta etkileşimini göz ardı etmemelidir.  
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P-26  TELE- SAĞLIK ve TELE-HEMŞİRELİĞİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Rabia DELİDUMAN1, Merve GÜNBAŞ1, Elif Ünsal AVDAL2, 
 
1İkçü Sbf Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf, 2İkçü Sbf Öğretim Üyesi, 

 
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak, iki veya daha fazla birey arasında, sağlıkla ilgili hizmetleri uzaktan sunan 

bakım sistemine tele sağlık denir. Tele sağlık; aynı zamanda bakım vermeye yönelik coğrafik engelleri azaltmak ve bu 

hizmetleri geliştirmek için klinisyenler ve hastalar arasında iletişim kanalı sağlayan iletişim teknolojilerinin 

kullanıldığı sistemlerini tümünü içermektedir. Tele-sağlığın tarihçesi 1960’lı yıllara dayanmaktadır. Yirmi yıldır 

duraksama yaşayan tele-sağlık uygulamaları 1990’larda Norveç’ deki tele sağlık uygulamaları ile tekrar canlanmıştır. 

Özellikle coğrafik olarak uzak bölgelerdeki pratisyen hekimlerle, üniversite hastanesindeki uzman hekimler arasında 

iki yönlü ses ve video bağlantısı aracılığı ile konsültasyonlar yapılmıştır. Bu sayede Norveç’ de uzak bölgelerdeki 

uzman hekim sayısı sıkıntısı çözümlenmiştir. Norveç’ deki tele-sağlık uygulamaları ile ilgili bu canlanma dünya 

çapında örnek olmuştur. İngiltere, ABD, Fransa, Kanada, Hong Kong, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi birçok ülkede 

tele-sağlık uygulamaları ile ilgili projeler başlatılmıştır.  

 

Tele-sağlık sistemlerinin amacı; hastanın durumundaki değişiklikleri erken saptayarak, erken müdahalesinin 

yapılması, hastanın akut bakımdan öz bakımına geçişi sağlanarak bireylerin sağlık hizmetlerine yönelik maliyetlerinin 

azaltılması, semptomların ve/veya komplikasyonların yönetimi ile hastane ortamına tekrarlı yatışların önlenmesidir. 

 

Tele-Hemşirelik İse; tanı ve tedavi hizmetleri, eğitimsel destek sistemleri, sağlık hizmetleri organizasyonu ve 

yönetiminde hemşirelik bakımını sunmak ve hemşirelik uygulamasını devam ettirmek için bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin kullanılması olarak tanımlanır. Tele-sağlığın bir bileşeni olan tele-hemşireliği; Uluslararası Hemşireler 

Birliği (ICN): “ Hasta bakımını geliştirmek için hemşirelikte iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır” Amerikan 

Hemşireler Birliği(ANA): “ İletişim teknolojileri kullanılarak hastaların sağlık durumu hakkında bilgi edinme, 

bakımını sağlama, hasta eğitimi gibi uygulamaları içeren hemşirelik faaliyetidir. ” şeklinde tanımlamaktadır. ANA 

Tele hemşireliği ilk kez 1999’da hemşirelik uygulamalarının resmi bir şekli olarak uygulamıştır.Tele hemşirelik 

uygulamaları ile talep edilen sağlık hizmetleri yerine getirilmekte, bireyler eğitilmekte, yüksek risk grubundakilere 

danışmanlık yapılmakta, kronik hastalığı olan hastalarla iletişim sürdürülmektedir. 

 

Tele hemşirelik uygulamaları kapsamında hastaya tele bakım, tele triyaj ve tele evde bakım hemşireliği 

uygulanmaktadır. Tele bakım uygulamasında hemşireler bireylerin bilgilerini toplar ve yorumlamaya çalışır, 

belirlenen zamanda uygun sağlık kaynaklarına yönlendirir. Ayrıca sosyal bakım ve sağlık hizmetleri ihtiyaçları olan 

kişilerin daha uzun süre bağımsız olarak yaşamalarına yardımcı olan alarm, sensör ve diğer donanımları içeren 

sistemle takibini yapar (kızılötesi ışınlar aracılığıyla hareket algılayan sensörlerle evde düşmelerin tespit edilmesi vb.). 

Tele triyaj uygulamasında hemşire, bireyin sağlık sorununu saptayıp gerekli kaynaklara yönlendirilmesini sağlar. Tele 

ev bakım kapsamında kurulan istasyonda düzenli bir telefon hattına bağlı video konferans ünitesi bulunur. Hastalar 

gerekli olan evde izlem bakım ekipmanını(tansiyon aleti, oksijen satürasyonu ölçer, glisemi takip cihazı gibi) temin 

ederler. ayrıca kan şeker takibi yapılabilir ve kendi kendine insülin enjekte edecek olan hastanın doğru dozu yapıp 

yapmadığını denetleyebilir.Tele hemşirelik hizmetleri hastaneye yatış oranını ve hastanede yatış süresini azaltması 

nedeniyle maliyet etkin bir yöntemdir. Günümüzde tele sağlık ve tele hemşirelik uygulamalarının 

yaygınlaştırılmasıyla, gelecekte sağlık hizmetlerinin kalitesi artacak ve bölgeler arası sağlık hizmetlerine eşit 

ulaşabilme bir sorun olmaktan çıkacaktır. Bunun için dünyada ve ülkemizde hemşireler için uygun eğitim programları 

oluşturulmalı, bu eğitim ve performans programları düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir. 
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P-27  ENFEKTE BASINÇ ÜLSERLERİNİN YÖNETİMİNDE GÜNCEL 

YAKLAŞIMLAR 

 

Ayşe AKBIYIK1, 
 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, 

 
Bakımı ve tedavisi zaman alıcı, iyileşmesi güç ve giderek kronikleşen basınç ülserleri ağrı, eksuda, koku nedeniyle 

hastaları fiziksel, sosyal, psikolojik yönden olumsuz etkilemekle birlikte, yara enfeksiyonu, takibinde bakteriyemi, 

sespsisin de dahil olduğu ciddi komplikasyonların gelişmesine neden olur. Basınç ülserinde enfeksiyonyaygın görülen 

bir problem olup, morbidite ve mortaliteyi belirgin ölçüde arttırmaktadır. Yapılan prevelans çalışmalarındabasınç 

ülserlerinin yaklaşık %77’sinde kritik kolonizasyon/enfeksiyon geliştiği, tedavi ve bakıma harcanan paranın önemli 

ölçüde arttığı bildirilmektedir. Ek olarak, ülserde gelişen enfeksiyonun hasta konforunun bozulmasına neden olduğu, 

hastanede kalış süresini uzattığı ve hemşire iş yükünü önemli ölçüde arttırdığı vurgulanmaktadır. Sıklıkla çoklu ilaç 

direnç paterni gösteren S.aureus, P.aeruginosa, A.baumannii, P. mirabilis’in izole edildiği enfekte basınç ülserilerinin 

yönetiminde, mutidisipliner bir yaklaşımla ülserlerdeki kritik kolonizasyonun/enfeksiyonun erken dönemde 

saptanması, zamanında etkili bir biçimde tedavi ve bakımı önemlidir.Enfekte basınç ülserlerinin yönetiminde 

ülserdeki mikrobiyal yükün azaltılarak enfeksiyonun giderilmesi kilit noktadır. Günümüzde seçenek olarak sunulan 

povidon-iyodin, kodeksomer-iyodin,lizozim, gümüş salınımlı pansuman, bal, poliheksanid, gümüş-sülfadiazingibi 

topikalantimikrobiyallerinyara iyileştirmedekikanıt düzeyi,ilgili rehberlerde ve çalışmalarda henüz aydınlatılmadığı 

doğrulanmaktadır.Ayrıca,non-selektifözellikteki bu antimikrobiyallerinülser dokusuna zarar vermesi, ülserde re-

enfeksiyon oluşturması, nadirde olsa vücutta sistemik reaksiyon/toksisite oluşturması, bakteriyaldirenç gibi sorunlarla 

karşı karşıyakalınmaktadır. Bu durum basınç ülseri gibi kronik yara enfeksiyonlarının yönetiminde non-toksik, güçlü 

bir antimikrobiyal etkinliği olansoğuk atmosferik plazma (CAP) veantimikrobiyal-fotodinamik tedavi (aPDT) gibi 

alternatif yaklaşımların geliştirilmesine zemin hazırlamıştır.DNA veproteinoksidasyonu, lipidperoksidasyonugibi 

yollarlaantimikrobiyal etkinliklerini gösterebilen CAP ve aPDT ile ilgili deneylerde her iki yöntemin de dirençlisuşlar 

da dahil geniş spektrumdagermisidal etkinlik gösterdiği, canlı hücreye zarar vermeksizin ülser iyileşme sürecine katkı 

sağladığı tespit edilmiştir. Non-invaziv CAP ve aPDT enfekte yaraların iyileşmesine katkıda bulunması, hasta 

konforunun yükseltilmesi, hasta yatış sürelerinin kısaltması, tedavi ve bakım maliyetini düşürmesi, uygulama süresi 

kısa ve kolay uygulanabilir özelliğinden ötürü hemşire iş yükünü azaltması gibi avanatajlar sağlaması noktasında umut 

vaaedicidir.  
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P-28  ELEKTRONİK SAĞLIK KAYITLARI VE HASTA GİZLİLİĞİ 

 
 

Servet KIRAY1, Duygu YILDIRIM1, Emine UÇAR2, Esra AKIN KORHAN1, 
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 

Bölümü, 

 
Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim ve değişimler sağlık bakım hizmetlerini de 

etkilemiştir. Bu bağlamda, sağlık hizmetlerinde kullanılan yeniliklerden biri de elektronik sağlık kayıtları olmuştur. 

Bu sayede, geçmişte kâğıt ortamında, mekânsal bağlılık gerektiren işlemler, günümüzde mekândan bağımsız olarak 

dijital ortamlarda gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. Healthcare Information and Management Systems Society’nin 

verdiği tanıma göre; “Elektronik Sağlık Kaydı (ESK) hasta sağlık bilgilerinin herhangi bir sağlık kuruluşunda bir veya 

birden çok kuruluş tarafından oluşturulmuş boylamsal elektronik kayıtlardır. ESK ile sağlık alanındaki elektronik 

uygulamalar bireyin hayatını da dijital ortama taşımıştır. Tam da bu noktada bu durum hasta için beraberinde birçok 

olumlu ve olumsuz sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Sağlık personelinin elektronik sağlık kayıt sistemlerini kullanımı 

ile kırtasiyecilik işlerinin azalması sonucu hastaya ayrılan zamanı artmakta, hemşirelik bakım planlarını standart hale 

getirmekte ve bakım kalitesini yükseltmektedir. Çünkü, bakım ve tedavi, tedaviyi kayıt etme ve onun sonuçlarını 

izleme, klinik yol ya da diğer yöntemleri kullanarak hasta durumundaki gelişim ve değişimi kayıt etme ve kayıt edilen 

verilerin daha objektif değerlendirmelerine olanak sağlar. Yanı sıra, bu sistemler görsel sunum yoluyla hastaların 

özyönetim gücünü arttırarak ve kendi tedavi planına uymaları konusunda teşviki arttırır. Bununla birlikte hastaların 

hasta kayıt sistemlerindeki sembolleri görmesi onların hastalığının farkında olmasına da olanak sağlar. Ayrıca, 

ESK’nın kullanımı tıbbi hataların azalmasına olanak sağlayarak hasta güvenliğini arttırmaktadır. Hasta kayıtlarının 

bilgisayar ortamına aktarılması, hastanelerde bilişim teknolojisinin yaygın olarak kullanılması ve internet kullanımı; 

hasta verilerinin güvenliğinin sağlanması ile ilgili sorunları da gündeme getirmiştir. Diğer yandan hastaya ait 

bilgilerin, yetkili olmayan kişilerin ulaşımına açık olması, sistemin kaba bir ifade ile “elektronik röntgencilerden”, 

“elektronik tecavüzden” ya da “elektronik saldırıdan” korunamaması, ciddi bir güvenlik sorunudur. ESK’nın çoğunun 

web destekli olması, hasta kayıtlarının gizliliği açısından tehdit oluşturmaktadır. Özellikle kablosuz internet kullanımı 

nedeni ile pek çok farklı yerden ve kullanıcı tarafından kayıtların aktarılması, kullanılması ya da değiştirilmesi 

mümkündür. Bu yüzden kişisel bilgilerin ve hasta ile ilgili bilgilerin internet ortamında aktarılması mümkündür. 

Sağlık personeli, kişisel hasta verilerini dikkatsizlik ve kaza sonucu istenmeyen kişilerle paylaşabilmekte ya da 

verilere erişim yetkisini kişisel amacı doğrultusunda sadece merak nedeniyle de kullanabilmektedir. Tüm bunlar 

hastaların bakım ve tedavi sürecinde etik sorunlara neden olup, gizlilik etik ilkesinin ihlal edilmesine neden 

olmaktadır. Ethoni’ye göre gizlilik ilkesi ihlallerinin büyük bir kısmı, sisteme yasal olarak giriş yetkisi olan kişilerin 

verileri sistematik olarak başka amaçlar için kullanmasından ortaya çıkmaktadır. Bu konu ile ilgili yapılan bir 

çalışmada, araştırmacılar sağlıklı bireyler, hastalar ve sağlık personelinden oluşan katılımcılarla yaptıkları 

görüşmelerde ESK’ların avantajlarını göz önüne alan hasta bireylerin, verilerinin gizliliği ve güvenliği gibi endişeleri 

ikinci plana attıkları ortaya koymuştur. Çalışmaya katılan sağlık çalışanları, sağlık çalışanı olmayanlara oranla; sağlık 

kayıtlarının kötü amaçlarla kullanılabileceğini daha çok düşünmekte, sağlık kayıtlarına ihtiyaç duydukları zamanda 

ulaşamayacaklarına ve sağlık kayıtlarının çalınabileceğine veya değiştirilebileceğine daha çok inanmakta ve sağlık 

kayıtlarına ilişkin tüm hakların kendilerine ait olduğunu düşünmektedirler. Benzer bir diğer çalışmada ise, hastaların 

sağlık verilerinin güvende olup olmadığından emin olmadıkları, hem yetkili hem de yetkisiz erişimlerin tehlikeli 

olduğunu düşündükleri, sağlık kayıtlarındaki bilgilere kendileri, doktorları ve eşlerinin erişmelerini istedikleri ortaya 

konmuştur. Sonuç olarak; ESK’na sağlık personelinin de kontrollü ve hasta gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde 

erişiminin sağlanması oldukça önemlidir.  
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S-1  SAĞLIKTA FAYDALI MODEL VE PATENT KAVRAM 

 

Funda SOFULU1, Yasemin TOKEM1, Elif ÜNSAL AVDAL1, Berna Nilgün ÖZGÜRSOY 

URAN1, 
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir, 

 
Buluş, bir ürün veya yönteme ilişkin spesifik bir problemin çözümüdür. Buluş sahibine, buluş konusu ürünü üretme, 

satma ve kullandırma konusunda belli bir süre ayrıcalık veren sisteme ise patent denilmektedir. Bu süre 20 yıldır. 

Patent, endüstri alanındaki bir bulusun sahibine resmi bir organ tarafından verilen ve bu buluşunun belirli bir süre 

kendisinin izni olmaksızın başkalarınca kullanılmasını engelleme yetkisi sağlayan belgedir. Bu doküman, hak sahibine 

belirli bir süre için buluşunun başkalarınca üretimi, kullanılması, satımı ve ithalini engelleme hakkını sağlar. 

 

Faydalı Model, Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre, bu 

buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Bu süre 10 yıldır. Faydalı model belgesi verilmesi 

işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir. Bir buluşun patent 

alabilmesi için 3 temel özellik aranır, bunlar; yenilik, buluş basamağı içermesi, sanayiye uygulanabilir olmasıdır. 

Patent bu 3 özelliğe sahip iken, Faydalı Model’de ikinci özellik olan buluş basamağı aranmaz. Yani Faydalı Model’e 

konu olan ürünün yeni olması yeterlidir, Buluş basamağı içermesi gerekmez. Bu anlamda Faydalı Model için “ufak 

patent” (petty patent) tabiri de kullanılmaktadır 

 

Patent ile Faydalı Model arasındaki diğer bir fark da koruma süresinde görülür. Patentin koruma süresi 20 yıl iken, 

Faydalı Modelin koruma süresi 10 yıldır. Önemli farklardan birisi de Faydalı Model için araştırma ve inceleme 

yapılmasına gerek olmamasıdır. Oysa Patent belgesi alırken araştırma ve inceleme süreçlerinden hepsini tamamlamak 

gerekir. Sağlık alanında ise, Ülkemiz kullandığı teknolojinin neredeyse tamamını yurt dışından almaktadır. Bu alanda 

yapılan buluşlar yeteri kadar desteklenmediği gibi, gerekli Ar-Ge yatırımı da yapılmamıştır. Bu anlamda sağlık 

personelinin gelişen teknolojileri daha iyi takip edebilmesi için patent ve faydalı model kavramlarını çok iyi bilerek 

işe başlaması gerekir.  
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S-2  BİR DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN BİREYSEL 

YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİ İLE İÇSEL MOTİVASYON DURUMLARININ 

İNCELENMESİ 
 

Gonca KARAYAĞIZ MUSLU1, 
 
1Muğla Sıtkıkoçamn Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü , 

 
Bu araştırmada bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin bireysel yenilikçilik durumları, bireysel yenilikçilik 

düzeylerini etkileyen faktörler ve bireysel yenilikçilik durumları ile içsel motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki 

incelenmiştir.  

 

Etik kurul izni ve kurumsal izinler alınarak Temmuz-Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen, tanımlayıcı 

nitelikteki bu çalışmada bir ilçedeki devlet hastanesinde çalışan tüm hemşireler (n:205) araştırmanın örneklemini 

oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden 148 hemşire çalışma kapsamına alınmıştır. Hemşirelere 15 soruluk 

sosyodemografik bilgi formu, 20 soruluk Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ) ve 9 soruluk İçsel Motivasyon Ölçeği 

(İMÖ) uygulanmıştır. Veri toplama araçları araştırmacı tarafından hemşirelere dağıtılmış ve kendi kendilerine 

doldurmaları istenmiştir. Kişisel bilgiler saklı tutulmuştur.  

 

Hemşirelerin %6.1'inin yenilikçi, %20.3'ünün öncü, %54.7'sinin sorgulayıcı, %14.2'sinin kuşkucu ve %4.7'sinin 

gelenekçi olduğu belirlenmiştir. X kuşağı hemşirelerin Y kuşağı hemşirelere göre değişime direnç puan 

ortalamalarının daha yüksek (p= 0.20), fikir önderliği (p= 0.13) ve toplam bireysel yenilikçilik ölçeği (BYÖ) 

puanlarının (p= 0.07) ise daha düşük olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin mezun oldukları okula göre fikir önderliği(p= 

0.013), deneyime açıklık (p= 0.011) alt boyutları ile BYÖ toplam puan ortalamaları (p= 0.029) arasında anlamlı 

farklılık olduğu belirlenmiştir. Yapılan ileri analizde anlamlı farklılığın fikir önderliği alt boyutu ve BYÖ toplam 

puanında yüksek lisans mezunu, deneyime açıklık alt boyutunda ise lisans mezunu hemşirelerden kaynaklandığı 

belirlenmiştir. Hemşirelerin çalıştıkları birimlere göre fikir önderliği (p=0.042), deneyime açıklık (p= 0.023) alt 

boyutları ile BYÖ toplam puan ortalamaları (p= 0.003) arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Yapılan ileri 

analizde anlamlı farklılığın idari birimlerde çalışan hemşireler ile polikliniklerde çalışan hemşirelerden kaynaklandığı 

görülmüştür. Hemşirelerin çalışma sürelerine göre BYÖ alt boyut ve toplam puanları arasında farklılık bulunmamıştır. 

Hemşirelerin içsel motivasyon puanları ile risk lama alt boyutu puanları arasında zayıf düzeyde pozitif ilişki olduğu 

belirlenmiştir (r=0.217).  

 

Bu çalışmada hemşirelerin yenilikçilik düzeylerinin yaş, eğitim durumu, çalıştıkları klinik ve içsel motivasyon gibi 

değişkenlerle ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.  
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S-3  X VE Y KUŞAĞI HEMŞİRELERDE İŞTEN VE MESLEKTEN AYRILMA 

NİYETİNİN BELİRLEYİCİLERİ: İŞ DOYUMU, DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE 

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ 
 

Gülseren KOCAMAN1, Havva ARSLAN YÜRÜMEZOĞLU2, Sevda ŞEN BEZİRCİ3, 
 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fak., 2-, 3Milli Eğitim Bakanlığı, 

 
Bu çalışma, X ve Y kuşağı hemşirelerin işten ve meslekten ayrılma niyetlerinin belirleyicilerini ortaya koymayı 

amaçlamıştır.  

 

Sekonder analiz yapılan bu çalışma, İzmir ilinde bulunan iki Sağlık Bakanlığı ve bir üniversite hastanesinde çalışan 

2108 hemşireden gönüllü olarak katılmayı kabul eden 980 hemşire ile yürütülmüştür. Analizlere dahil edilen örneklem 

sayısı 918’dir (%43.6). Veriler, Nisan-Haziran 2011 tarihleri arasında, “Sosyo-demografik ve Çalışma Özellikleri 

Formu, İşten ve Meslekten Ayrılma Niyetini içeren iki soru ve İş Doyumu Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. İş doyumu 

ölçeği altı faktörden oluşmaktadır: işletme politikaları, bireysel faktörler, fiziksel koşullar, kontrol/otonomi, ücret, 

kişilerarası ilişkiler. Veriler, binary lojistik regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Regresyon modeline dahil 

edilecek bağımsız değişkenler tek değişkenli regresyon analizi ve çok değişkenli lojistik regresyon analizi ile 

seçilmiştir. İşten ve meslekten ayrılma niyetinin belirleyicisi olarak bulunan değişkenlerle final model 

oluşturulmuştur.  

 

İş doyumu ölçeğinin alt boyutlarından olan "işletme politikaları ve bireysel faktörler” ile “çalışılan kurum” X 

kuşağındaki hemşirelerin işten ayrılma niyetindeki toplam varyansın %15'ini açıklamaktadır. X kuşağındaki 

hemşirelerin meslekten ayrılma niyetindeki toplam varyansın %17'sini açıklayan iş doyum unsurları "bireysel 

faktörler ve kişilerarası ilişkiler” ile çalışma şeklinin gündüz olmasıdır. Y kuşağındaki hemşirelerde "bireysel faktörler 

ve kişilerarası ilişkiler" işten ayrılma niyetinin, "işletme politikaları ve bireysel faktörler” ile medeni durum meslekten 

ayrılma niyetinin belirleyicileri olarak saptanmıştır. Bu değişkenlerin, Y kuşağı hemşirelerde işten ve meslekten 

ayrılma niyetindeki toplam varyansın %21’ini açıkladığı gösterilmiştir. İş yerinin fiziksel koşulları, kontrol/otonomi 

ve ücret gibi doyum boyutlarının ise her iki kuşakta da ayrılma niyeti üzerine herhangi bir etkisi saptanmamıştır. 

 

Bu çalışmada, hemşirelerin işten ve meslekten ayrılma niyetlerinde daha çok kurumsal ve işle ilgili faktörlerin 

belirleyici olduğu; iş doyum unsurlarından, yapılan işle ilgili özellikleri tanımlayan "bireysel faktörlerin", her iki 

kuşakta da hem işten hem de meslekten ayrılma niyetini etkilediği bulunmuştur. Hemşireleri kurumda ve meslekte 

tutma stratejilerinin belirlenmesinde, mesleki uygulamalara ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlere ilişkin iyileştirmelere 

öncelik verilmesi önerilmiştir.  
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S-4  HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KANITA DAYALI 

HEMŞİRELİĞE İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ 
 

Hasan EVCİMEN1, Ufuk DOĞAN2, Betül GÜLNAROĞLU3, Fatoş UNCU4, 
 
1Elazyğ Maden İlçe Devlet Hastanesİ, 2Elazığ Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 3Elazyğ Palu İlçe Devlet 

Hastanesİ, 4Fyrat Ünİversİtesİ Sağlyk Bİlİmlerİ Fakültesİ Hemşİrelİk Anabİlİm Daly, 

 
Sağlık ekibinin profesyonel bir üyesi olan hemşirelerden kaliteli bir bakım hizmeti vermesi beklenmektedir . Bu 

nedenle; profesyonel hemşireler vermiş oldukları bakım ve uygulamalarını bilimsel kanıta dayandırmalıdırlar. 

Hemşireliğin profesyonelleşmesinde en belirleyici unsur bilimsel kanıta dayalı karar vermektir. Kanıta dayalı 

hemşirelik uygulamaları; bakım verilen birey veya grupların değer ve kültürlerini göz önünde bulundurup, bakımı 

teori ve bilgiye dayalı olarak vermektir. Bakım kalitesinin yükseltilmesinde hemşirelik araştırmalarının kanıta 

dayandırılması önemli bir etmen olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı hemşirelik son sınıf öğrencilerinin kanıta 

dayalı hemşirelik bakım ve uygulamalarına ilişkin tutum ve davranışlarını belirlemek ve farkındalık oluşturmaktır.  

 

Bu çalışma 5-6 Ekim tarihlerinde Fırat Üniversite Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Örneklem 

seçimine gidilmemiş olup evrenin tamamına ulaşılmak istenmiştir.%83 bir katılım sağlanmıştır.Veri toplamada sosyo-

demografik özellikler formu ve Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Ayhan tarafından yapılan Kanıta dayalı 

hemşireliğe yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde gerekli istatistiki işlemler yapılmıştır. 

Çalışma tamamen gönüllülük esasına göre yürütülmüştür. Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik İnanç ve Beklentiler Alt 

boyutunda hemşirelerin klinik çalışmalarındaki ilgili inanç ve beklentilerine ilişkin maddeleri içermektedir. Kanıta 

Dayalı Uygulama Niyeti Alt Boyutunda hemşirelerin kanıta dayalı uygulamaları yapma davranışları ve niyetlerini 

ilişkin maddeleri içermektedir. Kanıta Dayalı Hemşirelik ile ilgili Duygular Alt Boyutunda kanıta dayalı hemşireliğe 

verilen önem düzeyini ilişkin maddeler içermektedir.  

 

Katılımcıların %62.0’i kadın (n=62), %38.0’i erkek (n=38) ve ortalama yaşı 22.4±2.3 ’dir. Katılımcıların %20.0 ‘si 

(n=20) meslekle ilgili dergi takip ederken, % 33.0’ü (n=33) öğrenciliklerinin herhangi bir döneminde 

kongre/sempozyuma katılmıştır. Tüm grubun Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik İnanç ve Beklentiler Alt Boyutu 

puan ortalaması 30.1±3.4 , Kanıta Dayalı Uygulama Niyeti Alt Boyutu 16.2±2.2, Kanıta Dayalı Hemşirelik ile ilgili 

Duygular Alt Boyutu 17.5±2.2 olup, toplam ölçek puanı 63.8±6.9 ‘dir.  

 

Örneklemdekilerin konuyla ilgili tutumlarının ölçek alt boyut puan ortalamalarına göre tutum ve ilgilerinin iyi 

düzeyde olduğu saptandı. Hemşirelik yükseköğretim müfredatına kanıta dayalı hemşirelikle ilgili dersin eklenmesi 

ayrıca bu konuyla ilgili çalıştaylar,sempozyumlar düzenlenmesi öngörülmüştür. 
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S-5  SİMÜLASYONA TEMELLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN HEMŞİRELİK 

EĞİTİMİNDE KULLANIMI 
 

Sümeyye BAKIR1, Şenay ÜNSAL ATAN1, 
 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

 
Simülasyon terimi, “benzer” anlamındaki similis kökünden gelen, bir şeyin benzerini ( taklidini) yapmak anlamına 

gelen ve 14. yüzyıldan beri Latince’de kullanılan simulares sözcüğünden türetilmiştir. Türk Dil Kurumu’na göre ise 

simülasyon benzetim olarak tanımlanmıştır. Sağlık alanında simulasyona temelli öğrenme eğitimi; “klinik bir durumu 

mümkün olduğu kadar gerçeğine yakın bir şekilde yansıtarak klinik uygulamada bu durum ile gerçekten 

karşılaşıldığında onun daha kolay anlaşılabilir ve yönetilebilir olmasını sağlayan bir yöntemdir” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Bu derlemede, hemşirelik eğitiminde simülasyona temelli öğrenme yönteminin kullanılmasının 

önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.  

 

Bu çalışma literatür taraması yapılarak derleme olarak planlanmıştır. 

 

Hemşirelik eğitimi bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme alanlarını kapsayan bir eğitim sistemini gerektirir. Bu 

sistemde temel amaç, teori ile uygulamayı birleştirebilen, öğrenme sürecinde eleştirel düşünebilen ve etkin problem 

çözme becerisi kazanmış olan hemşireler mezun etmektir. Günümüzde; hemşirelik öğrencilerinin sayısının artması, 

klinik uygulama alanlarının sınırlı olması, hastaların hastanede kalış sürelerinin kısalması, öğrencilerin klinikte daha 

az zaman geçirmeleri gibi nedenlerle öğrencilerin uygun klinik deneyim kazanabilmeleri her zaman mümkün 

olamamaktadır. Söz konusu sınırlamalar göz önüne alındığında, simülasyona temelli öğrenme, sürekli değişen sağlık 

bakım sistemi içinde eğitim gören hemşirelik öğrencilerinin yeterli hazırlanmasında anahtar bir bileşendir. Öğrencilere 

kontrol edilmiş bir çevrede nadir ve kritik durumlara müdahalede düşük riskli alternatifler sağlayan simülasyon 

uygulamaları, hatalı veya hata yapmadan birden fazla tekrar olanağı sunar ve aynı zamanda istenilen herhangi bir 

zamanda durdurulabilir ve başarılı öğrenmenin en önemli basamağı olan değerlendirme ile sonlanır. Simülasyona 

temelli öğrenme bilginin aktarılması, beceri geliştirme değerlendirme, acil durum eğitimleri, hasta güvenliği eğitimi, 

klinik becerileri destekleme ve karar verme becerilerini arttırma gibi pek çok alanda kullanılabilmektedir.  

 

Hemşirelik eğitiminin vazgeçilmez parçası olan klinik eğitimin beklenilen katkıları sağlaması için klinik öğrenme 

çevresinin öğrenci yararına düzenlenmesi gerekir. Bu nedenle, öğrencilere kontrol edilmiş bir çevrede nadir ve kritik 

durumlara müdahalede düşük riskli alternatifler sağlayan simülasyona temelli öğrenme yöntemlerinin kullanımı 

önerilir. 
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S-6  TÜRKİYE VE DÜNYA’DA İNOVASYON SÜRECİNE BAKIŞ: LİTERATÜR 

ARAŞTIRMASI 
 

Yasemin TOKEM1, Elif ÜNSAL AVDAL1, Esra Şule AVCI KİRPİTCİ1, Ebru AYDEMİR1, 

Aslıhan METE1, Duygu DUMAN1, Duygu AKBAŞ1, Yasin AKSOY1, Berna Nilgün 

ÖZGÜRSOY URAN1 
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

 
Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) literatüründe inovasyon “bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da 

hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir imalat ya da dağıtım yöntemine, ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine 

dönüştürmeyi ifade eder.” Yenilik hem bir süreci hem de bir sonucu anlatır. Toplumların sosyo-ekonomik kalkınması, 

teknolojik gelişmeler ve bilimsel ilerlemeler ile sağlanabilir. Her alanda küresel rekabetin yaşandığı yenidünya 

düzeninde ülkelerin ekonomik gelişimleri için kendi teknoloji ve bilgilerini üretmeleri ve her alanda inovasyon 

süreçlerine önem vermeleri gerekir. Türkiye’de Avrupa standartlarında inovasyon süreci içinde Ar-Ge çalışmalarının 

yapılması dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiğimizin bir göstergesidir. Sağlık alanında ise, ülkemiz kullandığı 

teknolojinin neredeyse tamamını yurt dışından almaktadır. Bu da inovasyon sürecimizdeki eksikliklerin bir 

göstergesidir. Bu eksikliklerin tanımlanabilmesi için öncelikli olarak geniş çaplı bir literatür taraması yapılmalıdır. Bu 

nedenle planlanan çalışmanın amacı; ülkemizdeki ve dünyadaki inovasyon süreci ile ilgili literatür taraması yapmaktır. 

 

Çalışmanın evrenini 25 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında Google Schoolar, Pubmed, Cochrane kaynaklarından 

taranan 16.637 makale ve derleme oluşturmuştur. Araştırmada makale ve derleme ayırımına gidilmemiştir. Araştırma 

kapsamında; “inovasyon”, “inovasyon ve hemşirelik”, “inovasyon ve türkiye”, inovasyon ve Avrupa”, inovasyon ve 

amerika” “2006-2010 inovasyon”, 2010-2016 inovasyon”, inovasyon ve hemşirelik eğitimi”, “inovasyon ve 

patent”olarak anahtar kelimeler seçilmiş ve bu kelimelerle ilgili makale ve derlemeler sayı ve yüzde olarak 

değerlendirilmiştir. Aranan kelimeler hem Türkçe hem de İngilizce olarak taranmıştır 

 

Çalışma sonucunda hem ülkemizde hem de dünya literatüründe oldukça az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. 

 

Hemşirelik sağlık alanında önemli bir güce sahip olan bir meslektir. Bu nedenle sağlık alanında gelişen teknolojiye 

ayak uydurabilmesi için inovasyon süreci ile ilgili daha fazla araştırma yapması gerekmektedir.  
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S-7  KANITA DAYALI HEMŞİRELİĞE YÖNELİK TUTUMLAR: MEZUNİYET 

ÖNCESİ VE SONRASI DURUM 
 

Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ1, Yasemin TOKEM1, Ekin Dila TOP1, Gülşen IŞIK1, 
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

 
Kanıta dayalı hemşirelik, kaynakların elde edilebildiği bakım ortamlarında, hemşirelerin klinik uzmanlıklarını, hasta 

tercihlerini ve eldeki en iyi kanıtları kullanarak karar alma süreci olarak tanımlanmaktadır. Hemşireliğin 

profesyonelleşmesinde önemli bir unsur olan bilimsel bilgiye dayalı bakım verme, hizmet sunulan toplumda güvenli 

ve etkili bakım vermeyi sağlamak açısından önemlidir. Öğrencilik hayatının son yılında olan ve mezun olduktan sonra 

öğrendiği kanıta dayalı bilgiyi uygulamaya aktaracak olan intörn öğrencilerin kanıta dayalı uygulama konusundaki 

bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirici stratejileri oluşturmak gerekli ve önemlidir. Bu çalışmanın amacı kanıta dayalı 

hemşireliğe yönelik mezuniyet öncesinde ve sonrasında bireylerin tutumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemek, bu 

açıdan karşılaştırmaktır. 

 

Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı olarak planlanan bu çalışma Ekim 2016-Aralık 2018 tarihleri arasında İzmir’de bir 

devlet üniversitesinin Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri ile iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Çalışmada 

örneklem seçimine gidilmeyerek, çalışmaya katılmayı kabul eden evrendeki tüm bireylere (N=260), ulaşılması 

hedeflenmiştir. Birinci aşamada araştırmanın yürütüleceği üniversitede mezuniyet öncesi dönemde olan hemşirelik 

bölümü son sınıf öğrencilerinden çalışmaya katılmayı kabul eden 172 öğrenciye Birey Tanıtım Formu, Öğrencilerin 

Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Ölçeği yüz yüze görüşme tekniği ile 

araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. İkinci aşamada ise veriler, birinci aşamaya katılmış ve mezun olan, mezuniyet 

sonrasında hasta bakımı verilen bir klinikte en az 6 ay çalışmış olan hemşirelere Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik 

Tutum Ölçeği kullanılarak, telefon ve elektronik posta yolu ile toplanacaktır. Birinci aşamadan elde edilen verilerin 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, t testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır 

 

Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.54±0.74 olup, %82.6’sı kadındır. Öğrencilerin %49.4’ü kanıta dayalı 

hemşireliğe yönelik bilgi aldığını, %74.4’ü hemşirelik bakımını planlarken kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarından 

yararlandıklarını ve %58.1’i kanıta dayalı hemşirelik ile ilgili bilgiye nasıl ulaşacaklarını bildiklerini ifade etmişlerdir. 

Katılımcıların büyük çoğunluğu hemşirelik bakımı ile ilgili yeni bir uygulamayı kliniğe aktarırken zorluk yaşadığını 

(%51.2), eğitimleri süresince kanıta dayalı hemşireliğe ilişkin aldıkları bilgilerin yetersiz olduğunu (%77.9) ve 

kliniklerde hemşirelerin kanıta dayalı uygulamaları kullanmadıklarını (%53.3) belirtmişlerdir. Öğrencilerin Kanıta 

Dayalı Hemşirelik Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Ölçeği toplam puan ortalamaları 100.05±11.95 iken, 

Bilgi alt ölçeği puan ortalaması 25.70±3.31, Tutum alt ölçeği puan ortalaması 17.16±6.17, Gelecekte Kullanım alt 

ölçeği puan ortalaması 42.37±6.15 ve Uygulama alt ölçeği puan ortalaması 14.80±5.08’dir. Ayrıca hemşirelik 

bakımını planlarken kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarından yararlanan öğrencilerin Tutum ve Gelecekte Kullanım 

alt ölçeği puan ortalamaları yararlanmayan öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksektir. 

Kanıta dayalı hemşirelik ile ilgili bilgiye nasıl ulaşacaklarını bilen öğrencilerin bilmeyenlere göre Bilgi ve Gelecekte 

Kullanım alt ölçek puan ortalamaları daha yüksek, eğitimleri süresince kanıta dayalı hemşireliğe ilişkin aldıkları 

bilgilerin yetersiz olduğunu düşünen öğrencilerin Uygulama alt ölçeği puan ortalaması yeterli olduğunu düşünenler 

göre daha düşük tür ve aradaki puan farklılıkları istatistiksel olarak anlamlıdır.  

 

Elde edilen bulgulara göre mezuniyet öncesi dönemde olan son sınıf öğrencilerin kanıta dayalı hemşireliğe ilişkin 

bilgi, tutum ve davranışlarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Hemşirelik eğitimi veren okulların müfredat programına 

kanıta dayalı uygulamalar ile ilgili bilgilerin eklenmesi, öğrencilerin kanıta dayalı uygulamalar konusunda bilgi sahibi 

olmasına ve böylece mesleki hayatlarında bu uygulamaları kullanmasının artırılmasına katkı sağlayacaktır 
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S-8  BEHÇET HASTALARINDA SEMPTOM YÖNETİMİ 
 

Filiz ÖZEL1, Aynur TÜREYEN2, Fisun ŞENUZUN AYKAR2, A.Dilek GÜLDAL3, 
 
1Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 3Dokuz 

Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

 
Bu çalışma Behçet hastalarına ait semptomlar, semptomları etkileyen faktörler ve semptomların hastalara etkileri, 

hastaların bu etkilerle baş etmede kullandıkları yöntemler ve kaynakların belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.  

 

Araştırma, Ekim 2013-Mart 2014 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Romatoloji 

Polikliniğinde kayıtlı hastalara uygulanmıştır. Araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış odak grup görüşme formu 

kullanılarak 34 hastayla odak grup görüşmeleri yapılarak toplanmıştır. Araştırma verileri Nvivo 10 programında analiz 

edilmiş ve ortaya çıkan kavramlar, olgular ve süreçler daha sonraki veri toplama aşamalarına dahil edilmiştir. 

 

Araştırmada, Behçet Hastalığı semptomlarının hastaların yaşamlarını etkilemesi ile hastaların semptom yönetimi 

yapma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Hastalar olumlu veya olumsuz semptom yönetim stratejileri kullanmaktadırlar. 

Hastalar, etkisiz semptom yönetimi yaparlarsa olumsuz sonuçlar ortaya çıkarken; etkili semptom yönetimi yaparlarsa 

da olumlu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlar semptomların artışı veya azalmasını sağlayarak semptomlar 

bölümüne geri dönüşler sağlanmaktadır. Bu sonuçlar Rahatsız Edici Semptomlar Teorisi ve Semptom Yönetimi 

teorileri kullanılarak tartışılmıştır.  

 

Tüm bu bulgular doğrultusunda, hastaların semptomları ve bunlarla baş etme yöntemlerinin belirlenmesi yanında 

hastalara hastalığın özellikleri, nedenleri ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi, tıbbi tedaviye uyumun, diyetin 

ve düzenli egzersizin öneminin vurgulanması ve hastalığı ile nasıl baş edebileceğinin öğretilmesi, diğer bir anlatımla 

hastanın eğitilmesi önerilmektedir.  
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S-9  AVUSTRALYA FLINDERS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ: SİMÜLASYON 

UYGULAMALARI 
 

Jülide Gülizar YILDIRIM1, 
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, 

 
Avustralya’da Flinders Üniversitesi simülasyon uygulamalarının tanıtılması amaçlandı.  

 

Veriler üniversite laboratuvarları ziyareti, çalışanlar ile söyleşi, derslere katılma ve fotoğraflama tekniği ile Mart –

Nisan 2014 tarihleri arasında toplandı.  

 

Flinders Üniversitesi Adelaide kampüsü 1958 yılında kurulmuş olup Güney Avustralya’da bulmaktadır. Lisans (24708 

öğrenci) ve lisansüstü eğitim veren bir üniversitedir. Hemşirelik ve ebelik bölümü 1975 yılında kurulmuş olup, 

mesleki deneyim kazanabilmesi için öğrencilere simülasyon laboratuvarlarında; klinik uygulamaya geçmeden önce 

simülatörler ile öğrencinin öğrenmesine odaklı uygulamalı eğitim verilmektedir. Bu laboratuvarlarda öğrencinin 

becerilerini geliştirebileceği şekilde basitten (1. sınıf) karmaşığa doğru (ustalık derecesi) eğitim uygulamaları 

verilmektedir. Simülasyon laboratuvarları beceri düzeylerine göre doğum laboratuvarları, klinik beceri laboratuvarları 

ve simülasyon merkezleri olarak sınıflandırılmıştır. Klinik beceri laboratuvarlarında; malzeme laboratuvarları 

(çamaşırhane ve ütü odası ile birlikte), biyokimya, patoloji, biyoloji ve hematoloji laboratuvarları, sterilizasyon 

laboratuvarı, otoklavlar (8 adet), ders atlasları, insan vücudunun yapısını gösteren çeşitli anatomik eğitim maketleri 

bulunmaktadır. Basit düzeyde ki eğitimlerin verildiği alanlarda, küçük sınıflar, dört klinik servis ve sırasıyla 24, 25, 6, 

9 yataklı bakım üniteleri ve her ünite içerisinde değişen 6 ila 10 istasyon, çeşitli fonksiyonlara sahip 64 erişkin birey 

manken, yenidoğan kliniği ve çeşitli sayılarda yenidoğan maketleri, cerrahi el yıkama istasyonu, ameliyathane, cerrahi 

el yıkamasının doğru yapılıp yapılmadığını ölçen mikroorganizma tespit cihazı, her türlü klinik malzeme ve cihaz, 

klinik kayıt defterleri, uyarı levhaları yer almaktadır. Klinikler içerisindeki istasyonlarda basitten karmaşığa doğru 

bakımlar (el yıkama, ağız bakımı, göz bakımı, diş fırçalama istasyonu gibi) öğretilmektedir. Bazı mankenler 

öğrencinin doğru ve yanlış uygulamaları öğrenmesini sağlayan istasyonlarda özel tasarlanmıştır. Simülasyon 

merkezlerinde ise, dokuz yataklı ünitede Simman (2 adet) bulunmaktadır. Bilgisayarlı özel bir sistemle tasarlanmış 

olan mankenler fizyolojik gereksinimlerini söyleyebilmekte ve öğrencinin doğru /yanlış uygulamalarına farklı 

uyaranlar ile cevap vermektedir. İleri düzeyde simülasyon eğitimlerinin verildiği iki klinik (3 simman ve 3 simwom), 

çok sayıda eğitim odaları, bir adet kadın doğum yoğun bakım ünitesi (3 adet doğum simmom ve yenidoğanı) ve 2 adet 

doğum salonu (suda doğum alanında 2 adet simmom) bulunmaktadır. Her kliniğin simülasyon uygulamalarının 

kontrol edildiği kontrol odası mevcuttur. İleri düzey simülasyon uygulamalarında öğrenciler vakalara çalışarak 

gelmekte ve eğitim odalarında senaryo örnekleri tartışıldıktan sonra klinik uygulamalara geçilmektedir. Kontrol 

odasından hastanın durumu ve öğrencinin yaptığı uygulama değerlendirilmektedir. Simman, simwom ve sismom’lar 

gerçekçi fizyolojik yanıtlar veren özel bir bilgisayar programı ile programlanmış mankenlerdir. Bu eğitimler bir hoca 

eşliğinde küçük gruplar halinde (5-6 veya 2-3 öğrenci ile) yapılmaktadır. Yapılan eğitimler kameraya ve bilgisayara 

kaydedilerek eğitim sonunda kısa briefingler yapılarak uygulama değerlendirilir ve öğrencinin yaptığı hatalar 

düzeltilir. Hemşirelik uygulamalarında öğrenciler simülatörler aracılığı ile gerçek hasta ile karşılaşmadan önce 

becerilerini artırabilmekte, anormal ve normal belirtileri tanılama olanağı bulmaktadır. Bu uygulamalar sırasında 

öğrenci, takım çalışması yapabilmekte, eleştirel düşünebilme, hastanın bakım sürecinde iletişim kurma, kararları 

yönetme ve uygulama becerilerini geliştirme fırsatı kazanabilmektedir.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa 58 / 75 
 

S-10  PEDİATRİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MESLEKİ 

BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ 
 

Rana YİĞİT1, Derya AKDENİZ UYSAL2, Özlem GÜZEL3, Ayşe YÜKSEL SARI4, 
 
1MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksek Okulu Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Mersin, 2MERSİN 

ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Çocuk Enfeksiyon Servisi, Mersin, 3MERSİN 

ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörlüğü, Mersin, 4ONAY 

SAĞLIK KOLEJİ, Mersin, 

 
Profesyonellik, meslek üyelerinin mesleğe bağlılıkları ve profesyonel benlik düzeyleri olarak tanımlanmaktadır. 

Profesyonel benlik olumlu geliştiğinde meslek üyesinin, sağlık ekibi içinde daha etkili ve nitelikli hizmet sunduğu, 

klinik uzmanlık geliştirmede yetkin olduğu, mesleki memnuniyetin arttığı ifade edilmektedir. Profesyonel kimliği 

güçlü hemşireler toplumda, sağlık bakım ortamlarında ve politikalarda, mesleği güçlü bir şekilde temsil ederler. Bu 

araştırma çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin mesleki benlik gelişim düzeylerini ve etkileyen faktörleri 

belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.  

 

Bu araştırma, Çukurova Bölgesi’nde yer alan üniversite ve kamu hastanelerinin çocuk kliniklerinde çalışan ve 

araştırmayı kabul eden 485 hemşire ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri, katılımcıların demografik özelliklerini içeren 

anket formu ve “Klinik Hemşireler İçin Profesyonel Benlik Kavramı Ölçeği (HPBKÖ)” kullanılarak 01 Ocak 2015- 

01.03.2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, ortalama (X) ve standart 

sapma (SD), minimum ve maksimum değerler, frekans ve yüzde değerler kullanmış olup İndependent-samples T testi 

ile ANOVA testinden yararlanılmıştır. 

 

Araştırmaya katılan hemşirenin %34,8’i 20-25 yaş, %28,9’u 26-30 yaş arasında olduğu, %92 kadın, %10,9’unun lise, 

%16,1’inin önlisans, %70,1 ’inin lisans ve % 2,9’unun lisansüstü eğitim düzeyinde olduğu ve %58,1’inin 1-4 yıl, 

%27,0’ ının 5-8 yıl ve % 14,8’inin ise 9 yıl ve üzeri pediatri kliniklerinde çalıştıkları belirlenmiştir. HPBKÖ Genel 

puan ortalamaları 105,54±10.94, “Mesleki Memnuniyet” alt grup puan ortalamaları 12.52±2.65, Mesleki Yetkinlik” 

alt grup puan ortalamaları 21,88±3.17 ve “Mesleki Tutum ve Beceri” alt grup puan ortalamaları 71,12±10.94 olup orta 

düzeyin üzerindedir. HPBKÖ puan ortalamaları ile yaş, medeni durum, eğitim durumu, çocuk kliniklerinde çalışma 

süreleri, gündüzde çalışmaları, sorumlu hemşire olarak görev yapmaları, kadrolu olarak çalışmaları, mesleği isteyerek 

seçme durumları arasında istatistiksel olarak alamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Türk Hemşireler Derneğine 

üye olan hemşirelerin HPBKÖ ve alt grup puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür 

 

Pediatri kliniklerinde çalışan hemşireleri Profesyonel Benlik gelişimleri, bireysel ve çalışma durumlarından 

etkilemektedir.  
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S-11  ÖZEL BİR GRUP HASTANESİ’NDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞE BAĞLI 

GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ 

BELİRLENMESİ 
 

Gülay GÖÇMEN AVCI1, Gökşen ÖZTÜRK1, Nihat AZAKLI1, Serpil TÜRKER 

ÇEKİNMEZ1, 
 
1Acıbadem Fulya Hastanesi, 

 
Araştırma özel sağlık sektöründe çalışan hemşirelerde işe bağlı gerginlik düzeyini ve stresle başa çıkma tarzlarını 

belirlemek amacıyla kesitsel tanımlayıcı tipte yapıldı. 

 

Araştırmaya, özel bir sağlık grubunun İstanbul Hastaneleri'nde yatan hasta katı, yoğun bakım ünitesi, günübirlik hasta 

alanları, poliklinik, acil servis, ameliyathane ve merkezi sterilizasyon ünitelerinde çalışan 18 yaş üstü ve 2 aylık 

deneme süresini doldurmuş 319 hemşire dahil edildi. Veriler, “Genel Bilgi Formu’’, ‘’İşe bağlı gerginlik ölçeği’’ ve 

‘’Stresle başa çıkma tarzları ölçeği’’ kullanılarak toplandı. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, 

istatistiksel analizler için SPSS 21.0 İstatistik paket programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken 

tanımlayıcı istatistiksel metotların (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) yanı sıra normal dağılımın incelenmesi 

için Kolmogorov - Smirnov dağılım testi kullanıldı. 

 

Çalışmaya katılan hemşirelerin işe bağlı gerginlik düzeyleri orta düzey olarak bulundu. Hemşirelerin çalıştıkları 

bölüm, eğitim durumu, cinsiyeti, çocuk sahibi olma durumu, medeni durumu, nöbet tutma durumu ve hobisinin olup 

olmamasının işe bağlı gerginlik düzeyine etki etmediği, görev tanımı ve çalışma yılının işe bağlı gerginlik puan 

ortalamasını etkilediği belirlendi. Hemşirelerin çalışma yılı arttıkça işe bağlı gerginlik düzeylerinin arttığı görülürken, 

çalışma yılı 5 yıl ve üzerinde olanlarda ise işe bağlı gerginlik düzeyinin azaldığı görüldü. İşe bağlı gerginlik puanının 

en yüksek ekip liderlerinde, en düşük ise sorumlu hemşirelerde olduğu bulundu. Hemşirelerin stresle baş etme tarzı 

olarak en fazla kendine güvenli yaklaşım, sosyal destek arama yaklaşımı ve iyimser yaklaşımı kullandığı tespit edildi.  

 

Bu çalışmada hemşirelerin orta düzeyde gerginlik yaşadığı ve stresle baş etmede en fazla kendine güvenli yaklaşım, 

sosyal destek arama ve iyimser yaklaşımı kullandığı belirlendi. Çaresiz yaklaşım puanı ve boyun eğici yaklaşım puanı 

arttıkça işe bağlı gerginliğinin arttığı bulundu. Hemşirelerin işe bağlı gerginlik düzeylerinin kontrolü ve stresle baş 

etmede doğru yöntemlerin seçimi için bu konularla ile ilgili eğitim programları düzenlenmesi, motivasyonu artıracak 

tedbirlerin alınması önerildi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa 60 / 75 
 

S-12  HEMŞİRELERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK 

TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Ufuk BAHAR1, Sinan YARAN1, Kader ARSLAN1, Hicran YILDIZ1, 
 
1Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, 

 
Günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmeler nedeniyle sağlık alanında teknoloji kullanımı giderek artmaktadır. Bu 

araştırma, hemşirelerin bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

 

Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini Mart-Nisan 2016 tarihleri arasında bir tıp fakültesi hastanesinde çalışan 

tüm hemşireler örneklemini ise bu hemşireler arasından araştırmaya katılmayı kabul eden 178 hemşire oluşturmuştur. 

Veriler araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu ve Günbatar tarafından geliştirilen 

“Bilgi ve İletişim Teknolojileri Tutum Ölçeği” aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için, kurum izni 

ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır. Veriler SPSS 10.0 programında ortalamalar, 

yüzdelikler, Kruskal-Wallis, Mann Whitney U ve Spearman korelasyon testi kullanılarak değerlendirilmiştir.  

 

Yaş ortalaması 33,65±7,65 olan hemşirelerin %87.1’i kadın, %75.3’ü lisans mezunu ve %68’i evlidir. %74.1’inin 

ailesinin gelir durumu orta düzeydedir. Hemşirelerin çalışma süresi ortalama 10,97±7,76 yıldır. Hemşirelerin ortalama 

günlük internet kullanım süresi 2,26±2,14 saattir. %79,.2’si sosyal paylaşım, %73’ü araştırma, %63,5’i haber takibi 

amaçlı internet kullanmaktadır. Hemşirelerin en fazla kullandıkları sosyal ağ facebook (%81,5) iken, mesleki amaçlı 

kullandıkları watsaptır (%53,4). %63.5’i mezun olduğu okulda teknoloji kullanımı ile ilgili ders almıştır. %54.5’i 

çalıştığı birimde teknolojik alet kullanımında problem yaşamaktadır ve bu sorunların %56.7’si bilgisayar kullanımı 

konusundadır. %27,5’i hastane teknolojisi için yapılan yatırımları; %37,1’i hastanedeki bilgi, iletişim, kayıt (avicenna) 

sistemini yeterli bulmaktadır. %58,4’ü sistemin donması nedeniyle hastanedeki bilgi,iletişim ve kayıt sistemini 

yetersiz bulduğunu ifade etmiştir. %81,5’i hastanedeki teknolojik cihazların düzenli olarak kalibrasyonun yapıldığını; 

%39,9’u hastanedeki teknolojik aletlerin bakımını yeterli bulduğunu ifade etmiştir. %56.7’si hasta 

monitorizasyonunda sorun yaşadığını; bunların %59,4’ü tansiyon aletleri ile ilgili sıkıntı yaşadığını belirtmiştir. 

Hemşirelerin BİT ölçeği ortalama puanı 83,40±14,25 olup, en yüksek alt boyut puanını genel BİT eğilimi 

(23,98±5,69), en düşük puanı bilgisayar donanımı(10,44±5,04) alt boyut puanından aldıkları saptanmıştır. Yazılım 

kullanımı ile yaş ve çalışma süresi; sanal ortamda iletişim ve BİT ölçeği toplam puanı ile çalışma süresi arasında 

anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05). Bilgisayar donanımının ile cinsiyete; genel BİT eğilimi, bilgiye erişim, yazılım 

kullanımı, ve toplam BİT ölçek puanının medeni duruma; yazılım kullanımı ve toplam BİT ölçek puanının teknoloji 

eğitimi almış olma durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır (p<0.05).  

 

Hemşirelerin bilgi ve iletişim teknolojisine karşı tutum puanı düşüktür. Hemşirelere yönelik bilgi ve iletişim 

teknolojileri konusunda eğitim verilmesi önerilmiştir.  
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S-13  HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ALGILARI, 

BECERİLERİ VE PEDİATRİK İLAÇLARI HESAPLAYABİLME 

PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 
 

Esra ARDAHAN1, Beste ÖZGÜVEN ÖZTORNACI1, Hatice YILDIRIM SARI1, Zehra 

DOĞAN2, 
 
1İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 2İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 

 
Matematik becerisi sağlık alanında, ilaç dozu ve sıvı miktarı, maliyet, beden kitle hesaplamaları gibi alanlarda 

kullanılmaktadır. İlaç tedavisinde de matematik hesaplamasının büyük önemi vardır. Bu çalışma hemşirelik son sınıf 

öğrencilerinin matematik algıları, becerileri ve pediatrik ilaçları hesaplayabilme performanslarının belirlenmesi 

amacıyla yapılması planlanmıştır. 

 

Tanımlayıcı türde olan bu araştırmanın örneklemini Hemşirelik Bölümü’nde eğitimini tamamlayan, dördüncü sınıfı 

bitiren 97 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya katılan tüm öğrenciler son sınıfta bir ay süre ile Pediatri kliniklerinde 

intörn hemşire olarak çalışmışlardır. Veriler anket yöntemi ile araştırmacılar tarafından oluşturulmuş olan 

Sosyodemografik Tanıtım Formu ve Matematik Bilgisi ve Pediatrik İlaçları Hesaplama Becerisi Anketi ile 

toplanmıştır. Çalışmanın etik kurul onayı alınmıştır.  

 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %76.3’ü kız öğrencidir, yaş ortalamaları 22.24±0.89’dir. Öğrencilerin %23.7’si 

intörnlük uygulamalarını Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde tamamlamışlardır. Öğrencilerin çoğunluğu temel 

matematik bilgilerinin yeterli olduğunu düşünmektedir, ancak öğrencilerin yaklaşık %30'u da doz hesaplama, ilaç 

hazırlama ve solüsyon hazırlama bilgilerine güvenmekte kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin; 

dönüşüm soruları, kesirli işlemler, yüzde hesaplama sorularında doğru cevaplama oranlarının düşük olduğu 

saptanmıştır 

 

Bu çalışmada öğrencilerin ilaç hesaplama becerilerinin yetersiz olduğu görülmüştür. İlaç uygulamaları, hemşirelik 

eğitiminin en temel konularından birisidir. İlaç uygulama sürecinde yalnızca uygulama becerisinin yanı sıra teorik 

bilginin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Hemşirenin sorumluluğu ilacın uygulanması, etkisinin 

gözlemlenmesi ve kayıt edilmesidir. Tüm süreç boyunca dikkatli olmak hemşirenin yasal ve etik 

sorumluluklarındandır.  
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S-14   HEMŞİRELİKTE GÜNCEL BİR SORUN : İNTERNET BAĞIMLILIĞI 
 

Gülsenay TAŞ1, Leyla BAYSAN ARABACI1, Ayşe BÜYÜKBAYRAM1, 
 
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı, 

 
Teknolojinin gelişmesi ile bilgisayar ve internet kullanımı her geçen gün giderek artış göstermektedir. İnternet, 

dünyadaki bilgisayarların birbiri ile etkileşim içerisinde olmasını sağlayan ağ bağlantı olarak tanımlanabilir(1). TÜİK 

verilerine göre Türkiye’de on haneden yedisi internet erişim imkanına sahiptir(2). 2011 yılında %42,9 olan bilgisayar 

ve internet kullanımı, 2015 yılı Nisan ayı itibariyle 16-74 yaş grubundaki bireylerde %55,9’a ulaşmıştır. İnternet 

kullanımının birçok alanda bu kadar yaygınlaşması internet bağımlılığı konusunu gündeme getirmektedir. İnternet 

bağımlılığı, internet kullanımına sınırlama getirememe, sosyal veya akademik zararlarına rağmen kullanıma devam 

etme ve internete ulaşımın kısıtlandığı durumlarda anksiyete duyma gibi belirtilerle kendini gösteren bir teknoloji 

bağımlılığı türüdür(3). Bu alanda yapılan birçok çalışma internet bağımlılığının yaygınlığını ortaya koymaktadır(4,5). 

Young (1998) tarafından belirtildiği üzere, internet konusunda obsesif düşünceler, tolerans gelişmesi, dürtü 

denetimindeki yetersizlik gibi internet kullanım davranışlarını tanımlamak için, internet bağımlılığı(6), patolojik 

internet kullanımı(7), sorunlu internet kullanımı(8) gibi birçok terim kullanılmaktadır(9–11). İnternetin bilgi amacıyla 

kullanımı öğrenme için gereklidir ve her geçen gün günlük yaşantımızın bir parçası haline gelmektedir. Pereira (2001), 

hemşirelerin de dahil olduğu bir çalışmada, internetten eğitim sağlamak amacıyla topladıkları bilgileri, klinik 

uygulamalarda kullandıklarını belirtmektedir(12). Hemşireler interneti çeşitli amaçlar için kullanabilmektedir. Cobb 

ve Baird (1999) yaptığı çalışmada onkoloji hemşirelerinin interneti literatür tarama, ilaç bilgileri, akademik bilgiler, 

hasta eğitimi gibi daha çok eğitim ve bilgi ile ilgili sebeplerden dolayı kullandıklarını belirtmiştir(13). Yaşam boyu 

öğrenmenin esas kabul edildiği günümüz koşullarında, mesleki eğitimlerini tamamlayan hemşirelerin, klinik 

uygulamalardaki son gelişmeleri takip edebilmeleri, teknolojyi dolayısıyla internet kullanımı ile mümkün 

olabilmektedir. İnternet tabanlı yapılan bir eğitimin hemşirelerin klinik beceri ve uygulamaları üzerine etkisini 

değerlendiren bir çalışmada, hemşirelerin internet üzerinden yapılan bu eğitimi etkin bir şekilde kullanabildikleri 

vurgulanmaktadır (14). Günümüzde internet sadece bilgiye ulaşma amacıyla değil, alışveriş, iletişim kurma, çeşitli 

başvuru işlemleri, rezervasyon yapma, eğlence gibi çeşitli amaçlar için de kullanılmaktadır. İnternet kullanımının 

istenilebilir olmasını sağlayan karakteristiklerin yanı sıra, kullanımı sorunlar da oluşturabilmektedir. Young tarafından 

tanımlandığı üzere, sorunlu internet kullanımı, haftada 39 saatten fazla kullanım olması durumunda yüksek risk olarak 

değerlendirilmektedir. Hemşireler, yukarıda belirtildiği üzere bilgi sağlama ve öğrenme amacıyla internet kullanımının 

yanı sıra, sorunlu kullanım için de riskli gruptadır. Ancak hemşirelerin sorunlu internet kullanımına ilişkin literatürde 

sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Daha çok hemşirelik öğrencilerinin internet kullanımları ile ilgili çalışmalar, 

öğrencilerin interneti ödev, proje araştırma kaynağı arama ve bilgiye ulaşma amacıyla kullandıklarını fakat sosyal 

desteği az olan öğrencilerin interneti eğlence amaçları için daha çok kullandıklarını belirtmektedir(15). İnternet 

kullanımının bağımlılık düzeyinde olması halinde ise nörolojik yakınmalar, psikolojik değişimler, iş ve sosyal 

yaşamda bir takım problemler gibi fiziksel ve ruhsal sorunlar kaçınılmaz olmaktadır (16). Young ve Rogers (2007) 

sorunlu internet kullanımı ile depresyon arasında güçlü bir ilişki olduğundan bahsetmektedir(17). Hemşirelerin 

sorunlu internet kullanımı, kendi sağlıkları açısından risk oluşturmasının yanında hasta bakımında gecikmelere de 

neden olabilir. Bu bağlamda hemşirelerin sorunlu internet kullanım durumlarını ve bunun bakıma yansımalarını 

değerlendiren daha çok sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır.  
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S-15  DİYABET TANILI HASTALARA VERİLEN VİDEO DESTEKLİ EĞİTİMİN 

İNSÜLİN UYGULAMA BECERİLERİNE ETKİSİ 

Neslişah GEÇGEL1, Öykü KARA1, Burçin TÜRKMEN1, Emine UÇAR1, Berna MEDİHA 

TIRAK1, Sümeyya CIĞAL1, Sevil MERCAN1, Esra AKIN KORHAN1, Leyla BAYSAN 

ARABACI1 
 
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

 
Çalışma, bir devlet hastanesinde yatarak tedavi olan diyabet tanılı hastalara verilen video destekli eğitimin insülin 

uygulama becerilerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

 

Araştırma öntest-sontest uygulamalı yarı deneysel niteliktedir. Veri toplamak için etik kurul ve kurum izinleri 

alındıktan sonra, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan açık ve kapalı uçlu 13sorudan oluşan “Tanıtıcı Bilgi 

Formu(TBF”) ve insülin uygulamasının değerlendirildiği 19maddeden oluşan “İnsülin Kalemi Uygulama Beceri 

Kontrol Listesi(İKUBKL)” kullanılmıştır. Her bir hastaya araştırmacılar tarafından hazırlanan ve adım adım insülin 

uygulamasını gösteren video destekli eğitim öncesi ve sonrası İKUBKL uygulanmıştır. İKUBKL’nde her bir 

maddede, belirtilen uygulama adımlarını doğru yapan hastaya “1”puan, yanlış yapan hastaya “0”puan verilmiştir. 

İKUBKL’nden alınabilecek en yüksek puan 19’dur. Veriler bir devlet hastanesinde yatarak tedavi olan diyabet tanılı 

40hastadan toplanmış, formları tam olarak doldurmayan 1hastanın verileri değerlendirme dışı bırakılarak, istatistiksel 

analizler 39hasta verisi üzerinden yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, tek örneklemde 

t-testi analizi kullanılmıştır.  

 

Hastaların %51.3’ü erkek, yaş ortalamaları 61.00±10,87 ve %46.2’si ilkokul mezunudur. Diyabet tanısı alma süreleri 

ortalama 184.43±105,88 ay olup, ortalama 120.05±92,21 aydır insülin kullanmaktadır. Hastaların %71.8’i daha önce 

diyabet hastalığı ve %76.9’u insülin uygulaması hakkında eğitim aldıklarını ve büyük çoğunluğu aldıkları bu 

eğitimleri hastaneden aldıklarını belirtmiş olup, %43.6’sı diyabet hastalığı ve %53.8’i insülin uygulaması hakkındaki 

bilgilerinin yeterli olduğunu düşünmektedir. Hastaların video destekli eğitim filmini izlemeden önce İKUBKL’den 

aldıkları puan ortalaması(10.28±4.47), eğitim sonrası puan ortalamalarından (16.69±2.17) istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde düşük bulunmuştur (p<.05).  

 

Ortalama 10 yılı aşkın süredir insülin tedavisi alan hastalar, bu uygulama ile ilgili daha önce eğitim aldıklarını ve bu 

konudaki bilgilerinin yeterli olduğunu belirtseler de, video destekli eğitim sonrası insülin uygulama beceri puanları 

anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Bu bulgu, hemşirelik uygulamalarında teknoloji kullanımını içeren video 

destekli eğitimin öğrenmeyi ve davranış değişikliğini oluşturmada daha etkin olduğunu göstermektedir. Nitekim 

çalışmamıza katılan hastaların tamamı yapılan bu eğitimden memnun olduklarını belirtmiştir. Bu sebeple, çağdaş 

hemşirelik anlayışı çerçevesinde, hemşirelik uygulamalarında teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması önerilir. 
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S-16   TÜRKİYE’DE MÜZİK TERAPİ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIN 

İNCELENMESİ 
 

Eda ERGİN1, Melek ŞAHİN2, Nihal TAŞKIRAN3, Şebnem ÇINAR YÜCEL4, 
 
1Celal Bayar Üniversitesi, 2275. Yıl Milas Devlet Hastanesi, 3Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Yüksek 

Okulu, 4Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

 
Müzik, yaşamın her döneminde var olan bir kavramdır ve insan üzerindeki etkisi çok yönlüdür. Bu derlemenin amacı, 

Türkiye’de müzik terapi ile ilgili 1998- Mayıs 2016 tarihleri arasında Pubmed, Google Akademik, Ulakbim Tez 

merkezi yoluyla ulaşılan çalışmaların incelenmesidir. 

 

Veri tabanlarına “Müzik”, “Müzik Terapi” ve “ Müzik Terapi Türkiye” anahtar kelimeleri yazılmış ve çalışmanın 

evrenini ulaşılan 66 çalışmadan; 22’si yükseklisans tezi, 15’i doktora tezi, 20’si yabancı dergilerde yayınlanmış 

araştırma makalesi ve 9’u Türkçe dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi oluşturmaktadır. Çalışmalardan 8 

tanesinin tam metnine ulaşılamayıp özeti ile 58 çalışmanın tam metni incelenerek benzer yayınların yayımlanmış 

makalelerinden yararlanarak 45 çalışma ile bu derleme yazılmıştır. Yapılan çalışmalar; müzik terapinin anksiyete, 

yaşam bulguları, ağrı, konfor ve uyku arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar başlıkları altında incelenmiştir. 

 

Müziğin hastaların/bireylerin ansiyetesine etkisini inceleyen 28 çalışmanın 24’ünde anksiyete düzeyini azalttığı 

saptanmıştır. Müziğin konfora etkisini inceleyen sınırlı sayıdaki çalışmalarda (3) müziğin konforu olumlu yönde 

arttıran girişim olduğu bulunmuştur. Müziğin yaşam bulgularına etkisini inceleyen 18 çalışmada hastaların sistolik ve 

diastolik kan basıncı, SpO2, nabız ve solunum hızı değerlerinde çoğunlukla düşüşe neden olduğu ortaya çıkmıştır. 

İncelenen 16 çalışmada müziğin ağrıyı anlamlı ölçüde azalttığı saptanmıştır. Müziğin uykuya etkisini inceleyen 6 

çalışmada uyku kalitesini arttığı görülmüştür. 

 

Müzik gibi non – farmakolojik yöntemlerin, farmakolojik yöntemlerle beraber kullanılması, çalışmalarda dinletilen 

müziğin süresi, türü, desibel ölçüm düzeyleri, canlı ya da mp3 den dinletilen müzik, dinletilen müziğin bir uygulama 

esnasında olup olmadığı, etki ettiği ölçümlerin farklılığı (oksijen satürasyon düzeyi, solunum, kalp tepe atımı vb) ve 

uygulanan örneklemin özellikleri (yaş, kronik hastalık, mekanik ventilatöre bağlı olma vb.) açısından çeşitlilik 

gösterse de, müziğin biyopsikososyal iyilik oluşturma özelliğinin insanlığın yararına daha aktif olarak 

kullanılabileceği düşünülmektedir. 
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S-17   YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE HEMŞİRELİK AKTİVİTELERİ 

PUANLAMA FORMU’NUN (NAS) TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ 
 

Hörü KARADILLI1, Asiye DURMAZ AKYOL2, 
 
1Dokuz Eylül Üniversitesi DYB, 2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları ABD, 

 
Uluslar arası literatürde yoğun bakımlarda hastaların ihtiyaç duyduğu bakım etkinliklerinin sürelerini 

ağırlıklandırarak, ileriye dönük planlamalar yapmada ve hemşire iş yükü ölçümünde kullanılan, Hemşirelik Aktiviteler 

Puanı -Nursing Activities Score- (NAS)’ın Türkiye’deki geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmek 

 

Dil, kapsam, ölçüte bağlı geçerlilik yöntemleri ile bağımsız gözlemciler arası uyum güvenilirlik yöntemi 

uygulanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi DYB ve AYB birimlerinden 230 erişkin hastadan; Bireysel tanıtım formu, 

APACHE II, NAS ve Tamamlayıcı NAS araçları ile beş ay boyunca veri toplanmıştır. 

 

Hastaların yaş ortalaması 61.12 olup, %59.6’sı erkek ( 93 kadın); %41.30 ile en fazla solunum sistemi hastalığı 

saptanmıştır. %61.3’ü DYB, %38.7’si AYB ünitesindendi. APACHE II skoru ortalamaları 21,24±8,11 bulunmuştur. 

Çeviri-geri çeviri ardından NAS’ı geliştiren yazarından onam alındı. Uzman önerileri sonucunda KGİ:1 bulundu. 

Toplam NAS ile APACHE II skoru arasında anlamlı, pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır (r=0,180).Tüm maddelerine 

göre bağımsız gözlemciler arasında tam uyum (Kappa:1) bulunmuştur. Yaş, cinsiyet gibi bağımsız değişkenlerin NAS 

skorunu arttırmadığı, tanı sayısı arttıkça NAS puanının arttığı saptanmıştır. DYB NAS: 82.78 (min:38.1; max:133.6); 

AYB NAS: 74.83 (min: 41; max:142.2) saptanmıştır ve toplam NAS açısından yoğun bakım ünitelerinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05). DYB’de tedavi gören hastaların NAS puanı AYB’de tedavi gören 

hastalara göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (z: -3,196, p: 0,001). Her iki birimde de hastaların %50’sinden 

çoğu için, izlem(NAS 1b), laboratuvar(NAS 2), tedavi(NAS3), hijyen(NAS 4a), mobilizasyon(NAS 6b), hasta ve 

yakınlarına destek(NAS 7a), idari ve yönetim(NAS 8a), solunum desteği(NAS 9,10,11), vazoaktif ilaç uygulama(NAS 

12), idrar kateteri yardımıyla idrar ölçümü(NAS 17), gastrik tüp veya diğer enteral yolla beslenme(NAS 21) 

işlemlerinin yerine getirildiği saptanmıştır.  

 

Hemşirelik Aktiviteleri Puanlama Formu Türk toplumu için geçerli ve güvenilir bir araçtır. NAS’ın; Hastaların yatış 

süreleri boyunca birden fazla izlem yapılarak uygulanması, Farklı üniteler, hasta grupları ve vardiyalarda uygulanarak 

değişmezliğinin araştırılması, Hasta için gerekli bakım süresinin hesaplanabilmesinde, Hemşire iş yükü ölçümünde 

kullanılması, Klinik ve yönetici hemşireler tarafından ileriye yönelik planlamalarda kullanımı önerilir.  
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S-18   SİMÜLASYON ROBOTLARI İLE EĞİTİM UYGULAMASI SIRASINDA 

ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 

Medet KORKMAZ1, Demet ARI YILMAZ1, Hatice GÜZEL1, Leyla DELİBAŞ1, Arzu 

TUNA1, 
 
1Sanko Üniversitesi, 

 
Bu çalışmanın amacı hemşirelik okullarında kullanımı gittikçe yaygınlaşan simülasyon robotlarının sırasında ortaya 

çıkan sorunları belirlemek ve çözümler geliştirmektir. 

 

Çalışma tanımlayıcı-gözlemsel tiptedir. Çalışmada Hemşirelik eğitiminin 3. yılında olan, katılıma gönüllü 20 öğrenci 

belirlendi ve her biri dört kişiden oluşan beş grup oluşturuldu. Astım atağı senaryosu ile öğrenci eğitimi uygulaması 

yapılmaya başlandı. Uygulamanın moderatör araştırmacısı ve gözlem yaparak kayıt tutan araştırmacılar sabit kaldı ve 

her seferinde yeni öğrenciler ile aynı eğitimin tekrarlanmasına devam edildi. İlk uygulamadan başlamak üzere her bir 

uygulama sırasında ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı ve belirlenen çözümler diğer 

uygulamalarda dikkate alındı.  

 

Sadece araştırmacılar ile yapılan ilk uygulama sonunda; robot, monitör ve kontrol bilgisayarının koordinasyonunda 

sorunlar yaşanabildiği, vakaya uygun dış seslerin ayarlanmasında, senaryoların ingilizce olarak yansıması nedeniyle 

anlaşılmasında sorun olduğu saptandı. Öneri olarak simülasyon odasına 30 dk önce gidilmesi, tüm senaryoların 

çevirilerinin yapılması, bilgisayar, robot ve monitör sorunlarının düzeltilmesi önerildi. Öğrenciler ile yapılan ilk 

uygulamada; öğrencilerin uygulamayı ciddiye almadıkları, yaptıklarını belirttikleri uygulamaların kontrol 

bilgisayarına girilmesinde gecikmeler olduğu, öğrencilerin robotu yeterince tanımadıkları, zaman yönetiminde 

problem olduğu, gerçek hasta olarak görmediklerinden hasta ile iletişime geçmedikleri, müdahale araçlarının eksik 

olduğu, vaka ile ilgili bilgilerinin güncel olmamasından kaynaklanan yetersizlikler yaşandığı, kontrol bilgisayarını 

yöneten kişinin öğrenciyi takip edemediği tespit edildi. Bunun üzerine kontrol bilgisayarının robotun yanına ve 

öğrencilere ters olarak yerleştirilmesi, uygulamanın en az iki kişi tarafından yönlendirilmesi, vakanın ciddiyetine 

ilişkin öğrencilere başlangıçta açıklama yapılması, müdahale araçlarının eksiksiz olarak bulundurulması ve 

uygulamanın ilgili teorik eğitimi takip etmesi önerildi. Üçüncü uygulama sonunda gurub liderlik, iletişim, 

koordinasyon sorunları yaşadığı, sorunların nedeninin, tecrübesizlik ve teorik bilgileri hatırlamada güçlük olduğu 

belirtildi. Öğrenciler uygulamanın tekrarlanmasının yararlı olacağını, uygulama sonrasındaki geribildirimden çok 

yararlandıklarını belirttiler. Bu aşamadan sonra grupların eğitimlerinin bir hafta ara ile iki kez yapılmasına, ayrıca 

büyük bir monitörün duvara monte edilmesine karar verildi.  

 

Devam eden bulgular ve sonuçlar kongre sırasında paylaşılacaktır.  
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S-19   HASTANEDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN İŞ GÜVENLİĞİNE 

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 
 

Fatma Banu DOĞRU1, Yasemin TOKEM2, 
 
1Urla Devlet Hastanesi, 2Izmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 

 
Araştırmanın amacı İzmir’de bir ilçe hastanesinde çalışan sağlık personeline yönelik iş güvenliğinin sağlanıp 

sağlanmadığının incelenmesidir. Ayrıca sağlık personelinin maruz kaldığı iş kazası ve meslek hastalıklarının 

değerlendirilmesi de amaçlanmıştır. 

 

Araştırma, İzmir ilindeki 150 yataklı ve 350 çalışanı olan bir ilçe hastanesinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemi 

111 sağlık çalışanından oluşmuştur ( 37 hemşire, 17 hekim, ve 57 diğer sağlık personeli) Veriler, demografik 

özellikler (8 soru) ve İş Güvenliğine Yönelik Anket Formu (7 soru) ve 45 maddelik Hastanelerde İş Güvenliği Ölçeği 

kullanılarak 21 Aralık 2015 – 15 Mart 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Ölçek, Öztürk ve Babacan tarafından 2010 

yılında geliştirilmiş, ölçeğin kapsam geçerliliği için Content Validity Indeksi %92, güvenirliği için madde-toplam 

puan korelasyon değerleri 0.47-0.74 ve Cronbach Alpha: 0.96 olarak bulunmuştur. Çalışmanın yürütülmesi için bir 

Üniversite Hastanesinin Etik kurulu izni, kurumdan yazılı izin ve araştırmaya dahil edilen sağlık çalışanlarından yazılı 

ve sözlü izin alınmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 

23.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir.  

 

Sağlık personelinin %33’ü hemşire, %15’i hekim, %51’i diğer sağlık personelidir (eczacı, röntgen teknisyeni vb.). 

Hemşirelerde yaş ortalaması 38.76±6.37; hekimlerde 48.76±7.06, diğer sağlık personelinde ise 37.53±8,97’dir. 

Bulgularda tüm sağlık personeli iş kazası ve meslek hastalıklarının hastanelerinde orta sıklıkta görüldüğünü 

belirtmiştir. Ancak geçirdikleri iş kazaları kapsamında çalışanların %51,4’ü kronik yorgunluğu, meslek hastalığı 

kapsamında %48’i uyku bozukluklarını açıklamışlardır. Ölçek toplamında ise tüm sağlık personelinin hastanelerinde 

genel olarak iş güvenliğinin sağlanmadığını (3.36±0.98) belirttikleri saptanmıştır . Aynı zamanda; hemşirelerin iş 

güvenliğini daha yetersiz buldukları belirlenmiştir (p<0.05). Hastanede iş güvenliğine yönelik olarak personel 

memnuniyeti değerlendirildiğinde;hemşirelerin iş yükü ve iş hızından, hekimlerin hemşire sayısından, diğer sağlık 

personelinin ise iş hızından ve iş yükünden memnun olmadıkları saptanmıştır.  

 

Sonuç olarak, hastanede iş güvenliğinin yetersiz olduğu belirtilirken mesleki hastalıkların ve şikâyetlerin olduğu, 

yönetimin yeterince destek sağlayamadığı görülmektedir.  
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S-20   TÜRKİYE’DE BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDAKİ AVANTAJLI VE 

AVANTAJSIZ YÖNLER VE HEMŞİRELİK ALANINDAKİ YERİ 
 

Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN1, Elif ÜNSAL AVDAL1, Afet YÜZER2, 
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir, 2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Ve Eğitim 

Araştırma Hastanesi Ar-ge Birimi, 

 
OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü), yaşanan deneyimlerle beraber özellikle gelişmekte olan ülkeler için 

bir bilim, teknoloji ve yenilik politikası geliştirmenin gereğini sağlık ve eğitim alanlarında önemle vurgulamaktadır. 

Dokuzuncu Kalkınma Plânı, Bilim ve Teknoloji Özel İhtisas Komisyonu Raporuna göre, Türkiye’de Bilim ve 

Teknolojiyi ilgilendiren alanlarda tespit edilmiştir. Bu rapora göre bazı avantajlı ve avantajsız alanlar şu şekilde 

sıralanmıştır. Avantajlı yönler; a)Türkiye’nin eğitilebilme ve yönlendirilme potansiyeli olan genç nüfusa sahip olması 

ve Türkiye’de yeniliğe açık, risk almaya yatkın girişimcilik ruhuna sahip insanların olması, b)Bilim, teknoloji ve ilgili 

sektörler üzerine çok sayıda çalışmalar yapılmış olması, c) Ar-Ge destek programları ve araştırmacı kadrolara sahip ve 

düzenli olarak finanse edilen üniversite ve kamu araştırma kuruluşlarının varlığı, bunlardan bazılarıdır. Avantajsız 

yönler ise; a) Bilim ve teknoloji kültürü ve farkındalığının tabana yayılmamış olmasından dolayı, yeterince 

sahiplenilmemesi, b) Ar-Ge harcamalarının toplam içerisinde oran olarak az kalması, yeterli Ar-Ge birimlerinin 

kurulmaması ve Ar-Ge’ye yönelik nitelikli personel istihdam edilmemesi gibi avantajsız yönlerde vardır. Bilim ve 

teknoloji alanında sağlık sektöründe meslekler arasında bilgi paylaşımı ve ilgili kurumlar arası iletişimde meydana 

gelen eksiklikler, beraber ve takım olarak çalışma kültürünün yeterince gelişmemiş olması ve ilgili kurumlar arasında 

yeterli koordinasyonun oluşturulamaması nedeniyle hemşirelik bu alanda çok kısır kalmıştır. Bu nedenle hemşirelik 

alanında lisans ve lisanüstü düzeylerde innovatif süreci geliştirme yöntemlerine bilim ve teknoloji alanında daha fazla 

yer verilmelidir.  
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S-21   SHMYO ÖĞRENCİLERİNİN SİMÜLASYON UYGULAMALARININ 

EĞİTİME KATKISI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 
 

Selin DENİZ1, 
 
1Kemerburgaz Üniversitesi, 

 
Araştırma amacım; SHMYO öğrencilerinin simülasyon uygulamalarının eğitime ve öğrenime katkısı ile ilgili 

görüşlerini incelemek, düşüncelerini saptamak; eğitime, bilime ve topluma fayda sağlamaktır. 

 

Çalışmada yarı yapılandırılmış altı soruyu içeren odak grup görüşme yöntemi kullanılmıştır. Örneklem grubuna lise 

eğitimini Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümünde tamamlamış SHMYO İlk ve Acil Yardım Bölümü 1. ve 2. sınıf 

önlisans öğrencilerinden 30 gönüllü öğrenci seçilmiş ve her grupta 10 öğrenci olmak üzere toplam 3 odak grup 

görüşmesi yapılmıştır. 

 

Öğrencilerin çoğunluğu mesleğe başlamadan önce laboratuar verilen beceri geliştirme uygulamalarının faydalı 

olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrenciler beceri geliştirme alanlarında bulunan maketlerin yeni ve mekanik olarak 

dışarıdan yönlendirme ile kontrol edilebilir modelde olması ve öğrencilerin uygulama derslerini iki ayrı gruba 

ayrılarak öğrenme alanında az sayıda öğrencinin uygulamaya dahil olmasının birden fazla uygulama yapma şansını 

oluşturduğundan faydalı olduğunu belirtmiştir. Öğrenciler maketler üzerinde yapılan vaka çalışmaları sayesinde klinik 

alana çıkmadan önce kendilerini yeterli hissetmeye yardımcı olduğunu ifade etmiştir. Ancak uygulama ders saatlerinin 

yetersiz olması nedeniyle az vaka çalışması yaptığını düşünmektedirler. Uygulama ders saatlerinin arttırılması 

gerektiğini önererek, böylece daha yetkin olacaklarını düşündüklerini ifade ettiler. 

 

Sonuç olarak; sağlık eğitimi bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme ortamlarını kapsayan bir sistem 

gerektirdiğinden; mezun olan öğrencilerin bu özellikler açısından tam donanımlı olması sağlanmalıdır. Öğrencilerin, 

hastaya uygulama yapmadan laboratuar ortamında klinik yeterliliklerinin artırılması hedefine ulaşmada önemli bir 

eğitim yöntemidir. Sahaya çıkmadan önce gerçeğe uygun vakalarla birleşmiş ortamı yansıtan bir laboratuarda mesleki 

becerilerini geliştirebilmektedirler. Literatüre benzer şekilde çalışmamıza katılan öğrenciler hastaya uygulamayı 

yapmadan önce alınan simülasyon eğitiminin öz güvenlerini artıracağını düşünmektedirler. Bu doğrultuda simülasyon 

eğitiminin, öğrencinin kliniğe hazırlamada etkili olacağı, öğrencinin klinik karar verme ve uygulama becerisini 

geliştirerek, özgüvenini artıracağı düşünülmektedir. Öğrencilere katkı sağlaması nedeniyle, simülasyon uygulamasının 

eğitim yöntemi olarak kullanılması ve yaygınlaştırılması önerilmektedir. Ayrıca labaratuarda yapılan uygulama 

saatlerinin ve vaka çalışmalarının arttırılması ile daha etkin eğitim verilebileceği önerilmektedir.  
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S-22   HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNNOVATİF DÜŞÜNME 

BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 
 

Elif ÜNSAL AVDAL1, Özlem OKTAY2, Burcu ARKAN3, Nurcan ÖZYAZICIOĞLU3, 
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir, 2Acıbadem Hastanesi, Bursa, 3Uludağ Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

 
Günümüzde sağlık alanında da inovatif çalışmalar hız kazanmıştır. Bununla beraber hemşirelik alanında buluşlar ve 

inovatif çalışmaların yapılması önemlidir. Sağlık alanında birçok innovatif ürünlerinin her geçen gün ortaya çıktığı 

günümüzde hemşirelik öğrencilerinin de bu alanda bilgi sahibi olmaları oldukça önemlidir. 

 

Tanımlayıcı ve kesitsel türde yapılan bu çalışmada Bursa ‘da bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümü 4. sınıf 

öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada örneklem seçimine gidilmeyerek, çalışmaya katılmayı kabul eden 

evrendeki tüm bireylere (N=112), ulaşılmış ve innovaktif düşünme becerileri incelenmiştir. Veriler anket yöntemi ile 

yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak sosyo-demografik özellikler veri toplama formu ile 

araştırmacılar tarafından literatüre bağlı olarak hazırlanan innovatif düşünme becerileri anketi kullanılmıştır. 

 

Yapılan bu çalışma sonucunda son sınıf öğrenci hemşirelerin buluş ve inovasyon konusunda yeterince bilgi sahibi 

olmadıkları görülmüştür. Bu nedenle inovatif bir toplum ve kurum kültürü oluşturulması için buluş ve inovasyon 

konusunda lisans döneminde hemşirelik öğrencilerinin eğitim almasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır 
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S-23   HEMŞİRELİK BAKIMINDA TEKSTİL TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMA 

ALANLARI 
 

Hülya LEBLEBİCİOĞLU1, Leyla KHORSHTD1, 
 
1EGE ÜNİVERSİTESİ, 

 
Günümüzde teknoloji sayesinde bilişim, iletişim, eğitim, makine, endüstri, tekstil, otomotiv, sağlık vb. birçok alanda 

artan ivmeyle teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. Tıbbi tekstiller ve bununla ilgili olan bakım ve hijyen sektöründeki 

büyüme hem tekstil teknolojisindeki hem de bakım uygulamalarındaki sürekli devam eden ilerleme ve yenilikler 

sayesinde gerçekleşmektedir. Ülkemizde tıbbi tekstil içerikli bakım ürünlerine ilişkin az sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışma bakım uygulamalarında yenilikçi hemşirelik tekstil bakım ürünlerinin önemini vurgulamak 

amacıyla planlanmıştır.  

 

Hemşirelik mesleğinde medikal tekstil hemşire üniformalarından sargı bezlerine, yara bakım ürünlerinden hasta bezi 

ve giysisine kadar çok farklı ürünlerde kullanılmaktadırlar. Değişen zaman ve evde bakım yerine yataklı tedavi 

sürecine geçiş hemşire üniformalarında son karar olarak beyaz renkte yoğunlaşmıştır. Çalışmalar hemşirelerin 

üniforma ve üzerindeki giysilerin hasta bakım aktivite süresince mikrobiyal kontaminasyona maruz kaldığını 

göstermiştir. Basil sporlarının kontamine formadan ya da plastik önlük veya koton önlüklerle taşınabileceği 

bulunmuştur. Özellikle yoğun bakım ünitelerinde hemşirelik bakımı gereği hasta ile fiziksel temas hemşire 

formalarının sık yıkanabilen, sıvı tutmayan, leke biriktirmeyen ve konforlu klinik giysilere olan ihtiyacı ve plastik 

önlük giyimini zorunlu kılmaktadır. 

 

Bologna Üniversitesi’nde RICCI ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada atopik dermatitli çocukların tedavisinde medikal 

tekstil maddesinin uygulandığı ipek bandajları kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda; ipekle sarılı bandajların tedavi 

süresince yaraların iyileşmesine katkıda bulunduğu, açık yaraların bu sayede enfeksiyondan korunduğu ispatlanmıştır. 

Ayrıca ipek film ipek pansuman olarak kolayca üretilebilmektedir, kollajen sentezini artırır, ödemi azaltır ve 

epitelizasyon sürecini hızlandırır. Sonuç olarak serisinsiz ipek üretimi atopik dermatitli çocuklarda semptomların 

azaldığını ve atopik dermatit tedavisinde yararlı olabileceğini göstermiştir. Vinci C. ve arkadaşları açık yara tedavisi 

gören diyabetik ülser hastaları için bir etken maddesi uygulanmış ipek bandajlar ve yara bantları kullanmıştır. Bu 

bandajların yara üzerindeki enfeksiyon oluşumunun engellemesi sayesinde açık yaraların daha hızlı iyileştiği 

gözlemlenmiştir.  

 

Sonuç olarak hemşireler hastalarda bakım ve hijyen ürünlerinin performansını değerlendirmeli, hastaları için doğru 

ürünü eşleştirmeli ve bu konuda çalışmalar/ürünler hakkında tasarım fikirleri sunmalıdırlar.  
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S-24   HEMŞIRELERDE ÖRGÜTSEL SESSIZLIK NEDENLERİ İLE 

PERFORMANS VE İŞDOYUMU İLİŞKİSİ 
 

Serap PARLAR KILIÇ1, Didem ÖNDAŞ AYBAR2, Sibel SEVİNÇ3, 
 
1Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ad, 2Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Hemşirelik Ad, 3Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu, İç Hastalıkları 

Hemşireliği Ad, 

 
Sağlık çalışanlarında sessiz kalma örgütsel anlamda yanlış kararların verilmesine sebep olabilirken aynı zamanda 

çalışanların güvenini, iş doyumunu ve örgütsel fonksiyonlarına yönelik performansını olumsuz etkilemektedir. Bu 

çalışmada hemşirelerin örgütsel sessizlik nedenleri ele alınmış ve sessizleşme nedenlerinin hemşirelerin iş doyumu ve 

performans düzeyleri arasındaki ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

 

Araştırma, Haziran-Eylül 2016 tarihleri arasında Türkiye’nin bir ilinde bulunan ve çalışmanın yapılmasını kabul eden 

iki kamu hastanesi ve iki özel hastane olmak üzere toplam dört kurumda yürütülen tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. 

Araştırmanın örneklemini belirtilen tarihler arasında bu hastanelerde çalışan 475 hemşire oluşturmuştur. Veriler; anket 

formu, Örgütsel Sessizlik Ölçeği, Performans Ölçeği ve Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. 

Verilerin analizi bilgisayar ortamında yüzdelik, aritmetik ortalama ve korelasyon analizi kullanılarak yapılmıştır. 

Çalışma öncesi Fırat Üniversitesi Bilimsel Etik Kurulundan, Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği’nden yazılı izin ve 

araştırmaya katılan hemşirelerden sözel izin alınmıştır.  

 

Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 29.46±7.20 (Min:18-Mak:58)’dir. Hemşirelerin %79.6’si kadın, 

%52.4’ü evli, %53.7’si lisans mezunu, %47.8’i 5 yıl ve altı süredir ve %49.4’ü nöbet şeklinde çalışmaktadır. Genel 

örgütsel sessizlik nedenleri ortalaması 3.09±0,76 olarak bulunmuştur. En yüksek ortalamanın sırasıyla; “yönetsel ve 

örgütsel nedenler” (3.39±0,92), “izolasyon korkusu” (3.32±0,91), “ilişkileri zedeleme korkusu” (3.16±0,93), “işe 

ilişkin korkular” (2.88±0,92) ve “tecrübe eksikliği” (2.72±0,91) faktörlerine ait olduğu belirlenmiştir. İfadelere 

bakıldığında ise, en yüksek ortalamaya sahip olan ifade; “yöneticilerin negatif geri bildirime olumsuz tepki vermesi” 

(3.57±1.05) iken; en düşük ortalamaya sahip ifade “terfi edememe korkusu” (2.49±1.18) ifadesi olarak saptanmıştır. 

Hemşirelerin örgütsel sessizlik nedenlerinin alt boyutları ile performans ve iş doyumu arasında yapılan korelasyon 

analizi incelendiğinde; örgütsel sessizlik nedenlerinin tüm alt boyutları ile iş doyumu arasında anlamlı ve negatif 

yönlü bir ilişki olduğu, örgütsel sessizlik nedenlerinin “ilişkileri zedeleme korkusu” alt boyutu hariç diğer alt boyutları 

ile performans düzeyi arasında da anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür (p<0.001).  

 

Bu araştırmada sessiz kalmanın hemşirelerin iş doyumunu ve performansını olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır. 
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S-25   ÜÇ FARKLI EĞİTİM SİSTEMİNE KAYITLI HEMŞİRELİK 

ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ EĞİTİM SİSTEMLERİ HAKKINDAKİ 

GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 
 

Feyza DERELİ1, Hatice YILDIRIM SARI1, Yasemin TOKEM1, 2, 2, 
 
1İzmİr Katİp Çelebİ Ünİversİtesİ/hemşİrelİk, 

 
Hemşireliğin bilgi birikiminin artmasında ve profesyonel gelişimin sürdürülmesinde kaliteli eğitim önemli bir yere 

sahiptir. Hemşirelik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesinde, iyi eğitilmiş ve nitelikli hemşireler yetiştirilerek güvenli 

ve etkili bakım sunulması ve toplumun sağlığının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla var olan eğitim sistemleri 

irdelenmelidir. Çalışma öğrencilerin hemşirelik mesleği ve eğitimi ile ilgili görüş ve beklentilerini, mevcut eğitim 

sistemlerine yönelik tutum ve farkındalıklarını belirlemek amacıyla yapıldı. 

 

Araştırmanın örneklemini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi 3. ve 4. 

Sınıflarında okuyan toplam 621 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Araştırma için etik kurul onayı, ayrıca kurumlardan 

yazılı, öğrencilerden sözel izinler alındı. Verilerin toplanmasında öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri formu, 

mevcut eğitim sistemi ile ilgili görüşler formu ve Öğrenci Doyum Ölçeği kullanıldı. Öğrenci Doyum Ölçeği; Öğretim 

Elemanları, Okul Yönetimi, Kararlara Katılım, Bilimsel Sosyal ve Teknik Olanaklar, Eğitim Öğretimin Niteliği alt 

boyutlarından oluşmakta, puan ortalamaları 1’den 5’e kadar derecelendirilmekte, puan ortalamasının artması 

memnuniyetin arttığı anlamına gelmektedir. Veriler SPSS 22 paket programında değerlendirildi.  

 

Öğrencilerin yaş ortalaması 21.4 ± 1.32, % 84.7’si kız, % 85.7’si 3. Sınıf, not ortalamaları 100’lük sistemde 72.53 ± 

8.54’dir. Hemşirelik öğrencilerinin % 44.8’i klasik, % 34.8’i entegre, % 20.5’i probleme dayalı öğretim (PDÖ) 

modelinde eğitim görmektedir. Klasik sistemdeki öğrencilerin % 44.4’ü, Entegre sistemdekilerin % 26.4’ü, PDÖ % 

29.2’si ve toplamda üç sistemdeki öğrencilerin % 56.2’si mevcut eğitim sisteminden memnun olduklarını 

belirtmektedir. Öğrenci Doyum Ölçeği toplam puan ortalaması 3.03±0.6 olup; Klasik sistemde 2.95±0.6, PDÖ 

3.33±0.6, Entegre sistemde 2.95±0.6’dır. Öğrenci Doyum Ölçeği alt boyutları arasında Öğretim Elemanı alt boyut 

puan ortalaması en yüksek PDÖ (3.51±0.75), Bilimsel Sosyal Teknik Olanaklar alt boyut puan ortalaması en düşük 

Klasik sistemdir (2.78±0.73). Öğrencilerin not ortalaması ile memnuniyet durumları toplam puanı ve öğretim elemanı, 

okul yönetimi, kararlara katılım, eğitim niteliği alt boyutları arasında korelasyon gücü zayıf ancak pozitif anlamlı ilişki 

tespit edildi (p<0.05). Öğrenci Doyum Ölçeği’nin öğretim elemanı, kararlara katılım alt boyutlarında ve toplam 

puanda 4. Sınıf öğrencilerin puanlarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptandı.  

 

Hemşirelik öğrencilerinin eğitim öğretimlerinden memnuniyetleri orta düzeydedir. Memnuniyetlerinin en yüksek 

olduğu alt boyut Öğretim Elemanları alanıdır. Eğitim sistemlerinin elde edilen sonuçlar doğrultusunda gözden 

geçirilmesinin ve üç sistemde de öğrenci memnuniyetini iyileştirici önlemlerin alınmasının önemli olduğu 

düşünülmektedir. 
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S-26   HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON KULLANIMI: SİSTEMATİK 

LİTERATÜR İNCELEMESİ 
 

Derya UZELLİ YILMAZ Derya UZELLİ YILMAZ1, Esra AKIN KORHAN Esra AKIN 

KORHAN1, 
 
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, 

İzmir, Türkiye, 

 
Bu sistematik inceleme, hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımının etkinliğini değerlendiren mevcut literatürün 

gözden geçirilmesi ve çalışmadan elde edilen verilerin sistematik biçimde incelenmesi amacıyla yapılmıştır.  

 

Çalışmanın evrenini 1 Eylül 2015-30 Eylül 2016 tarihleri arasında “ScienceDirect”, “CINAHL Plus”, “Scholar 

Google”, “PUBMED”, “Medline” uluslararası veri tabanları taranarak ulaşılan makaleler oluşturmuştur. İncelemede 

“simulation”, “nursing education” ve “simulation in nursing” anahtar kelimeleriyle hemşirelik eğitiminde simülasyon 

kullanımının sonuçlarını değerlendiren, son bir yılda yayınlanmış ve tam metni bulunan makaleler seçilmiştir. Bu 

makalelerden araştırma kriterlerini karşılayan toplam 16 çalışma incelemenin örneklemini oluşturmuştur. 

 

Çalışmaya dâhil edilen makalelerde deneysel, yarı deneysel ve tanımlayıcı-kesitsel, prospektif ve birden fazla 

araştırma tasarımlarının kullanıldığı saptanmıştır. Simülasyon eğitiminin etkinliğini değerlendiren çalışmalarda 

“Mastery Multiple-choice Learning in Cardiac Arrhythmia Knowledge Form”, “The Knowledge and Attitudes of 

Survey Regarding Pain (KASRP) “, “Salivary Alpha-amylase Level”, “Self-confidence Questionnaire”, “Salivary 

Cortisol Levels”, “A Students’ Satisfaction and Self-confidence Scale “, “Simulation Design Scale”, “Psychomotor 

Skills Checklists”, “Previous Knowledge and Demographic Questionnaire”, “Spielberger's State and Trait Anxiety 

Inventory”, “Resuscitation Self-efficacy Scale”, “The Educational Practices Questionnaire”, “Clinical Teaching 

Subscale”, “Self-Confidence Survey”, “The Six-D Scale”, “Global Rating Scale” ve “Confidence with 

Communication Skills Scale” veri toplama araçlarından yararlanılmıştır. Araştırmaların 11’inde, hemşirelik 

öğrencilerinin bilgi, psikomotor beceri ve iletişim becerilerinin kazandırılmasında simülasyon ile eğitimin etkili 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 2 araştırmada da hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı ile öğrencilerin stres 

düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan 5 çalışmada da simülasyonun öğrencilerin memnuniyet ve öz güven 

düzeylerinde artma sağladığı saptanmıştır. 

 

Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımının öğrenciye bilgi, psikomotor beceri ve iletişim becerilerinin 

kazandırmasının yanı sıra öğrenci yeterliliklerinin değerlendirilmesinde de etkili bir değerlendirme yöntemi olarak 

kullanılabileceği, ayrıca öğrencinin memnuniyet, algı ve öz güven gelişmesine katkı sağlayan bir öğrenme yöntemi 

olduğu görülmektedir. 
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S-27   HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON VE İNTERNET 

BAĞIMLILIĞI İLE ÜST EKSTREMİTE 
 

Dilek YILMAZ1, Hava GÖKDERE ÇİNAR1, Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2, 
 
1Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Bursa, 

 
Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinde akıllı telefon ve internet bağımlılığı ile üst ekstremite fonksiyonel aktivite 

düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapıldı. 

 

Tanımlayıcı ve kesitsel desende yürütülen araştırma, Türkiye'nin batı bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin 

2015-2016 öğretim yılında hemşirelik bölümünde öğrenim gören, araştırmanın yapıldığı dönemde ulaşılabilen ve 

araştırmaya katılmayı kabul eden 289 öğrenci ile gerçekleştirildi (Araştırma evreni üzerinden katılım oranı: %60,20). 

Araştırma verilerinin toplanmasında; “Öğrenci Tanıtım Formu”, Noyan ve arkadaşları (2015) tarafından Türkçe 

geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan “Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu (ATBÖ-KF)”, Günüç 

(2010) tarafından Türkçe olarak geliştirilen “İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ)” ve Düger ve arkadaşları (2006) 

tarafından Türkiyede geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan “Kol, Omuz ve El Sorunları Anketi (DASH)” 

kullanılmıştır. Araştırmanın yürütülebilmesi için araştırmanın yapıldığı kurumun Araştırma Komisyonu’ndan (Karar 

No: 2016/10) yazılı, araştırmaya katılan öğrencilerden de araştırmaya gönüllü katıldıklarına ilişkin yazılı ve sözlü 

onam alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesi; sayı, yüzde, ortalama±standart sapma ile Independent t testi, Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) ve Pearson Korelasyon analizi ile yapılmıştır. 

 

: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.87±1,68 (min:18, max:29) olup, %77.9’u kız ve %28.4’ü üçüncü 

sınıfta öğrenim görmektedir. Öğrencilerin %45’i yurtta kaldığını, %42.6’sı günde 40’dan fazla akıllı cep telefonunu 

kontrol ettiğini, %49.5’i kendini akıllı telefon bağımlısı olarak değerlendirdiğini ifade etmiştir. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin ATBÖ-KF ortalama toplam puanı 23.31±10.20 (min: 10, max: 53), İBÖ ortalama toplam puanı 

73.62±22.68 (min: 5, max: 160), DASH ortalama toplam puanı 42.97±12.18 (min: 30, max: 100) olarak belirlenmiştir. 

İBÖ alt boyutları arasında puan ortalamasının en yüksek yoksunluk alt boyutu (29.0±8.69), en düşük ise sosyal 

izolasyon (10.77±4.41) alt boyutu olduğu saptanmıştır. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda; ATBÖ-KF ile İBÖ ve 

DASH arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (sırasıyla; p=0.000, p=0.003). Kız öğrencilerin DASH 

ortalama toplam puanı erkek öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek olup (p>0.05), cinsiyet faktörü ile İBÖ ve 

ATBÖ-KF toplam puanı arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (p>0.05). Araştırmada öğrencilerin yaş, 

yaşadıkları yer ve öğrenim gördükleri sınıf gibi faktörlerin üst ekstremite fonksiyonel aktivite düzeyleri ile akıllı 

telefon ve internet bağımlık düzeylerini etkilemediği görülmüştür. 

 

Bu çalışma sonucunda, hemşirelik bölümü öğrencilerinin orta düzeyde akıllı cep telefonu ve internet bağımlısı olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin akıllı telefon ve internet bağımlılık düzeyleri ile üst ekstremite fonksiyonel aktivite 

düzeyleri arasında bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

 


