6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı
,
Kongresi
Hemşireliğin Geleceğine Yolculuk
15-17 Eylül 2022 İstanbul

6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,
15 Eylül 2022, Perşembe

KURS 1: HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON UYGULAMALARI
Tarih/Saat

15.09.2022 09:30-16:30

Yer

(D 102 1.Kat)

Kurs
Koordinatörleri

• Prof. Dr. Vesile Ünver
• Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Uslu

Eğitimciler

• Prof. Dr. Vesile Ünver
• Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Uslu
• Dr. Öğr. Üyesi Zehra Kan Öntürk
• Dr. Öğr. Üyesi Elif Ateş
• Öğr. Gör. Dr. Merve Kanığ
• Öğr. Gör. Dr. Azize Karahan
• Öğr. Gör. Zehra Belhan
• Arş. Gör. İlçim Ercan

Kurs Hedefleri

• Bu kurs; Simülasyona Dayalı Öğrenme Deneyiminin temel kavramlarını ve stratejilerini
en iyi uygulama standartları doğrultusunda öğretilmesini amaçlamaktadır.
• Bu doğrultuda kurs hedefleri;
• Sağlık Hizmeti Simülasyon Uygulamaları En İyi Uygulama StandartlarınıTM
tanımlayabilme
• Simülasyon ile ilgili terminolojiyi uygulamaya aktarabilme
• Simülasyon dayalı deneyimlerini kolaylaştırmak için etkili simülasyon tasarım ilkelerini
tartışabilme
• Örnek bir simülasyon uygulamasını deneyimleme

Kurs İçeriği

• Klinik Simülasyona Giriş ve Simülasyon Ortamının Sağlanması
• Ön bilgilendirme ve Çözümleme
• Simülasyon Tasarımı ve Örnek Uygulama
• Simülasyonun Değerlendirilmesi
• En iyi uygulama standartları doğrultusunda Örnek Simülasyon Uygulaması
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6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,
KURS-1 PROGRAM AKIŞI

09.30-09.45

Açılış Konuşmaları-Ön test
Klinik Simülasyona Giriş ve Simülasyon Ortamının Sağlanması, Vesile Ünver

09.45-10.45

• Klinik simülasyon teorileri
• Sağlık Hizmeti Simülasyon Uygulamaları: En İyi Uygulama StandartlarıTM

10.45-11.15

Çözümleme, Elif Ateş

11.15-11.30

Kahve Molası

11.30-12.30

Simülasyon Tasarımı ve Örnek Uygulama, Yasemin Uslu

12.30-13.00

Simülasyonun Değerlendirilmesi, Azize Karahan

13.00-14.00

Öğle Yemeği
Örnek Simülasyon Uygulaması

14.00-15.00

• Simülatör Seçimi, Zehra Kan Öntürk-Merve Kanığ
• Standardize Hasta Eğitimi, Merve Kanığ-İlçim Ercan
• Gerçeklik (ortam hazırlığı, mülaj), Vesile Ünver-Zehra Belhan

15.00-15.10

Kahve Molası

15.10-15.20

• Ön bilgilendirme, Elif Ateş-İlçim Ercan

15.20-15.30

• Senaryo Uygulaması, Zehra Kan Öntürk / İlçim Ercan, Elif Ateş / Merve Kanığ

15.30-15.50

• Senaryo Çözümlemesi, Zehra Kan Öntürk / İlçim Ercan, Elif Ateş / Merve Kanığ

16.00-16.30

Kurs Çözümlemesi, Vesile Ünver, Yasemin Uslu
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6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,

KURS 2: MİNDFULNESS (BİLİNÇLİ FARKINDALIK) İLE KENDİNE DUYARLI
HEMŞİRE OLMAK
Tarih/Saat

15.09.2022 13.00-17.00

Yer

C 401 C Blok / 4. Kat

Kurs
Koordinatörü

• Öğr. Gör. Tülay Demiray

Eğitimci

• Doç. Dr. Aysel Karaca

Kurs Hedefleri

• Mindfulness kavramını tanımlayabilmeleri
• Mindfulness pratiklerinden en az birini uygulayabilmeleri
• Kendileri ile ilişkilerindeki zorlanmaların farkına varabilmeleri
• Profesyonel ilişkilerindeki zorlanmaların farkına varabilmeleri
• Şefkat/Özşefkat kavramlarını bireysel ve profesyonel ilişkilerine katabilmeleri

Kurs İçeriği

• Mindfulness nedir? Mindfulness kavramına kavramsal ve deneyimsel olarak bakış
Bir uygulama: “Kuru üzüm yeme pratiği”
• Mindfulness’ın bilimsel arka planı
• Mindfulness uygulama alanları
• Mindfulness temelli uygulamalar (MBSR MBCT)
• Mindfulness tutumları (Sabır, Kabul, Şefkat, Başlangıç zihni, Yargıların farkına varma,
Çabasızlık, Anda olma)
• Mindfulness egzersizleri
Bir uygulama“Nefes meditasyonu pratiği”
• Mindfulness felsefesini günlük yaşama katabilmek için bazı ip uçları
• Mindfulness felsefesi ve pratiklerinin çalışma ortamında uygulanması
• Mindful iletişim
• Şefkat/Özşefkat kavramlarına bakış
Bir uygulama“Özşefkat pratiği”
• Özşefkatin bireysel ve mesleki yaşantıda kullanımı
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6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,
KURS-2 PROGRAM AKIŞI

13.00-13.30

Tanışma ve Niyetlerin Paylaşılması

13.30-14.30

• Mindfulness nedir? Mindfulness kavramına kavramsal ve deneyimsel olarak bakış
• Mindfulness’ın bilimsel arka planı
• Mindfulness uygulama alanları
• Mindfulness temelli uygulamalar (MBSR MBCT)
Bir uygulama: “Kuru üzüm yeme pratiği”

14.30-15.30

• Mindfulness tutumları (Sabır, Kabul, Şefkat, Başlangıç zihni, Yargıların farkına varma,
Çabasızlık, Anda olma)

15.30-15.45

Kahve Molası

15.45-16.00

Bir uygulama“Nefes meditasyonu pratiği”

16.00-16.45

• Mindfulness felsefesini günlük yaşama katabilmek için bazı ip uçları
• Mindfulness felsefesi ve pratiklerinin çalışma ortamında uygulanması
• Mindful iletişim
• Şefkat/Özşefkat kavramlarına bakış
Bir uygulama“Özşefkat pratiği”

16.45-17.00

Kursun değerlendirilmesi
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6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,

KURS 3: NÖROLİNGUİSTİK PROGRAMLAMA (NLP) TEKNİKLERİ İLE PSİKOLOJİK
GÜÇLENDİRME
Tarih/Saat

15.09.2022 09:30-12:30

Yer

D 104 / 1. Kat

Kurs
Koordinatörü

• Doç. Dr. Esra Uğur

Eğitimci

• Dr. Öğr. Üyesi Sevim Şen

Amaç

Hemşirelerde Nörolinguistik Programlama (NLP) Tekniklerini kullanarak psikolojik
güçlendirme düzeylerinin arttırılması

Hedefler

1. Güçlendirmenin tanımını yapar.
2. Psikolojik güçlendirmenin tanımını ve ilkelerini bilir.
3. Hemşirelik mesleğinde ve bireysel yaşamında psikolojik güçlendirmenin öneminin
farkındadır.
4. Nöro linguistik programlamanın (NLP) ilke ve tekniklerini açıklar.
5. Psikolojik güçlendirme düzeyini arttırılmasına yönelik Nöro linguistik programlama
(NLP) tekniklerini uygular.

Öğretim
Yöntemi

Düz anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma, Nöro Linguistik Programlama (NLP)
Teknikleri

KURS-3 PROGRAM AKIŞI
09.30-09.45

Psikolojik Güçlendirme

09.45-10.05

Nöro Linguistik Programlama (NLP)

10.05-10.35

Dil Deneyimi

10.35-10.50

Kahve Molası

10.50-11.20

Değerler ve Motivasyon

11.20-11.50

Zihinsel Çalışma İnanç Değiştirme Çalışmaları

12.20-12.30

Kurs Değerlendirmesi
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6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,
16 Eylül 2022, Cuma
ANA SALON
Açılış Konuşmaları

09:30-10:00

Prof. Dr. Ükke Karabacak - Kongre Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Şahin – (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü)
Mehmet Ali Aydınlar- (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı)
Konferans: Hemşireliğin Geleceğine Yolculuk

10:00-10:30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hülya Uçar (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi)
Prof. Dr. Merdiye Şendir (Sağlık Bilimleri Üniversitesi)

10:30-11:00

Kahve Molası
Meslek Büyüklerimizin Hemşireliğin Geleceğine Mesajları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Leman Şenturan (Biruni Üniversitesi)
Onursal Başkan: Prof. Dr. Necmiye Sabuncu  

11:00-11:40

Meslek büyüğümüz: Prof. Dr. Filiz Ulusoy, Prof. Dr. Ayten Demir (Ankara Üniversitesi)
Meslek büyüğümüz: Prof. Dr. R. Selma Görgülü, Doç .Dr. Hülya Fırat Kılıç (Doğu
Akdeniz Üniversitesi)
Meslek büyüğümüz: Prof. Dr. Meliha Atalay, Prof. Dr. Şerife Karagözoğlu (Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi)
Meslek büyüğümüz: Prof. Dr. İsmet Eşer, Prof. Dr. Ayten Zaybak (Ege Üniversitesi)
Uydu Sempozyumu-1 / EBSCO

11:40-12:10

Hemşirelikte Kanıta Dayalı Tıp ve Literatür Tarama Teknikleri
Doğan Küsmüş (Regional Sales Manager, EBSCO Information Services, Turkey & Albania)
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6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,
16 Eylül 2022, Cuma
SALON E

11:40-12:10
SB-01
 	

Doktora Sözel Bildiri Oturumu / Oturum Başkanları: Fatoş Korkmaz, Pelin Karaçay

The Effect Of Three Different Local Cold Applications On Pain And Ecchymosis In Subcutaneous 		
Heparin Injections
Seda Cevheroglu, Funda Büyükyılmaz

SB-02

Is Virtual Patient Simulation Superior to Human Patient Simulation?: A Randomized Controlled 		
Study
Gül Şahin Karaduman, Tülay Başak

SB-03

The Effectiveness of High-Fidelity Simulation Methods to Gain Foley Catheterization Knowledge, 		
Skills, Satisfaction and Self-Confidence in Nursing Education: A Randomized Controlled Trial
Nur Guven Ozdemir, Hatice Kaya

SB-04

Investigation of the Effect of Family Support Program Based on The Nurse-Led Case Management 		
Model for Family Members Who Care for Bedridden Patients
Fatma Tanrıkulu, Yurdanur Dikmen

 	
SB-05
 	
SB-06
 	

Development of the Intellıgent Pressure Injury Classıfıcatıon System and Examınatıon of the 			
Experıences of the Nurses Usıng the System
Handenur Gündoğdu, Yurdanur Dikmen, Ali Furkan Kamanlı, Mehmet Okuyar
A Comparison of Two Regions Used in Capillary Blood Glucose Test in Terms of Pain and Result 		
Consistency
Melek Şahin, İsmet Eşer

SALON B
11:40-12:10
SB-07
 	

Sözel Bildiri Oturumu - 1 / Oturum Başkanları: Selma Atay, Özlem Akman

Sanal Gerçeklik Gözlüğünün Endoskopi Uygulanacak Hastalarda Ağrı Şiddetine, Anksiyete 			
Düzeyine ve Hasta Memnuniyetine Etkisi
Kübra Aslan, Zülfünaz Özer, Mustafa Kemal Yöntem

SB-08

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Performansta Öz-Yeterlik Düzeyleri ve Hemşirelik Sürecine Yönelik 		
Algıları
Hakime Aslan, Feride Kaplan, Hanife Çelik

SB-09

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Covid-19 Pandemisi’ne Bağlı Kaygı Düzeylerinin 		
Belirlenmesi
Nurten Alan, Fatma Aktürk

SB-11
 	

Yoğun Bakım Hemşirelerinde Etik İklim Algısı ve Bakım Kalitesi İlişkisi
Filiz Kılınç, Zeynep Tosun
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6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,
16 Eylül 2022, Cuma
SALON C

11:40-12:10
SB-12
 	
SB-13

Sözel Bildiri Oturumu - 2 / Oturum Başkanları: Özlem Doğu, Zeliha Cengiz

Periferik İntravenöz Kateter ile İlişkili Flebit Bakımında Ilık Yaş Uygulamanın Etkisi: Randomize Kontrollü
Çalışma
Fatma Aksoy, Şüle Bıyık Bayram

 	

COVID-19 Tanısı ile Yatan Hastalarda Hemşirelik Tanıları, Girişimleri ve Sonuçlarına İlişkin Retrospektif Bir
Değerlendirme
Ayişe Karadağ, Ayşe Sılanur Demir, Gözde Türkmenoğlu Küçükakça, Öykü Öztürk

SB-14
 	

Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu Yapılan Hastaların Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Emine Demir, Ayşe Demiray

SB-15
 	

Ürodinami İşlemine Yönelik Hastaların Anksiyete, Ağrı ve Utanma Düzeylerinin Belirlenmesi
Ezgi Seyhan Ak, Yeliz Çulha, Seyhan Akay, Mehmet Gökhan Çulha

SB-16

Kalp Cerrahisi Sonrası El Refleksoloji Masajının Ağrı ve Anksiyete Üzerine Etkisi: Çift Kör, Randomize, 		
Plasebo Kontrollü Bir Çalışma
Gizem Göktuna, Necibe Dağcan, Gülşah Gürol Arslan

SALON D
11:40-12:10

Sözel Bildiri Oturumu - 3 / Oturum Başkanları: Demet İnangil, Ayşe Demiray

SB-17

Impact of COVID-19: Digital Burnout in Nursing Students
Banu Terzi, Fatma Azizoğlu, Çağla Seven

SB-18

Covid-19 Pandemisinin Son Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Kaygısı ve Psikolojik Dayanıklılık
Düzeyleri Arasındaki İlişki
Tülay Sağkal Midilli, Aslı Kalkım, Burcu Uslu

SB-19

Hemşirelik Tanılarının Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Doğrultusunda İncelenmesi: Nokta Prevalans Çalışması
Tuğçe Çamlıca, Neriman Özge Çalışkan Cellatoğlu, Hayat Yalın

SB-20

Subkutan Doku Kalınlığına Göre Yapılan Heparin Enjeksiyonu Uygulama Tekniğinin Ağrı, Ekimoz, Hematom
ve İlaç Emilimine Etkisi
Şüle Bıyık Bayram, Emel Gülnar, Nurcan Çalışkan, Polat Koşucu, Onur Bektaş, Aysun Bayram, Fatma Aksoy

 	
SB-21

Cerrahi Servislerde Karşılanmamış Hemşirelik Bakımı: Hemşireler ve Hastalar Açısından Değerlendirilmesi
Aysel Özsaban, Seçil Erden Melikoğlu, Eylem Toğluk Yiğitoğlu

12:10-13:00

Öğle Arası
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6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,
16 Eylül 2022, Cuma
ANA SALON
Panel: Uluslararası Hemşireler Konseyi Temaları Işığında Hemşirelik Bakımı
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayişe Karadağ (Koç Üniversitesi), Doç. Dr. Eylem
Gürdoğan (Trakya Üniversitesi)

13:00-14:00

Değişen Dünyada Sağlık Bakımı (Küreselleşme ve Bakım)
Prof. Dr. Leyla Dinç (Hacettepe Üniversitesi)
Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Bakım Politikaları ve Hemşirelik
Doç. Dr. Gülten Koç (Hacettepe Üniversitesi)
21. Yüzyıl Hemşiresi İçin Hedeflerimiz Ne Olmalı?
Prof. Dr. Gülseren Kocaman (Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği Başkanı)

14:00-14:30

Kahve Molası
Panel: Sağlık Bakımı ve Değişen Gereksinimler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Leyla Dinç (Hacettepe Üniversitesi), Doç. Dr. Hülya Fırat
Kılıç (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

14:30-15:30

Bireyselleşmiş Tıp ve Hemşirenin Rolü (Genetik ve Etik)
Maria Katapodi (University of Basel/ İsviçre)
Hemşirelikte İnovasyon ve Tasarım Düşüncesinin Gelişimi
Pamela Z. Cacchione (Pensilvanya Üniversitesi)
Sanal Bakım
Doç. Dr. Demet İnangil (Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
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6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,
16 Eylül 2022, Cuma
SALON B

14.30-15.30

Sözel Bildiri Oturumu - 4 / Oturum Başkanları: Nuray Turan, Nuray Şahin Orak

SB-22
 	

Hemşirelerin Hastane Afet ve Acil Durum Hazırlık Durumunun Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği
Sevil Pamuk Cebeci

SB-23
 	

Covid- 19 Pandemi Sürecinde Toplumda Algılanan Hemşirelik İmajının Belirlenmesi
Seda Tuğba Baykara Mat, Behice Belkıs Çalışkan, Rıdvan Doğan

SB-24
 	

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Çalışan Hemşirelerin Profesyonel Değer Algılarının Belirlenmesi:
Karma Yöntem
Seval Ağaçdiken Alkan, Tuğba Kavalalı Erdoğan, Cansev Bal, Sevil Masat Harbali, Zeliha Koç

SB-25
 	

Diyabette Algılanan Engellerin Hastaların Ayak Bakım Davranışları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Gurbet Aslan, Vesile Ünver

SB-26

Turkish Adaptation of the Sustainability Attitudes in Nursing Survey: A Validity and Reliability 		
Study
Nagihan İlaslan, Nuray Şahin Orak

 	
SB-27
 	

Hemşirelerin Tele Sağlık Hizmeti Kapsamında Verilen Hemşirelik Uygulamaları Hakkında Algı ve
Bilgi Düzeyi
Kübra Kırtorun, Demet İnangil, Berna Dinçer

SB-28

Hemşirelerin Karşılanmamış Bakım Gereksinimleri ve Nedenlerine İlişkin Görüşleri
Aysel Özsaban, Yeliz Çulha, Seçil Erden Melikoğlu, Rengin Acaroğlu

SB-29

Çevrimiçi Objektif Yapılandırılmış Beceri Sınavı: Deneyim Paylaşımı
Esra Uğur, Hilal Yıldız Çelik, Tülay Demiray, Ükke Karabacak
SALON C

14.30-15.30

Sözel Bildiri Oturumu - 5 / Oturum Başkanları: Gülşah Gürol Arslan, Öznur Kavaklı

SB-30
 	

Klinik Simülasyonda Etkili Öğretimde Öğrenci Algısı Ölçeği’ nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği
Merve Kanığ, Zehra Kan Öntürk, Elif Ateş, Ükke Karabacak

SB-31
 	

Hemşirelerin Merhamet Yorgunluğunu Etkileyen Faktörler: Yol Analizi Çalışması
Şengül Üzen Cura, Özlem Doğu, Ayşe Karadaş

SB-32

Hemşirelik Öğrencilerinin Ahlaki Duyarlılıkları ile Mesleki Benlik Saygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Burcu Demircan, Yasemin Kıyak, Türkinaz Aştı

SB-33

Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilikleri ile Teknoloji Kabul Düzeyleri Arasındaki İlişki
Arzu Karabağ Aydın, Aybike Merve Cici

11

www.thbk2022.org

6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,
16 Eylül 2022, Cuma
SALON C

SB-34
 	

Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeyleri ve Etik Duyarlılıkları ile Mesleki Değerleri Arasındaki İlişki
Emine Türkmen, Doğancan Vaizoğlu, Tuğba Yeşilyurt, Nurcan Uysal

SB-35

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Ahlaki Duyarlılık ve Tükenmişlik Düzeyinin 		
Belirlenmesi
Şengül Korkmaz Binay, Aylin Özakgül, Rengin Acaroğlu

 	
SB-36
 	

Determination of The Effectiveness of Ononis spinosa L. on Wound Healing on Rat Oral Mucosa: An 		
Experimental Research
Ayten Demir, Eda Özge Yazgan, Nuray Yazıhan, Deniz Billur, Pınar Bayram, Şule Kızıl, Hayriye Gülçin Saltan,
Burçin Ergene Öz, Mustafa Durmaz, Gökhan Koca

SB-37
 	

Hemşirelik Öğrencilerinin Yapay Zeka ve Robot Hemşirelere Yönelik Etik Duyarlılık ve Kaygı Düzeyleri
Eda Ergin, Nehir Demirel, Şebnem Çınar Yücel

SB-38
 	

Kol Çevresine Göre Çapraz Manşet Bağlama Tekniği İle Kan Basıncı Ölçümünün Doğruluğunun Araştırılması
Eda Ergin, Elif Günay İsmailoğlu, Seda Şahan, Hakan Aygün

15:30-16:00

Kahve Molası
ANA SALON
Panel: Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Uygulamaları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tülay Başak (Sağlık Bilimleri Üniversitesi),
Prof. Dr. Funda Büyükyılmaz (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)

16:00-17:00

Simülasyonun Geleceği
Doç. Dr. Mehmet Emin Aksoy (Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi ve İleri Düzey
Endoskopik / Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi)
Simülasyon Temelli Eğitimde Bilişsel Yükü Niceliksel Değerlendirme
Doç. Dr. Kurtuluş İzzetoğlu (Drexel University, Philadelphia)
Hemşirelikte Mezuniyet Sonrasında Simülasyon Temelli Eğitim
Bilim Uzm. Saliha Koç Aslan (Acıbadem Sağlık Grubu Direktörü)
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6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,
16 Eylül 2022, Cuma
SALON B

16.00-17.00
SB-39
 	

Sözel Bildiri Oturumu - 6 / Oturum Başkanları: Nazike Duruk, Serpil Su

Mediation Role of Patient Engagement on the Association Between Health Literacy and Self-Care Behaviors
in İndividuals With Type 2 Diabetes
Dilara Cengiz, Hatice Ağralı, Fatoş Korkmaz, İmatullah Akyar

SB-40

Multisource Reflections on Nursing Students’ Clinical Practice Assessment and Predictions for 360-Degree
Assessment: A Qualitative Study
Çiğdem Bayzat, Şenay Sarmasoğlu Kılıkçıer

SB-41

The Effect of Range of Motion Exercises on Functional Independence and Activities of Daily Living in 		
Patients With Acute Stroke
Asuman Çobanoğlu

SB-42

Relationship of Stress, Anxiety, Depression and Burnout With Post-Traumatic Growth in Nurses During the
COVID-19 Pandemic
Ayten Demir, Ayten Demir, Başak Demirtaş, Eda Özge Yazgan, Yasemin Çekiç, Burcu Ağdemir,
Sultan Türkmen Keskin, Gülçin Korkmaz Yenice, Meltem Özduyan Kılıç, Gülsüm Ançel, Funda Özdemir,
Ayfer Tezel, Tufan Aslı Sezer, Aslıhan Öztürk Eyimaya, Filiz Salman, Fatma Özlem Öztürk,
Ayşegül Yavaş Ayhan, Şahinde Canbulat, Ezgi Yıldırım, Figen Işık Esenay, Sevinç Kutlutürkan,
Ayşegül Öztürk Birge, Deniz Harputlu, Melike Kara, Nuran Coşkun, Melike Ergüven Boğa

SB-43
 	

Psychometric Properties of the Quality Nursing Care Scale-Turkish Version: A Methodological Study
Anita Karaca, Leyla Kaya, Gizem Kaya, Arzu Kader Harmancı Seren

SB-44
 	

Nurses’ Perspectives and Experiences Regarding Organ Transplantation in Turkey: A Qualitative Study*
Özlem Arıburnu, Şenay Gül, Leyla Dinç

SB-45
 	

Applying the Omaha System to Determine Health Problems Among Children in lower-schools: Example from
a Suburb of Istanbul
Özlem Örnek Köseoğlu, Nurcan Kolaç

SB-46
 	

Nurses’ Professional Quality of Life and Missed Nursing Care: A State Hospital Sample
Gülsüm Aksoy, Nuray Şahin Orak

SB-47
 	

Öğrenci Hemşirelerin Mesleğe Yönelik Tutum ve Bakım Davranışlarının İncelenmesi
Mağfiret Kaşıkçı, Zeynep Yıldırım, Özkan Sir

SALON C
16.00-17.00
SB-48

Sözel Bildiri Oturumu - 7 / Oturum Başkanları: Hilal Tüzer, Gülten Okuroğlu

Hemşirelik Öğrencilerinin Beceri Eğitiminde Kullanılmak Üzere, Simüle Eğitim Materyali Olarak 			
Flakon Geliştirilmesi ve Öğrencilerin İlaç Hazırlama Eğitiminde Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Nurten Alan, Dilek Özden, Gülşah Gürol Arslan, İlkin Yılmaz, Gizem Göktuna
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6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,
16 Eylül 2022, Cuma
SALON C

SB-49
 	
SB-50
 	

Animasyon ve Oyunlaştırmanın Pandemi Sürecindeki Uzaktan Eğitimde Öğrencilerin Bilgi Düzeyleri 		
ve Motivasyonları Üzerine Etkisi
Demet İnangil, Berna Dinçer, Ayşe Kabuk
Simülasyona Dayalı Öğrenmede “Çözümleme Deneyim Ölçeği”nin Türkçe Versiyonunun Geçerlik 		
Güvenirliği
Yasemin Uslu, Hilal Tüzer, Tülay Başak, Vildan Kocatepe, Merve Kanığ, Vesile Ünver,
Ükke Karabacak, Bahar İnkaya, Tuba Yılmazer

SB-51

Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Klinik Uygulamalarına Yönelik Öz Düzenlemeli 		
Öğrenme Durumlarına Etkisi
Hülya Elmalı Şimşek, Meyreme Aksoy

SB-52

Beceri Laboratuvarında Dinletilen Müzik ve Beyaz Gürültünün Hemşirelik Öğrencilerinin Kaygı 			
Düzeyleri ve İntramüsküler Beceri Kazanımları Üzerindeki Etkisi
Berna Aksoy, Levent Öztürk

SB-53

Pandemide Hemşirelik Eğitiminde Farklı Öğretim Modellerinin Etkinliği: Randomize Kontrollü 			
Deneysel Araştırma
Hamiyet Kızıl, Ela Yılmaz Coşkun

SB-54

Üriner Kateterizasyon Eğitiminde Kullanılan Simülasyon ve Geleneksel Yöntemin Hemşirelik 			
Öğrencilerinin Bilgi, Beceri, Memnuniyet ve Özgüven Düzeylerine Etkisi
Dilek Özden, Nurten Alan, Cahide Ayik, Seda Düztepeliler, Gülşah Gürol Arslan

 	
SB-65
 	
SB-55

Hemşirelik Öğrencilerinde Endotrakeal Aspirasyon Bilgi ve Becerisi Geliştirmede Mulaj Yöntemi 		
Kullanımının Bilgi, Beceri, Kaygı, Memnuniyet ve Kendine Güven Düzeyine Etkisi
Dilek Özden, İlkin Yılmaz, Sevda Sönmez
Yeni Mezun Hemşirelerin Mesleki Yetkinlikleri ile Hemşirelik Bakımı Algıları Arasındaki İlişkinin 			
İncelenmesi
Merve Yılmaz, Fatoş Korkmaz

17 Eylül 2022, Cumartesi
SALON B
08.30-09.30

Sözel Bildiri Oturumu - 8 / Oturum Başkanları: Dilek Özden, Şengül Üzen Cura

SB-56

Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Endotrakeal Tüp ile İlişkili Oral Mukozalarda Basınç Yaralanması 			
Oluşumunu Etkileyen Risk Faktörlerinin Saptanması
Ecem Özdemir, Öznur Kavaklı

SB-57
 	

Web Tabanlı Eğitimin Hemşirelikte Psikomotor Beceri Öğretimine Etkisi
Hakime Aslan, Seher Çevik Aktura

SB-58
 	

Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyeni Bilgi ve Tutumlarının El Hijyeni Uygulamalarına Etkisi
Arife Şanlıalp Zeyrek, Sümeyye Arslan, Özlem Fidan
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6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,
17 Eylül 2022, Cumartesi
SALON B

SB-59

İnmeli Hastalarda Bakım Vericilerin Tükenmişliklerinin Olumsuz Duygudurumu Düzenleme Beklentileri ile
İlişkisi
Berna Köktürk Dalcalı, Seçil Erden Melikoğlu, Ayşe Sinem Taş, Şükran Kişioğlu

SB-61

Dahiliye ve Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Spiritüel Bakım Gereksinimleri
Duygu Bayraktar
Hasta-Hemşire Güven Ölçeği’nin Türkçe’ye Adaptasyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Gülten Karahan Okuroğlu, Dilek Coşkuner Potur, Füsun Afşar

SB-62
 	
SB-63

Cerrahi Servislerde Çalışan Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının Hasta 			
Merkezli Bakım Yetkinlikleri ile İlişkisi
Filiz Balcı, Tülin Yıldız

SALON C
08.30-09.30

Sözel Bildiri Oturumu - 9 / Oturum Başkanları: Banu Terzi, Aylin Özakgül

SB-64
 	

Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Algıları ve Mobil Öğrenme Davranışları
Asuman Çobanoğlu

SB-66

Hemşirelik Öğrencilerinin IV-tPA Tedavi Algoritmasını Değerlendirme ve Öz Etkililik Yeterlilik Düzeylerinin
Geliştirilmesinde Simülasyon Yönteminin Etkinliği
Özge Soydaner, Gülşah Gürol Arslan, Gizem Göktuna

 	
SB-67
 	

Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinde Fiziksel Değerlendirme Becerilerinin Kazandırılmasında Yüksek 		
Gerçekli Simülasyon Yönteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Nermin Eroğlu, Gizem Kaya

SB-68

Hemşirelik Öğrencilerinin Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanarak Uyguladıkları Bakım Sırasında İletişim 		
Becerilerini Algılama Düzeyleri: In-situ Simülasyon Örneği
Hilal Yıldız Çelik, Tülay Demiray, Seda Er, Yasemin Uslu

SB-69

Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Zeka Düzeyleri, İletişim Becerileri ve Kültürlerarası Farkındalıkları
Cemile Savcı

SALON D
08.30-09.30

Sözel Bildiri Oturumu - 10 / Oturum Başkanları: Hülya Fırat Kılıç, Fatma Tanrıkulu

SB-10

Yaşlı Bireylerde Kırılganlık, Bağımlılık, Düşme Riski Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Ayşe Didem Çakır, Betül Kuş, Funda Büyükyılmaz

SB-70

The Efficiency of Extremity Strengthening and Balance Exercises Training and Follow-up in Elderly People at
Risk of Falling
Ayşe Didem Çakır, Funda Büyükyılmaz
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6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,
17 Eylül 2022, Cumartesi
SALON D

SB-71

Hemşirelere Verilen Kanıta Dayalı Ventrogluteal Bölge İntramüsküler Enjeksiyon Eğitiminin Etkinliği
Rümeysa Demir, Semra Açıksöz

SB-72

Hemşirelik Öğrencilerinin Periferik İntravenöz Kateter Uygulamaya İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Nihal Taşkıran, Hatice Erdem Önder, Dilek Sarı, Sıla Adakaya, Esra Özer
Hemşirelik Öğrencilerinin Fiziksel Hastalığı Olan Bireylere Verilen Psikososyal Bakım ile ilgili Deneyimleri:
Nitel Bir Çalışma
Tülay Demiray, Şehriban Serbest, Seda Er

SB-73

SS-74

Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Yeterliliklerinin ve Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi; Hemşirelikte
Yüksek Geçerlikli Simülasyon Kullanımı
Zeliha Cengiz, Züleyha Gürdap, Hatice Oltuluoğlu, Hakime Aslan, Seher Çevik

SS-75

COVID-19 İzolasyonundaki Öğrencilere Uygulanan Akran Destek Programının Yalnızlık, Damgalama ve Kaygı
Düzeylerine Etkisi: Karma Yöntem Çalışması
Sevim Şen, Hediye Arslan Özkan, Begüm Kırık, Ceren Zeren

SS-76

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanısı Almış Hastalara Verilen Eğitimin Öz-Bakım Gücü ve Akılcı İlaç
Kullanımına Etkisi
Mağfiret Kaşıkçı, Zeynep Yıldırım

ANA SALON
Konferans: Geleceğin Teknolojileri Hangi Etik Sorunları Karşımıza Getiriyor?
09.00-09.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Leman Şenturan (Biruni Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ceren Gülser İlikan Rasimoğlu (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar
Üniversitesi)
Zıt Panel:  Geleceğin Hemşireleri Nasıl Bir Eğitimle Yetişecek?

09:30-10:30

Moderatör: Prof. Dr. Türkinaz Aşti (Bezmialem Vakıf Üniversitesi),
Prof. Dr. Nurten Kaya (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)
Teknoloji Temelli Bireyselleşmiş Öğrenme
Doç. Dr. Eylem Gürdoğan (Trakya Üniversitesi)
Eğitimin İnsancıllaştırılması
Doç. Dr. Esin Çetinkaya Uslusoy (Süleyman Demirel Üniversitesi)

10:30-11:00

Kahve Molası

11:00-13:00

Hemşirelik Esaslarında Simülasyonun Kullanımı Konsensusu

13:00-13:30

Öğle Arası
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6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,
17 Eylül 2022, Cumartesi
ANA SALON
Panel: Hemşirelik Bakımının Kalitesi ve Hasta Güvenliği
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hülya Okumuş (Hemşirelik Eğitimi Derneği Başkanı), Doç.
Dr. Banu Terzi (Akdeniz Üniversitesi)

13:30-14:30

Önümüzdeki On Yılda Hemşirelik Bilişiminin Gelişimi
Doç. Dr. Ernesto J Morais (Porto Üniversitesi)
Elektronik Sağlık Kayıt Sistemlerinde Hemşirelik Bakımına İlişkin Veriler: Türkiye
Doç. Dr. Fatoş Korkmaz (Hacettepe Üniversitesi)
Karşılanamayan Hemşirelik Bakımı
Prof. Dr. Beatrice J Kalish (Michigan Universitesi)

14:30-15:00

Kahve Molası
Panel: Hemşirelik Bakımında Kanıtların Kullanımı
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hatice Kaya (İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik
Fakültesi),
Prof. Dr. Mağfiret Kaşıkçı (Atatürk Üniversitesi)

15:00-16:00

Basınç Yaralanmaları
Prof. Dr. Zehra Göçmen Baykara (Gazi Üniversitesi)
İnfüzyon Uygulamaları
Doç. Dr. Selma Atay (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
COVID-19 Pandemisinde Hemşirelik Uygulamalarında Bakım Paketi Kullanımı
Hem. Arzu Okur Biber (Acıbadem Sağlık Grubu)
SALON B

15.00-16.00

Sözel Bildiri Oturumu - 11 / Oturum Başkanları: Selma Atay, Hamiyet Kızıl  

SB-60

Hemşirelerin Malpraktis Eğilimleri ile Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi
Leman Şenturan, Gizem Kaya, Tuba Emirtaş

SS-77

Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Hastalara Yapılan Video Eğitiminin Semptom Yükü, Konfor Düzeyi ve Yaşam
Kalitesine Etkisi
Halise Taşkın Duman, Ayfer Karadakovan

SS-78
 	

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Yaşadığı Semptomların Konfor Düzeylerine Etkisi
Rukiye Demir Dikmen, Hakime Aslan
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6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,
17 Eylül 2022, Cumartesi
SALON B

SS-79

Yaşlı Hastalarda Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakım Gereksinimi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi 		
Investigation Of Postoperative Nursing Care Needs and Effecting Factors in Elderly Patients
Elif Akyüz, Funda Büyükyılmaz

SS-80
 	

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Covid-19 Stresi ile Sağlık Sistemlerine Duyulan Güvensizlik 		
Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi
Sercan Kara, Özlem Akman

SS-81
 	

Hemşirelik Öğrencilerinin Bir Huzurevindeki Klinik Öğrenim Ortamı İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi
Sevinç Yıldırım Üşenmez, Hatice Kaya

SS-82
 	

Hemşirelere Verilen Subkütan Heparin Uygulamasına Yönelik Eğitimin Uygulamaya İlişkin Faktörlere Etkisi
Rümeysa Demir, Demet İnangil, Metin Çelik, İlayda Türkoğlu, Özgül Torun, Merdiye Şendir

SS-83
 	

Adolesanlarda Sağlık Okuryazarlığı ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Merve Karagözoğlu, Nesrin İlhan

SS-84

Periferik İntravenöz Kateterizasyon E-Öğrenme Modülünün Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi Düzeylerine Etkisi
Betül Şahin, Hilal Tüzer

SS-85

Türkiye’deki Hemşirelik Esasları Dersinin Müfredatına ve Dersi Veren Öğretim Elemanlarına İlişkin Mevcut
Durum Analizi
Ayla Ünsal, Sevda Korkut, Gamze Saatçi

SALON C
15.00-16.00

Sözel Bildiri Oturumu - 12 / Oturum Başkanları: Eylem Gürdoğan, Pınar Doğan

SS-86

Hemşireler İçin Yaşlı Bireylerde Beslenme Bakımını Değerlendirme Öz-Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe’ye 		
Adaptasyonu ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Gülcan Tandoğru, Gülten Karahan Okuroğlu

SS-87
 	

Hemşirelerde Spiritüel İyi Oluş ve Bilinçli Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
Emine Tuğba Yorulmaz, Banu Çevik

SS-88

Hemşirelik Öğrencilerinin Çevresel Bilinç ve Duyarlılıkları ile Çevre Okuryazarlığının Arasındaki İlişkinin 		
İncelenmesi
Hülya Fırat Kılıç, Sinem Dağ Canatan, Arzu Abiç, Nur Demet Gök

SS-89
 	

Hemşirelik Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık Algıladıkları Stresi Etkiler mi?
Duygu Kurt, Eylem Paslı Gürdoğan, Burcu Uslu

SS-90
 	

Omurilik Yaralanmasında Düşme Kaygısı Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Senem Duman, Tülay Başak

SS-91

Covid 19 Pandemi Sürecini Yaşayan Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Durumları ve Üniversitesi
Yaşamına Uyumlarının Değerlendirilmesi
Tülay Demiray, Esra Uğur, Ükke Karabacak
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6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,
17 Eylül 2022, Cumartesi
SALON C

SB-92

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulama Stresi ile Ölüm ve Ölümcül Hastaya Yaklaşımdaki İlişkide 		
Empatinin Aracı Rolü
Nurcan Uysal, Doğancan Vaizoğlu, Barışhan Kılıç

SB-93

Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisi Geçiren Hastalara Uygulanan Refleksolojinin Ağrı, Anksiyete, Yorgunluk
ve Uyku Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Kübra Güneş, Elif Gezginci, Mustafa Tok

SB-94

Akademisyen Hemşirelerin Beceri Kaybetme Kaygılarına Yönelik Özdeğerlendirmeleri
Nermin Eroğlu, Rukiye Kökkız

SB-95

COVID-19 Pandemi Döneminde Hemşirelerde Yaşamın Anlamı, Olumsuz Duygudurumu Düzenleme Beklentisi
ve Umutsuzluk
Seçil Erden Melikoğlu, Berna Köktürk Dalcalı, Selma Kaçar, Hatice Kaya

SALON D
15.00-16.00

Sözel Bildiri Oturumu - 13 / Oturum Başkanları: Funda Büyükyılmaz, Sümeyye Arslan  

SB-96

Hemşirelik Öğretim Elemanları ve Öğrencilerin Elektronik Hasta Kayıtlarına İlişkin Deneyimleri: Karma 		
Yöntem Çalışma
Ergün Kaplan, Fatoş Korkmaz

SB-97

Yoğun Bakım Ünitesinde Tıbbi Cihaz ile İlişkili Basınç Yaralanmasının Prevelansı ve Risk Faktörleri
Aslıhan Aydım Kudu, Nurten Taşdemir, Münevver Sönmez

SB-98
 	

COVID-19 Pandemisinde Hemşirelerin Bakım Deneyimleri: Bir Fenomenolojik Çalışma
Duygu Yıldırım, Hatice Ateş Artun, Meryem Özlem, Sinem Çalışkan, Esra Akın

SB-99

Yeni Mezun Hemşirelerin Yetkinlik Durumları ile Mesleki Hazıroluşluk Algılarının Belirlenmesi
Mustafa Demir, Fatma Tanrıkulu, Rümeysa Demir

SB-100

Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarında Bilgi Okuryazarlık Düzeylerin 		
Etkisi
Esra Doğan Yılmaz, Nigar Ünlüsoy Dinçer

SB-101

Hemşirelik Öğrencilerinin Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonları Kontrol Önlemlerine Yönelik Bilgi ve
Tutumlarının Belirlenmesi
Hüsna Özveren, Emel Gülnar, Esra Doğan Yılmaz

 	
SB-102
 	

Yataklı Onkoloji Biriminde Perroca Hasta Sınıflandırma Ölçeğine Dayalı Hemşirelik Bakım Sürelerinin 		
Belirlenmesi: Karma Yöntem Çalışması
Emine Türkmen, Güzin Ayan, Esra Uğur, Banu Sarıtaş, Çiğdem Erbay, Elif Akbal

SB-103
 	

COVID-19 Pandemisinde Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Algısı
Züleyha Gürdap, Zeliha Cengiz
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6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,
POSTER BİLDİRİLER

 	

Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Hasta Mahremiyeti Davranışları ile Çok Boyutlu Duygusal Empati
Becerilerinin Değerlendirilmesi
Hanife Durgun, Fatma Aksoy

PB-02
 	

COVID-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Esasları Dersi Eğitimi: Hibrit Model
Seval Ağaçdiken Alkan, Cansev Bal, Tuğba Kavalalı Erdoğan

PB-03
 	

İlk Kez Klinik Uygulamaya Çıkan Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Uygulamaya Yönelik Görüşleri
Hülya Elmalı Şimşek

PB-04
 	

Hemşirelik Eğitiminde Sanal Hasta Simülasyonu: Sistematik Derleme
Gül Şahin Karaduman, Tülay Başak

PB-05
 	

Psikomotor Beceri Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşım; Çevrimiçi Birlikte Uyguluyoruz
Ükke Karabacak, Hilal Yıldız Çelik

PB-06
 	

Türkiye’de Hemşirelik Lisans Programlarında Hemşirelik Esasları Dersinin Öğretimi: Sistematik İnceleme
Yasemin Kıyak, Burcu Demircan, Türkinaz Aştı

PB-07
 	

Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitiminde Sanal Simülasyon Uygulamaları: Sistematik Derleme
Esra Özer, Dilek Sarı, Nihal Taşkıran, Hatice Erdem Önder

PB-08
 	

Hemşirelik Öğrencilerinde Psikomotor Becerilerin Geliştirilmesinde Farklı Öğretim Yöntemlerinin Etkisi
Azzet Yüksel, Nehir Demirel, Füsun Terzioğlu

PB-09
 	

Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Ayten Zaybak, Dilek Sarı, Şebnem Çınar Yücel, Necmettin İşçi, Ahmet Erol

PB-10
 	

Pandemi Sürecinde İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Oryantasyon Sürecindeki Risklerinin Azaltılması
Kıymet Yılmaz, Çiğdem Çalışkan, Evrim Şahin Bilgin, Seyhan Tiftik, Arzu Okur Biber

PB-11
 	

Mobil Uygulamaların Riskli Gebeliklerin Yönetimine Etkisi
Merve Şen, İclal İlknur Özdemir, Meltem Mecdi Kaydırak

PB-12
 	

Sanal Bakım ve Hemşireliğe Yansımaları
İlknur Bodur, Gurbet Baduryeri

PB-13
 	

Sanal Bakım ve Hemşirelik
Burcu Uslu, Eylem Paslı Gürdoğan

PB-14
 	

Geleceğin Teknolojisi Yapay Zeka ve Hemşirelik
Gurbet Baduryeri, İlknur Bodur

PB-15
 	

Sempatektomi Ameliyatı Sonrası Hastanın Ağrı Düzeyinin Farklı Ağrı Skalaları İle Değerlendirilmesi
Öznur Kavaklı, Ecem Özdemir

PB-17

Beyin Tümörlü Hastanın Merley Mishel’in Hastalıkta Belirsizlik Kuramına Göre Hemşirelik Bakımı:
Olgu Sunumu
Ayşe Aslı Oktay

PB-01
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PB-18
 	

Karşılanamayan Hemşirelik Bakımı
Emek Bakanoğlu Kalkavan, Merdiye Şendir

PB-19
 	

Uzaktan Eğitimde Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yaptığı Bakım Planlarının İncelenmesi
Ayşe Aslı Oktay, Merve Gülpak

PB-20
 	

COVID 19 Hastasına Yoğun Bakımda Bakım Veren Hemşirelerin Elektrokardiyogram Bilgisinin Önemi
Gamze Kayalı, Şengül Üzen Cura

PB-21
 	

Venöz Tromboembolizm’de Kateter Temelli Trombolitik Tedavide Bakım
Mehtap Adigüzel Akbaba, Ükke Karabacak

PB-22
 	

Hemşirelere Uygulanan Ücret Adaletsizliği ve İş Doyumuna Etkisi: Derleme
Aynur Kaynar Şimşek

PB-23
 	

Günlük Yaşam Aktivitelerini İnceleyen Tezlerdeki Hemşirelik Girişimlerinin Etkinliği: Sistematik Derleme
Türkiye Örneği
Sercan Kara, Emre Kuğu, Aylin Özakgül

PB-24
 	

Kronik Hastalığa Sahip Hastaların Hemşirelik Bakımını Algılama ve Bu Bakımdan Memnun Kalma Düzeyleri
Hatice Pekince

PB-25
 	

Yara Bakımında Kullanılan Teknolojiler
Ayper Onal Alkan, Ükke Karabacak

PB-26
 	

Hemşirelerin Spiritüel İyi Oluş Düzeyleri ile Hasta Mahremiyetini Gözetme Durumları Arasındaki İlişki
Serpil Su, Ayşe Kacaroğlu Vicdan

PB-27
 	

Hasta Mobilizasyonunda Uygulanılacak Kurallar ve Uygulama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Yasemin Cin, Mustafa Ağar, Gülçin Adatepe

PB-28
 	

Diyabetik Periferik Nöropatik Ağrılı Bireylere Uygulanan Refleksolojinin Etkinliğine Yönelik Hasta İfadeleri
Nesibe Şimşekoğlu, Merdiye Şendir

PB-29

Covıd-19 Nedeniyle Hastanede Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımı ve Hemşirelik İmajına Yönelik
Algılarının Değerlendirilmesi
Yahya Kahvecioğlu, Esra Uğur

 	
PB-30

Yoğun Bakım Ünitesinde Covid-19 Tanısı İle İzlenen Hastaların Hemşirelik Bakım Planlarının
Değerlendirilmesi
Handan Eren

PB-31
 	

Majistral İlaç Tedavisinde Eau De Goulard Uygulamaları ve Sağlık Çalışanlarının Farkındalığı
Yasemin Cin, Jale Gülmüş Çopur

PB-32

Arjinatlı Hidrojel ile Tedavi Edilen Piyoderma Gangrenosum Olgusu
Yasemin Cin, Ferda Sezer

PB-33
 	

Hemşirelik Öğrencilerinin Hastalara Ait Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt ve Korunmasına Yönelik Tutumları
Aynur Kaynar Şimşek, Nuray Şahin Orak, Özgür Kışlak, Ramazan Alak, Esra Tilki, Kübra Dursun, Seyran Cantepe,
Gülcan Altıntaş
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PB-34
 	

Jinekolojik Cerrahide Ameliyat Sonrası Erken İyileşme: Sistematik Derleme
Eda Polat, Merve Tuncer, Özlem İbrahimoğlu

PB-35
 	

Covid-19 Tanısı Konulan Sağlık Çalışanlarının Hastalık Sonrası Yorgunluk ve Uyku Kalitelerinin İncelenmesi
Yeşim Geze, Sıdıka Oğuz

PB-36
 	

Yapay Zekanın Klinik Hemşirelik Uygulamalarına Etkisi
Öznur Kavaklı

PB-37
 	

Hemşirelik Bakımında Teknolojik Yaklaşımlar ve Yaşam Aktivitelerine Yansımaları
Öznur Tuğba Çelebi, Emek Bakanoğlu Kalkavan

PB-38

Investigation of SARS-CoV-2 Rates and Contagion Status of Physicians and Nurses Working in the Covid-19
Intensive Care Unit in A Tertiary Center
Ecem Özdemir, Necla Dereli, Öznur Kavaklı

PB-39

An Investigation of İntensive Care Patients Followed up With The Diagnosis of Covid-19 in Line With the
model
Özlem Doğu, Nurhan Aktaş, Ayla Dikmen

PB-40
 	

Hemşirelerin Nütrisyonel Bakıma İlişkin Bilgi, Tutum ve Algıları
Betül Aliş, Gülten Karahan Okuroğlu

PB-41
 	

Tiroid Hastalarında COVID-19 Korkusu ve Uyku Kalitesinin İncelenmesi
Melek Yıldırım, Özlem Yazıcı

PB-42

Hemşirelikte Uzmanlaşmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi
Gamze Saatçi, Ayla Ünsal

PB-43
 	

Hemşirelik Öğrencilerinin Merhamet ve Maneviyat Düzeyleri Organ Bağışı Tutumunu Etkiler mi?
Seda Cevheroglu, Hülya Fırat Kılıç

PB-44
 	

Hemşirelik Öğrencilerinin Merhamet Düzeylerinin Organ Bağışına Yönelik Tutumları ile İlişkisi
Yasemin Kıyak, Berna Köktürk Dalcalı, Seçil Erden Melikoğlu

PB-45
 	

Dünyada ve Türkiyede Hemşirelik Bakım Davranışları Algıları Üzerine Bir Derleme
Derya Işık, Nazike Duruk

PB-46

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulama Öncesi ve Sonrası Kaygı Düzeyleri ile Koronavirüs Kaygı
Düzeyleri Arasındaki İlişki
Afife Yurttaş, Merdiye Şendir, Demet İnangil, Ayşe Kabuk, İlayda Türkoğlu

 	

 	

Bir Hemşirelik Lisans Programı Öğrencilerinin Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Temel
Becerilerine Göre Kendilerini Değerlendirmesi
Sevda Korkut, Mürüvvet Başer

PB-48
 	

Sağlık Çalışanlarında Aşırı İş Yükü ve Mesleki Risk Faktörleri Üzerindeki Etkilerin Belirlenmesi
Fatma Azizoğlu, Banu Terzi

PB-49
 	

Diyabet İlişkili Periferik Nöropatik Ağrıya Yönelik Baş Etme Yaklaşımları: Nitel Bir Çalışma
Nesibe Şimşekoğlu, Merdiye Şendir

PB-51
 	

Palyatif Bakımda Hemşire, Hasta ve Hasta Yakını Açısından Spiritüel Değerlendirmenin İncelenmesi
Merve Macar, Ayşe Demiray

PB-47
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PB-53
 	

Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Sağlık Okuryazarlık Düzeyleri ve Covid-19’a Yönelik Bilgi, Tutum ve
Davranışları
Ezgi Kınıcı Dirik, Eylem Paslı Gürdoğan, Berna Aksoy

PB-54
 	

Ağrıda Non- Farmakolojik Yöntemlerin Kullanılma Durumu
Saliha Koç Aslan, İlknur Yayla, Gökçe Bahtiyar, Serap Teymur Kaya, Semra Küçük, Şifa Demiröz, Özlem Çitil,
Burcu Akgün, Serlin Begüm Mızrak, Yasemin Evran

PB-55

Geleceğin Hemşirelik Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm, Etik Değerler ve Yenilikçi Düşünce Paradigmaları
Melahat Büşra Deniz, Engin Karafakıoğlu
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Hemşireliğin Geleceğine Yolculuk
Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

ÖZET
Dünyada bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler bireyleri, toplumları, meslekleri olumlu ya da olumsuz yönde
etkilemektedir. Bununla birlikte dünya nüfusu ve salgın hastalıklardaki artış, beslenme tarzındaki değişiklikler,
yaşlı nüfustaki artış, sedanter yaşam tarzının benimsenmesi, savaşların ve toplumdaki sosyal eşitsizliğin artması
hemşirelik ve hemşirelik bakımında değişiklikler yapmayı gerektirmektedir. İnsana odaklı bir meslek olarak hemşireliği
etkileyecek bu değişimlerin dikkate alınması ve bu değişimlerden olumlu biçimde yararlanma yollarının araştırılması,
hemşirelik eğitiminin bugünden yapılandırılması açısından son derece önemlidir. Böylelikle hemşirelik gelişmelerin
gerisinde kalmayarak gelecekte kullanımı daha da yaygınlaşacak olan bilişim, mobil uygulamalar, web tabanlı ve
yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesi gibi birçok konuda danışmanlık rolü üstlenerek söz sahibi olarak sağlık
bakım hizmeti alan bireylerin değerleri, gereksinimleri ve beklentileri doğrultusunda hemşirelik bakımını en kaliteli
ve güvenli biçimde uygulama fırsatı yakalayacaktır.
Anahtar Kelimeler; Gelecek, hemşirelik, hemşirelik bakımı.
ABSTRACT
Developments in science and technology in the world affect individuals, professions and societies positively or
negatively. In addition to the developments in science and technology, the increase in the world population and
epidemic diseases, changes in the diet, the increase in the elderly population, the adoption of a sedentary lifestyle,
the increase in wars and social inequality in the society require changes in nursing and nursing care. It is extremely
important to consider these changes that will affect nursing as a professional group and to investigate ways to
benefit from these changes positively in terms of structuring nursing education today. In this way, nursing will not
lag behind the developments and will have the opportunity to apply nursing care in the highest quality by assuming
a consultancy role in many issues such as the development of informatics, mobile applications, web-based and
artificial intelligence applications, which will be used even more in the futurein line with the values, needs and
expectations of the individuals who receive health care services.
Key Words; Future, nursing, nursing care.
Hemşireliğin Geleceğine Yolculuk
Bilim ve teknolojideki gelişmeler bireyleri, toplumları, meslekleri olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu
gelişmelerin yanı sıra dünya nüfusu ve salgın hastalıklardaki artış, beslenme tarzındaki değişiklikler, yaşlı nüfustaki
artış, sedanter yaşam tarzının benimsenmesi, savaşların ve toplumdaki sosyal eşitsizliğin artması hemşireliğin
değişimini de kaçınılmaz kılmaktadır (1,2,3). Hemşirelik mesleği profesyonellerinin de yaşanan gelişmelerin etkilerini
ön görerek hemşireliği sorgulaması, hemşireliğin felsefesi ve uygulamasını bu yönde geliştirmesi ve geleceğini bu
doğrultuda şekillendirmesi gerekmektedir (2,4).
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Hemşirelik, insan, çevre ve sağlık hemşireliğin temel kavramları olarak birbiri ile yakından bağlantılı ve etkileşim
içindedir. Hemşirelik mesleği, bireylerin gereksinim duyduğu hemşirelik bakımının gelecekte en iyi şekilde
yürütülebilmesi için uygun planlamaların yapılabilmesine yönelik bilgi elde etmek amacıyla bilim ve teknolojide
yaşanan gelişmelere paralel olarak bu kavramlara ilişkin ortaya çıkan değişiklikleri ve bu kavramlar arasındaki
ilişkiselliği dikkatle incelemelidir. Tam da bu nokta da hemşireler dünya sağlık hizmetlerinde fark yaratabilecek
sonuçlar ortaya çıkaran önemli bir güç olmaktadır (5,6).
Hemşirelik yaşanan değişim ve gelişim sürecinde çevresel, sosyo-kültürel, politiko-ekonomik faktörlerden, eğitim
ve felsefi akımlardan etkilenmektedir. Hemşire profesyoneller geleceği ön görürken “Hemşireler geleceğe nasıl
hazırlanması gerekiyor?”, “Gelecekte hemşireliği ne gibi değişimler bekliyor?”, “Hemşireliği gelecekte nasıl bir dünya,
nasıl bir gelecek bekliyor?” “Gelecek için hemşirelik eğitimi nasıl olmalı?” “Hemşirelik uygulamalarını bu değişim
ve gelişim sürecinde ne yönde geliştirmeliyiz? sorularına yanıt ararken, hemşireliğin tarihsel gelişimini, varoluş
sebebini, bireyin değerlerini ve hemşireliğin metaparadigmalarını göz ardı etmeden değerlendirme yapmalıdır (2,4).
Gelecekte sağlıkta mobil uygulamalar, web tabanlı eğitim, sağlık bilişimi, simülasyon, sanal üniversiteler ve uzaktan
eğitim, sosyal ağ uygulamaları gibi alanlarda hemşirelerin rollerinin artacağı, bu alanların bilimsel bir bilgi temelinde
yapılandırılması konusunda söz sahibi olmak adına gerekli bilgi ve becerilerin artırılması gerektiği belirtilmektedir
(2). Günümüzde dünyada robot hemşirelerin sağlık bakım uygulamalarında yer almalarına yönelik pilot çalışmaları
şimdiden görebilmekteyiz. Kolay kullanımlı konuşan özel bilgisayarlar, hayati bulguları ölçen biyosensör ve diğer
teknolojilerin evde bakım uygulamalarında yaygınlaşacağı öngörülmektedir. Sağlık bilişimi, nanoteknoloji,
biyoteknoloji, robotik cerrahi sağlık hizmetlerinde yaşanan değişimlerin başlıcaları olup hemşirelerin rol ve
işlevlerini uygulamaya aktarırken teknolojinin getirdiği fırsatları değerlendirmeleri ve tehditlerinin farkında olmaları
gerekmektedir (2,7).
Bir meslek gurubu olarak hemşireliği etkileyecek bu değişimlerin dikkate alınması ve bu değişimlerden olumlu
biçimde yararlanma yollarının araştırılması, hemşirelik eğitiminin bugünden yapılandırılması açısından son derece
önemlidir. Böylelikle hemşirelik gelişmelerin gerisinde kalmayarak gelecekte kullanımı daha da yaygınlaşacak olan
bilişim, mobil uygulamalar, web tabanlı ve yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesi gibi birçok konuda danışmanlık
rolü üstlenerek söz sahibi olarak sağlık bakım hizmeti alan bireylerin değerleri, gereksinimleri ve beklentileri
doğrultusunda hemşirelik bakımını en kaliteli ve güvenli bir biçimde uygulama fırsatı yakalayacaktır.
KAYNAKLAR
1. Bender M, Grace P, Green C,Hopkins- Walsh J. ve ark.; The role of philosophy in the development and practice of nursing:
Past, present and future. Nursing Philosophy,2021,22;e12363.
2.

Bodur G, Kaya H.; Hemşireliğin geleceği 2050’li Yıllar. F.N. Hem. Derg (2015) Cilt 23 - Sayı 2: 166-173 ISSN 2147-4923

3. Salminen, L. ve ark. Future challenges for nursing education- A European perspective. Nurse Education Today,2010, 30:
233-238.
4.

Atabek Aştı T, Karadağ A. ; Hemşirelik Esasları; Hemşirelik Bilim ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, 2017, İstanbul.

5. Bender M.; Models versus theories as a primary carrier of nursing knowledge: A philosophical argument. Nursing
Philosophy;2018; 19(1); e12198. https://doi.org/10.1097/ANS.0000000000000011
6. Bender M.; Re-conceptualizing the nursing metaparadigm: Articulating the philosophical ontology of the nursing discipline
that orients inquiry and practice. Nursing Inquiry; 2018; 25:e12243.
7. Pepito J. A., Locsin R., Can nurses remain relevant in a technologically advanced future?. International Journal of Nursing
Sciences ; 2019; 6; 106e110.
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Meslek Büyüklerimizin Hemşireliğin Geleceğine Mesajları
Meslek Büyüğümüz: Prof. Dr. R. Selma GÖRGÜLÜ
Doç .Dr. Hülya FIRAT KILIÇ
Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC

“Ömrüm boyunca mesleğim için mücadele ettim. Kendi varlığımı bir yerlere taşımak için değil, mesleğimi biryerlere
taşımak için mücadele ettim. “ Prof. Dr. R. Selma Görgülü
Prof. Dr. Selma Görgülü 1981yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan “İhsan Doğramacı Üstün
Başarı Ödülü”nü alarak mezun oldu. Prof. Dr. Görgülü 1983 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim
Dalı, Hemşirelik Programı’nda yüksek lisans eğitimin tamamlayıp, 1988 yılında yine aynı kurumdan Hemşirelik
Programında doktora eğitimin tamamlamıştır. 04 Kasım 1991 yılında Yardımcı Doçent Kadrosuna atanmış ve 1
Ekim 1996 yılında ise Hemşirelik Esasları Bilim Alanında Doçentlik ünvanını almıştır. Ardından 26 Şubat 2003
tarihinde Profesörlük kadrosuna atanmıştır. Değerli Hocamız çok sayıda yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığını
yürütmüştür. Yönettiği başlıca doktora tez konu başlıkları aşağıda yer almaktadır;
- Karadağ, Ayişe. “Ven İçi Sıvı Tedavisinde Kullanılan Farklı İki Kısa, Periferal Kateter Materyalinin Enfeksiyon
Oluşumuna Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Hemşirelik
Esasları Programı, Doktora Tezi, Ankara, 1999.
- Özden, Dilek. “Bir Devlet Hastanesinde Açık ve Kapalı Sistem Aspirasyon Yöntemleri İçin Standart Geliştirilmesi
ve Bu Yöntemlerin Hastaların Hemodinamik Durumuna Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Hemşirelik Esasları Programı, Doktora Tezi, Ankara, 2007.
- Dinçer Ünlüsoy, Nigar “Hemşirelerin İşyeri Şiddetine Maruz Kalma Durumlari İle İş Doyumlari Ve İşten Ayrılma
Eğilimleri” Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Hemşirelik Esasları
Programı, Doktora Tezi, Ankara, 2010.
- Kazan Erek, Ebru. “Artroskopik Diz Ameliyatı Sonrası Kullanılan Üç Farklı Soğuk Uygulama Yönteminin Deri Sıcaklığı
ve Hasta Memnuniyetine Etkisi” Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı,
Hemşirelik Esasları Programı, Doktora Tezi, Ankara, 2011.
Prof. Dr. Görgülü çok sayıda Doktora yeterlilik ve Doçentlik sınav jürilerinde yer alarak, Hemşirelik Esasları alanında
çok değerli bilim insanlarının yetişmesinde katkıda bulunmuştur. Hocamızın Hemşirelik alanında Uluslararası ve
ulusal hakemli dergilerde yayınlanan çok sayıda makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca “Web of Science Core Collection”
kapsamında çok sayıda atıfları yer almaktadır. Hemşirelik alanında gerçekleştirilen birçok bilimsel toplantıda
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konuşmacı, panelist, oturum başkanı ve çalıştay üyesi olarak görev almıştır. Uluslararası bilimsel toplantılarda
sunulan ve bildiri kitabında basılan çok sayıda bildirileri bulunmaktadır.
H.Ü. Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda 1999-2002, yılları arasında “Bilişim Teknolojilerinin Hemşirelik Eğitiminde
Kullanılması-Uzaktan Eğitim ve Duvarsız Dersane Projesi”, Devlet Planlama Teşkilatı Destekli AR-GE Projesi’nde
Proje Yürütücüsü olarak görev almıştır. Yine H.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu’nda 2006-2007 yılları arasında yürütlen,
“Hemşirelik Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinin Mesleki Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi” Avrupa Birliği Eğitim ve
Gençlik Programları-Leonardo da Vinci Programı A Tipi-Hareketlilik-Yerleştirme Projesi’nde Proje Ekibi Üyesi olarak
yer almıştır.
Ulusal kitap evleri tarafından basılan ve mesleğimizin bilimsel bilgi yükünün gelişmesine katkıda bulunan iki önemli
kitap yazarlığı bulunmaktadır. Başlıca kitapları arasında “Hemşirelik Esasları - Temel Kuram, Kavram, İlke ve
Yöntemler” ve Hemşireler İçin Fiziksel Muayene Yöntemleri” yer almaktadır.
Hemşirelik alanında bilgi yükünün oluşması ve paylaşmasını amaçlayan çok sayıda Hemşirelik Dergisinde “Danışma
Kurulu Üyeliği” yapmıştır.
Ankarada 2008 yılında düzenlenen“I. Hemşirelik Esasları Çalıştayı”nın Düzenleme Kurulu Başkanılığını yapmıştır.
Hemşirelik alanında düzenlenen çok sayıda sempozyumda da düzenleme kurulu üyesi olarak görev almıştır. Türkiye
ve KKTC’deki meslektaşlarının gelişimlerine katkıda bulunmak için düzenlenen birçok kurs, sempozyum ve Hizmetiçi
Eğitim programlarında eğitici olarak görev almıştır.
Prof Dr. Görgülü’nün Hacettetepe Üniversitesi’ndeki görev süresince yürüttüğü idari görevleri arasında Dekan
Yardımcılığı, Müdür Yardımcılığı, Hemşirelik Esasları Anabili Dalı Başkanı, Lisansüstü Eğirtim Koordinatörü ve Avrupa
Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yüksekokul Koordinatörü yer almaktadır. Ayrıca Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi
, Rektörlük Komisyonu Üyeliği, TUBİTAK Başvuru Değerlendirme Jüri Üyeliği, Fakülte Eğitim Komisyonu Üyeliği gibi
çok önemli görevleri de yürütmüştür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise DAÜ Hemşirelik Bölüm Koordinatörü,
Hemşirelik Bölüm Başkanı, Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu Üyesi, Akademik Değerlendirme Komisyonu ,
YÖDAK Etik Koordinasyon Kurulu Üyesi ve YÖDAK Özel İhtisas Komisyonu Üyesi olarak görev alarak farklı platfomrlarda
mesleğini en üst düzeyde temsil etmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşielik Bölümünde 2013-2020 yılları arasında görev yapan
Prof. Dr. Görgülü DAÜ’ye sunmuş olduğu katkılarından dolayı onurlandırıldı. Prof Dr Görgülü için “Akademik Veda
Töreni” düzenlenmiş ve kendisine, üniversiteye vermis olduğu hizmetlerden dolayı plaket takdim edilmiştir (https://
youtu.be/cCJXYL3yWUk). Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki görevi süresince Hocamızın özelde DAÜ, genelde Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde Hemşilerik mesleğinin gelişimine çok ciddi katkıları olmuştur. DAÜ’de Sağlık Hizmetleri
Yüksekokulu’nun altında yer alan Hemşirelik Bölümü, Değerli Hocamızın deneyimleri, etkin liderlik becerisi ve
mücadelesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine alınmıştır. Aynı zamanda Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik
Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının açılmasında öncülük etmiş, YÖK ve YÖDAK onlaylı lisansüstü programların
açılmasını sağlamıştır. Prof. Dr. Görgülü Hocamız her daim idolümüz, gurur ve ilham kaynağımız olmuştur. Hocamızın
mesleğimiz için vermis olduğu mücadele karşısında kendisine minnet ve şükran duygularımız iletir, saygılarımızı
sunarız.
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Meslek Büyüklerimizin Hemşireliğin Geleceğine Mesajları
Meslek Büyüğümüz: Prof. Dr. Meliha ATALAY
Prof. Dr. Şerife KARAGÖZOĞLU

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları AD, Sivas

Prof. Dr. Meliha ATALAY Uçhisar, Kapadokya’da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Nevşehir’de tamamlamıştır. Prof.
Dr. ATALAY, 1955 yılında Uçhisar/Nevşehir (Kapadokya) da ilkokuldan mezun olduktan sonra, kasabada, ortaokul
ardından lise ve yüksekokul okuyan ilk kız öğrenci olmuştur.
1962-1966 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nun ilk öğrencilerinden biri olan Prof.
Dr. ATALAY, Türkiye’de Hemşirelikte Yüksek Öğrenimde de ilkleri yaşayan grubun içinde yer almıştır. Türkiye’de
hemşireliğin profesyonel kimliğinin gelişmesinde bu ilk grup öğrencilerin büyük rolleri olmuş, hemşirelikte bir
değişim ve gelişimin yaşanmasında bu ilk mezunlara çok ağır görev ve sorumluluklar düşmüştür.
1966-1970 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda “Hemşireliğin Temel İlkeleri” ABD
asistanı ve öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. ATALAY, 1971-1972 tarihleri arasında A.B.D. Pennsylvania’da
Cerrahi Hemşireliği eğitimi almış ve Cerrahi servisinde çalışmıştır. Daha sonra 1979 yılında Polonya-Varşova’da, 8
ay süren “Family Health-Family Planning” Sertifika Programına katılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi’nde 1973-1977 tarihleri arasında Hemşirelikte Bilim Uzmanlığı, 1977-1979 tarihleri arasında Hemşirelikte
Doktora (Cerrahi) eğitimini tamamlayan Prof. Dr. ATALAY, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nun
kuruluşu ve gelişmesi için Hacettepe Üniversitesi’nden Ankara’nın doğusuna giden ilköğretim elemanı olmuştur.
C.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, “Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu” adı altında 1982
yılında Üniversitenin dördüncü eğitim kurumu olarak kurulmuştur. Kurucu Müdür Prof. Dr. ATALAY okulun eğitim
ve akademik gelişiminin mimarı olarak Sivas’ta hem Üniversite içinde hem de il genelinde hemşireliğin saygın bir
konuma gelmesi için çaba göstermiştir. Aynı zamanda Cumhuriyet Üniversitesi’nin tüm gelişim aşamalarında da katkı
ve emeği büyük olmuştur.
Cumhuriyet Üniversitesi’nde Akademik çalışma hayatına devam eden Prof. Dr. Meliha ATALAY 1982-1987 yılları
arasında “Yard. Doç. Dr.”, 1987-1993 yılları arasında “Doç. Dr.” ve 1993-2002 yılları arasında “Prof. Dr.” olarak görev
yapmıştır. Cumhuriyet Üniversitesi’nde görevine devam ederken 1994-1995 eğitim-öğretim döneminde Dokuz Eylül
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’na görevlendirilmiştir. Prof. Dr. ATALAY, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu’nun kuruluşundan sonra 1985-2002 tarihleri arasında 17 yılda Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda
yürüttüğü yüksek lisans programında 26 ve diğer üniversitelerde de üç olmak üzere toplam 29 tez çalışması yönetmiş
ve hemşirelik eğitimine sayısız öğretim üyesi ve elemanı kazandırmıştır. Prof. Dr. ATALAY, yurt dışında katıldığı
mesleki etkinlikler ile de Türk hemşireliğinin gelişimine ve uluslararası düzeyde temsine önemli katkılar sağlamıştır.
1985 yılında İngiltere-Londra’da “International Accident and Emergency Nursing Conference”, 1987 yılında İskoçyaEdinburg’da “Clinical Excellence in Nursing International Networking”, 1988 yılında Avusturya-Viyana’da Türk
Hemşireler Derneği Temsilcisi olarak “1988 European Conference on Nursing”, 1989 yılında Ingiltere-Londra’da
“Healthy City Project”, 1991 yılında Italya-Florensa’da “European Conference on ClinicalOncology and Nursing”1994
yılında Malta’da 3 hafta boyunca “International Short Term Course in Geriatry” başlıklı bilimsel etkinlikler içinde yer
almış ve 1999 yılında Ingiltere-Londra’da ICN kuruluşunun 10. Yıl kutlamalarına Türkiye Temsilcisi olarak katılmıştır.
Prof. Dr. ATALAY yurt içinde çok sayıda, ulusal hemşirelik kongresi, sempozyumu, workshop, konferans vb. mesleki
çalışmalara Başkan, Düzenleme Komitesi Üyesi ve İzleyici olarak katılmış ve Türkiye’deki mesleki gelişime önemli
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katkılar sağlamıştır. Prof. Dr. ATALAY’ın başkanlık yaptığı ve Türk hemşireliğinde büyük değeri olan etkinliklerin başında
Sivas’ta düzenlenen “III. Ulusal Hemşirelik Kongresi (24-26 Haziran 1992)”, “Türkiye’de Hemşirelikte Lisans Eğitiminin
İrdelenmesi, İyileştirilmesi Workshop’u (29-31 Ocak 1997)”,“Hemşirelik Yüksekokulları Müfredat Programının, Sağlık
Yüksekokullarına Tanıtımı ve Tartışılması (11-13 Şubat 1998)” konulu Workshop çalışması ve Antalya’da düzenlenen
“Yapıcı Okul-Klinik İşbirliği Workshop I (4-5 Eylül 2002)” gelmektedir.
Prof. Dr. ATALAY ayrıca Adana, Ankara, Mersin, Trabzon, Isparta, Samsun, Edirne, Kocaeli, Kahramanmaraş,
Gaziantep, Şanlıurfa, Aydın, Kayseri, Nevşehir, Antakya, Malatya İlleri Sağlık Yüksekokulları ile Uygulama Araştırma
Hastanelerinde çalışan hemşirelere çeşitli konularda konferanslar vererek meslektaşların mesleki inanç, bilgi, tutum
ve uygulamalarının gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.
2002 yılında emekli olan Prof. Dr. Meliha ATALAY 15 Kasım 2005 tarihinde Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda
yeniden göreve başlamış, bitmeyen ve hiç bitmeyecek olan meslek aşkı ve heyecanı ile güzel ülkemizin doğusunda
yer alan bu yüksekokulda gelişim kıvılcımını başlatmıştır. Prof. Dr. ATALAY, Şanlıurfa’da 2005-2009 tarihleri arasında
yüksekokulun öğrenci ve öğretim elemanlarının gelişimi ve toplumsal sorunlara çözüm için çeşitli bilimsel ve
toplumsal etkinliklere öncülük etmiştir. Bu etkinliklerin başında Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (20-21
Nisan 2006), Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yüksek Lisans Programının Açılması (2006),
Şanlıurfa İl Merkezinde Çocuk Yaşta Anne Olma Durumu ve İlgili Sorunlar Projesi, Kuruluşlarının 11. Yılında Sağlık
Yüksekokullarında Eğitim ve Mezun Niteliğinin Geliştirilmesi Çalıştayı (29-30 Mayıs 2008) ve 13. Ulusal Hemşirelik
Kongresi ‘Uluslararası Katılımlı’(19-21 Ekim 2011) gelmektedir.
6. Ulusal, 2. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi’nin bu oturumuna konu olan “Meslek Büyüklerimizin
Hemşireliğin Geleceğine Mesajları” kapsamında Kıymetli hocam Prof. Dr. Meliha ATALAY’ın mesajını burada bulunan
ve gelecekte mesleğimizin daha güçlü bir şekilde var olmasına katkı sağlayacak olan tüm genç meslektaşlarımıza
kendi yüreğinden akıp, diline döküldüğü şekli ile sunuyorum:
“Değerli Meslektaşlarım merhaba,
Öncelikle beni programa davet eden Kongre Başkanı Prof. Dr. Ükke Karabacak’a teşekkür ederim, sizleri sevgi ile
selamlarım. Sizlerle paylaşmak istediğim başlıklar, hemşirelik mesleğinde çok önemsediğim, çalıştığım, paylaştığım
ve bizzat yaşadığım konuların özetidir.
Hemşirelik mesleği Türkiye’de meslekleşme/profesyonelleşme yolunda inanılmaz bir başarı göstermiş, 60 yıl gibi bir
sürede akademik kimliğe ulaşmıştır. Ancak her şey tamamlanmış değildir. Bundan sonra yapmamız ve başarmamız
gereken çok konu, alınacak çok yolumuz var.
Öncelikle mevcut eğitimimize dönüp bakmalı, gerçekçi olarak değerlendirmeli ve bir öz eleştiri yapmalıyız. Eğitimin
çıktıları yetiştirdiğimiz öğrencilerdir. Onları ne kadar donanımlı, bilgi ve beceri açısından yeterli, özgüvenleri yüksek
yetiştirebildik sorgulamalıyız. Biz öncüleriniz hemşireliğin yükseköğretimle kazanılan bir meslek olabilmesi için çok
çalıştık ve bunu başardık. Sizlerin de çalışan mezunlarımızı, verdikleri bakım hizmetinin niteliği, güvenilirliği, yeterliliği
açısından değerlendirmeniz gerekiyor. Hemşirelik eğitimi, 2/3 si klinik/alan uygulaması olan bir eğitimdir. Burada
özellikle akademik kariyeri olan hocalara ((Dr. Öğretim üyeleri, Doçent ve Profesör) çok görev düşmektedir. Gözlem
ve paylaşımlarıma göre, öğrencilerimiz kliniklerde bu konuda yeterli destek alamamaktadırlar. Yalnız bırakılan
öğrenci bocalar, yaptığı uygulamaları doğrulayamaz. Yanında güç ve destek görmek öğrencinin hakkıdır. Bizim, sağlık
sistemi içinde hak ettiğimiz yeri, değer, saygınlık ve önemi, mezunlarımızın verdiği hizmet kalitesi ile kazanacağımız
açıktır. Çünkü klinikte çalışan meslektaşlarımız, hocalarımızın başarı ve niteliklerinin göstergesidir.
Değerli meslektaşlarım ifade etmeye çalıştım nedenlerle 1985 yılından beri, Okul-Klinik işbirliğini savunmaktayım.
Klinisyen hemşire, Akademisyen hocalarla bütünleşmek zorundayız. Bu bütünlük bize kendimizin yarattığı (Türk
hemşirelerinin) bir bakım verme/bakım sunma modeli kazandıracaktır. Buna çok eminim. Şanlıurfa’da denedik
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akılcı, ulaşılabilir, bilgiye dayalı, klinik hemşirelerinin zorlanmadan ve tamamen hastanın verilerine dayanan bakım
yöntemini başardık.
Sizlerden son olarak, öğrencilerimize gözümüz gibi bakmamızı, saygılı davranmamızı, onların mesleklerinin, insan
yaşamına koşut meslek olduğu gerçeğini içselleştirmelerini, kendileri ile gurur duymalarını ve hep birlikte olduğumuzu
vurgulayarak eğitmenizi istiyorum. Selam ve sevilerle, hoşça kalın.”
Mesleki yaşamı boyunca Türkiye’deki tüm hemşirelerin birlik ve bütünlük içinde olması inancı ve anlayışıyla
çalışmalarını sürdürmüş, hiç bir zaman çalışmaktan yakınmamış ve tarif edilemez bir sevgiyle hemşirelik mesleğine
bağlı olmuş, hemşirelik mesleğini yürek, beyin ve ellerde yüceltme bilinci ve duyarlılığı kazandırmaya çalışmış,
nitelikli hemşirelik eğitiminin ülke geneline yaygınlaştırılması ve bölgeler arası derin dengesizliklerin giderilmesi için
çaba göstermiş çok kıymetli hocamız Prof. Dr. Meliha ATALAY’a bu anlamlı ve unutmamamız gereken mesajları için
teşekkür ediyor, sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
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Meslek Büyüklerimizin Hemşireliğin Geleceğine Mesajları
Meslek Büyüğümüz: Prof. Dr. İsmet EŞER
Prof. Dr. Ayten ZAYBAK
Ege Üniversitesi, İzmir
ÖZGEÇMİŞ
Prof. Dr. İsmet EŞER 1955, Grat-Makedonya doğdu ve 1956 yılında ailesinin Türkiye’ye göç etmesiyle bir yaşında
İzmir’e yerleşti. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. İnsanları ve onlara yardım etmeyi seven ve sorumluluk
sahibi bir kişilik yapısına sahip olan Prof. Dr. ismet EŞER “Kişiliğime uygun” diye tanımladığı hemşirelik mesleğinin
öğrenimi için 1974 yılında üniversite sınavında ilk tercihi olan Hacettepe Hemşirelik Yüksek Okulu’na kayıt yaptırdı
ve 1979 yılında mezun oldu.
1979 yılında hemşire olarak çalışmak üzere, Ege Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Kürsü başkanlığına
başvurdu (O dönemde hemşireler iş başvurularını Kürsü/Ana Bilim Dalı Başkanlıklarına yapıyorlardı). İş başvurusu
görüşmesinde, kürsü başkanının “Sen bende güven duygusu uyandırdın. Sana hemşirelik değil, başhemşirelik görevi
vereceğim” sözü üzerine klinik başhemşiresi olarak göreve başladı. Klinikte 1979-1982 yılları arasında çalıştı ve o
yıllarda henüz Türkiye’de çok az sayıdaki hastanede uygulanan hemşirelerin “yatak başında hasta teslimi” yapma
uygulamasını Ege Üniversitesi Hastanesi’nde Göz Hastalıkları Kliniği’nde başlattı.
Prof. Dr. İsmet EŞER 1982 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’nda Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi olarak akademik yaşama geçti ve aynı yıl Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans öğrenimine başladı
ve 1984 yılında mezun oldu. Doktora öğrenimini, Hemşirelik Esasları Doktora Programı henüz açılmadığı için 19841993 yılları arasında İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programında tamamladı. 1995 yılında Hemşirelik Esasları
Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent kadrosuna atandı, 2000 yılında Doçent, 2008 yılında Profesör ünvanı aldı. Prof.
Dr. İsmet EŞER üç yıl klinik hemşireliği ve 40 yıl akademik olmak üzere toplam 43 yıl çalıştı. Bu süre içerisinde Ege
Üniversitesi’nde Senato Üyeliği görevinde de bulunan Prof. Dr. İsmet EŞER, 30 Haziran 2022 tarihinde emekli oldu.
AKADEMİK ÇALIŞMALARI
Prof. Dr. İsmet EŞER, Yardımcı Doçent kadrosuna atandıktan sonra Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Doktora Programı başlatma çalışmalarında yer aldı. Prof. Dr. İsmet EŞER yaklaşık
40 tanesi lisansüstü olma üzere çok sayıda lisans ve lisansüstü tez çalışması yönetti. Ağız bakımı, göz kuruluğu, ağrı,
solunum yolu uygulamaları, tamamlayıcı ve bütünleştirici bakım uygulamaları, ilaç uygulamaları, uyku, hemşirelik
tanıları, etik, hemşirelik tarihi konularında araştırmalar ve projeler yürüttü. Bugün 150’nin üzerinde bilimsel yayını
ve 200’ün üzerinde bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca Prof. Dr. İsmet EŞER’in kitap
editörlüğü, kitap bölümü yazarlığı, bilimsel araştırma projesi çalışmaları, dergi alan editörlüğü ve çok sayıda dergi
danışma kurulu üyeliği bulunmaktadır.
Prof. Dr. İsmet EŞER, hemşirelikte inovasyon çalışmasını 2008 yılında yaptı. Yüksek Lisans öğrencisiyle birlikte “Göz
kurumasına karşı polietilen örtü” başlıklı 20 yıl korumalı incelemeli ulusal patent aldı. Prof. Dr. İsmet EŞER hemşirelik
bakımının sistematik bir yaklaşımla yürütülmesini sağlayan sınıflama sistemlerine katkı sağlayan çalışmalar yaptı.
Yüksek Lisans öğrencisi ile birlikte Türkiye’de ilk hemşirelik tanısını, hemşirelik girişimini (NIC) ve hemşirelik sonucu
(NOC)’nu geliştirdiler. “Kuru Göz Gelişme Riski” hemşirelik tanısını “NANDA International 2008 Conference”da bildiri
olarak sundular, tanı 2010 yılında NANDA-I Taksonomi - II sınıflandırmasına dahil edildi. Bu tanıya yönelik olarak
2013 yılında “Kuru Gözü Önleme” hemşirelik girişimini (NIC) ve “Risk Kontrolü: Kuru Göz” hemşirelik sonucu
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(NOC)’nu geliştirdiler. Bu çalışmalar bağlamında, 2010 yılında Avustralya Brisbane Royal Brisbane and Women’s
Hospital’de 15 günlük gözlemsel ziyarette bulundular. Prof. Dr. İsmet EŞER’in doktora öğrencisi ile geliştirdikleri ikinci
hemşirelik tanısı olan “Ağız kuruluğu gelişme riski” tanısı 2018-2020 NANDA sınıflandırmasına girdi.
Prof. Dr. İsmet EŞER, kongre düzenlemeleri ile hemşirelik mesleğine katkılar sağladı. Hemşirelik Esasları alanında
yapılan ilk kongre olan 1.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresine eş başkanlık yapmıştır. Lisans ve Doktora programında
verdiği Etik ve Hemşirelik Tarihi derslerinin yanısıra, 2013-2022 yılları arasında Hemşirelik Tarihi ve Dökümantasyon
Çalışma Grubu başkanlığı görevini yürüttü. Çalışma grubundaki arkadaşları ile birlikte hemşirelik tarihine katkı
sağlayan çalışmalar yaptı. I. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi (2014), II. Ulusal Hemşirelik
Tarihi Kongresi (2016), I. Uluslararası- II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (2018), II. Uluslararası-IV.Ulusal Hemşirelik
Tarihi Kongresi (2021) eş başkanlıklarını yürüttü.
İkibinli yılların başında tarihteki yerini almış olan, sadece bir kaç orjinaline ulaşılabilen üniforma ve keplerin
replikasını hazırlayarak, Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi kapsamında “Geçmişten Günümüze Hemşire Üniformaları”
sergisini gerçekleştirdi. Büyük ilgi gören sergi daha sonra, İzmir Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde (2016)
ve 2019 yılında 12 Mayıs Haftası etkinlikleri kapsamında Urfa’da Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakülte’sinde
tekrarlandı. 2021 yılında, Prof. Dr. İsmet EŞER başkanlığında Hemşirelik Tarihi ve Dökümantasyon Çalışma Grubu
tarafından Hemşire Üniformalarının yanısıra ders, tedavi ve bakım araçlarının sergilendiği üç bölümden oluşan “Ege
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Koleksiyonu Sergisi oluşturuldu”. Hemşirelik Tarihi dersi veren bir akademisyen
olarak, hemşirelik tarihine ışık tutan bu sergiyi hazırlamak Prof. Dr. İsmet EŞER için bir misyondu.
Bu çalışmalarıyla ilklerin hocası diye tanımlayabileceğimiz Prof. Dr. İsmet EŞER, ilk “Geçmişten Günümüze Hemşire
Üniformaları Defilesi ve Sergisi” ve “Hemşirelik Üniformaları ve Bakım Gereçleri Koleksiyonu” çalışmalarıyla hemşirelik
mesleğinin tarihini aydınlatırken geleceğine de ışık tutmuş, ilk “Temel Hemşirelik Bakım Kongresi” ve “Hemşirelik
Tarihi Kongresi”nin düzenlenmesi, uluslararası hemşirelik tanıları sınıflamasına “hemşireler tanısı” kazandırma ve
“patent alma” çalışmalarına imza atarak birlikte yürüdüğü ve arkasından kendisini takip eden meslektaşlarınıza yol
açmıştır.
KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ
Prof. Dr. İsmet EŞER, Her zaman yüreği vatan sevgisiyle dolu, ailesine bağlı, değerlerine ve geçmişini her zaman önem
veren, hümanist, bilimsel bilgi ve düşünceden hiç ayrılmayan bir Cumhuriyet bilim kadını ve örnek bir akademisyen
olmuştur. Çalışma yaşamı boyunca hemşireliğin bilimselleşmesi için uğraşmış, nitelikli hemşireler yetiştirmeyi ilke
edinmiştir. Prof. Dr. İsmet EŞER; bir akademisyen olmanın yanında iyi bir dost, güvenilir bir insan ve hatta sırdaş
olmuştur. Kendisiyle birlikte çalışma fırsatı bulan çoğunluğu lisans üstü öğrencilerinden oluşan meslektaşları Prof. Dr.
İsmet EŞER’i “nezaket, asalet, hoşgörü, adalet, profesyonellik, zerafet, fedakarlık, saygı, naiflik”le özdeşleştirmişler
ve kendisini; nazik, güleryüzlü, iyi bir dinleyici, yol gösteren, ilkeli, tarafsız, samimi, mütevazi, düşünceli, merhametli,
doğrularından ödün vermeyen, kalbinin pencelerini kapatmayan, insana değer veren, etik değerleri yaşamın
içinde kullanan, işine bağlı, dost, eğitime çok önem veren, değerlerine bağlı ve mükemmelliyetçi birisi olarak
tanımlamışlardır. Bu özelliklerinin yanında Prof. Dr. İsmet EŞER tarihe meraklı, insana duyarlı, tam bir doğasever,
çevreci, hayvansever, müzik ve resime ilgi duyan ve yeni yerler görmeyi hep arzulayan birisi olmuştur.
SONSÖZ
İnsanların maneviyatı ve değerleri, birbirlerine verdikleri değerlerde saklıdır aslında. Bu değerler içerisinde de Prof.
Dr. İsmet EŞER’in bizim gönlümüzde ve hayatımızda çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Kendisiyle birlikte çalışmanın
ayrıcalık olduğunu düşünüyorum ve kendisini yakından tanıma fırsatım olduğu için de kendimi şanslı hissediyorum.
Kırküç yılını hemşireliğe adamış olan saygıdeğer hocamıza hemşirelik eğitimine ve hemşirelik mesleğine katkılarınızdan
dolayı sonsuz teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Saygılarımla.
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Değişen Dünyada Sağlık Bakımı (Küreselleşme ve Bakım)
Prof. Dr. Leyla DİNÇ

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara

ÖZET
Küreselleşme ve neoliberal politikalar küresel sağlığı olumsuz etkilemiştir. Birleşmiş Milletler ’in “Dünyamızı
Dönüştürmek: Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi” başlığı altındaki ilk üç amacı olan “Yoksulluğa son”,
“Açlığa son” ve “Sağlıklı Bireyler” amaçları bağlamında mevcut bilimsel veriler yürütülen politikalarla sürdürülebilir
amaçlara ulaşmanın oldukça güç olduğunu ortaya koymaktadır. Hemşireler küresel sağlık insan gücünün yarıdan
fazlasını oluşturmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında yer alan “sağlıklı bireyler” amacına
ulaşılmasında kritik rol oynamaktadır. Ancak küreselleşme hemşireliğin kendisini de etkilemekte; hemşireliği
etkileyen sorunlar ise hemşirelerin sunduğu bakımın kalitesi ve güvenliğine yansımaktadır. Bu nedenle “sağlıklı
bireyler” amacına ulaşmak için küresel sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak sayı ve mesleki yeterliliklere sahip hemşirelerin
yetiştirilmesi ve hemşireliğin güçlendirilmesi için yatırım yapılması önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, küreselleşme, sürdürülebilir kalkınma amaçları, küresel sağlık
ABSTRACT
Globalization and neoliberalism have negatively affected global health. In the context of the first three objectives
of the United Nations “Transforming Our World: 2030 Agenda for Sustainable Development”, “End Poverty”, “End
Hunger” and “Healthy Individuals”, current scientific data indicate that it is very difficult to achieve sustainable goals
with ongoing policies. Nurses constitute more than half of the global health workforce. Therefore, they play a critical
role in achieving the goal of “healthy individuals” of sustainable developments. However, globalization also affects
nursing itself; which ultimately influence the quality and safety of the care they provide. Thus, in order to achieve
the goal of “healthy individuals”, it is important to train nurses with the number and professional qualifications to
meet global health needs and to invest in strengthening nursing.
Key Words: Nursing, globalization, sustainable development goals, global health
Küreselleşme, üzerinde uzlaşılmış ortak bir tanımı olmamakla birlikte; dünya genelinde bilgi, teknoloji, sermaye,
yatırım, mal ve hizmetlerin, zaman, mekân veya ulusal sınırları aşarak serbestçe dolaşabilmesini ifade etmektedir.
Küreselleşme bireysel özgürlükler ve serbest piyasa mekanizmasını savunan klasik liberalizme ve 1789 Fransız
Devriminden sonra sınırsız iktisadi özgürlüğüne kavuşan burjuva sınıfının kurmuş olduğu kapitalizmin yükselişine
dayanmaktadır. Kapitalizmin, ikinci sanayi devriminin sonlarına doğru özellikle ABD ve Avrupa’da çeşitli dönemlerde
yaşadığı ekonomik krizlerden sosyal devlet anlayışını sorumlu tuttuğu için, ABD’de Uluslararası Para Fonu (1944) ve
Dünya Bankası (1947) öncülüğünde Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (1947) yapılmış ve uluslararası
sermaye ve ticaretin önündeki tüm engeller kaldırılmıştır. 1989 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte
tek kutuplu yenidünya düzeninde ticari küreselleşme ve neoliberalizm yaygınlaştırılmıştır1. Neoliberalizm, devletin
piyasaya müdahalesinin en az düzeye indirildiği, “bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler” sloganına uygun olarak serbest
piyasada liberalizasyon, özelleştirme, depolitizasyon ve kuralsızlaştırma ile karakterize, tüm kaynakların rekabet,
verimlilik, kar odaklı olacak şekilde, eşit olmayan dağılımını savunan bir sistemdir2. Neoliberalizm ulus-devletleri
yıpratıp, meydanı küresel kuruluşlara bıraktığı için, küreselleşmenin siyasi mekanizmasıdır. Neoliberal politikalar,
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gelişmekte olan ülkelere dayatılarak, devletin vatandaşı için sağlamakla yükümlü olduğu kamusal hizmetlerle ilgili
rolü kısıtlanmıştır. Sağlık alanında yeniden yapılandırma adı altında reformlar yoluyla sağlık hizmetlerinin finansman,
üretim ve sunumu özel sektöre devredilmiş ve sağlık çalışanlarının performansa dayalı veya sözleşmeli çalışma
sistemine tabi kılınmıştır2,3. Bu süreçte, koruyucu sağlık hizmetleri göz ardı edilerek kar getirici ve maliyeti giderek
artan tedavi edici hizmetlere ağırlık verilmiştir. Bu sistem, toplumda özellikle yoksul ve örselenebilir grupların sağlık
hizmetlerine erişimini kısıtlayarak sosyal adaletsizlikler ve eşitsizliklerin derinleşmesine yol açmaktadır2. Dünyanın
IMF’ye ağır borç yüküne sahip 41 yoksul ülkesinin (567 milyon kişi) gayrisafi yurtiçi hasılası, dünyanın en zengin 7
insanın servetinden daha azdır4.
Birleşmiş Milletler, 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren “Dünyamızı Dönüştürmek: Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030
Gündemi” başlığı altında 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve bu amaçlara yönelik toplam 169 hedef belirtilmiştir.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının ilk üçü sırasıyla “Yoksulluğa son”, “Açlığa son” ve “Sağlıklı Bireyler”dir”5. Bu
üç amaç açısından mevcut bilimsel veriler oldukça karamsar bir tabloyu göstermektedir. Dünyada 2021 yılında 828
milyon kişi, yani her 10 kişiden birisi açlık çekmekte ve çeşitli nedenlerden dolayı açlık çeken insan sayısının çok
daha fazla atacağı ön görülmektedir. Dünyanın 2050 yılına kadar 9 milyar insanı beslemek için en az %50 daha fazla
gıda üretmesi gerekecektir6. Buna karşın, tarım ürünlerinin uluslararası ticaretinin serbest bırakılması sonucunda
çokuluslu şirketler gıda fiyatlarını yükselterek kazançlarını katlamaktadır. Açlık ve yoksulluk sağlığı doğrudan
etkilemektedir. Dünyada 5 yaş altı çocuk ölüm oranı yıllar içinde azalmış olmasına karşın, 2020 yılında 5 milyon çocuk
daha hayatını kaybetmiştir. 2020 yılında 1.5 milyon yeni HIV, 241 milyon sıtma ve 10 milyon tüberküloz vakası rapor
edilmiştir6. Küreselleşme, bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmasına neden olmuştur. Ağustos 2022 itibariyle, Covid-19
salgını nedeniyle dünya çapında 584,471,533 kişinin enfekte olmuş ve 6,424,274 kişinin hayatını kaybetmiştir; bunlar
arasında 115,500 sağlık çalışanı bulunmaktadır. Doğrudan Covid-19 salgını veya çeşitli etkilerinden dolayı hayatını
kaybeden insan sayısının 15 milyonu bulacağı tahmin edilmektedir6. 17 Haziran 2021 itibariyle, dünya çapında 2,4
milyara yakın COVID-19 aşı dozu uygulanmıştır; ancak aşının dünya genelinde dağıtımda büyük eşitsizlikler vardır.
Avrupa ve Kuzey Amerika’da her 100 kişiye yaklaşık 68 aşı yapılırken, Sahra altı Afrika’da 2’den az kişiye aşı yapılmıştır
6
. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının diğerlerine dair bazı veriler de dünyamızın gelecekte yaşanması neredeyse
olanaksız bir gezegene dönüşebileceğini göstermektedir. Örneğin, dünyada 2020 yılında temel içme suyuna bile
sahip olmayan 771 milyon kişi bulunmaktadır. Fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan karbondioksit (CO2)
ve metan (CH4) gibi gazların atmosferde sera etkisi oluşturması sonucunda küresel ortalama sıcaklık 1850–1900
yıllarındaki temel çizgisinin yaklaşık 1,2°C üzerine çıkmış ve iklim değişikliğine yol açmıştır7. Küresel sera gazı
emülsiyonlarının başlıca sorumlusu zengin ülkelerdir; yoksul ülkeler ve halk kitleleri ise iklim değişikliğinin sonuçları
ile karşı karşıyadır8. İklim değişikliği kuraklık ve çölleşmeye, orman yangınlarına, seller, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava
olaylarının sıklığında artmaya, ekosistemlerin bozulmasına yol açmakta; iklim değişikliğine bağlı afetler uluslararası
göçü artırmaktadır7,8. Uluslararası Göç Örgütü’ne (2020) göre, uluslararası göçmen sayısı 2020 yılında 281 milyonu
bulmuştur9.
Küresel sağlık iş gücünün yarıdan fazlasını oluşturan hemşireler tüm ortamlarda birincil sağlık hizmeti sağlayıcıları
olarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmanın anahtarıdır. Hemşireler, Covid-19 salgını sürecinde en ön
saflarda, canları pahasına mücadele ederek, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kendileri adına ithaf edilen 2020
yılını ne kadar büyük bir özveriyle hak ettiklerini göstermişlerdir. Ancak sağlık alanındaki eşitsizlikler ve küreselleşme
hemşireliği de etkilemektedir10. Dünyada ebe ve hemşirelerin sayısı yaklaşık 28 milyondur; ancak hala 5,9 milyon
hemşire açığı bulunmaktadır ve hemşirelik insan gücü eksikliği ezici bir çoğunlukla (%89) gelişmekte olan ülkelerde
yaşanmaktadır11. Küresel hemşirelik iş gücünün 2030 yılına kadar 36 milyona ulaşması beklenmekle birlikte,
bu artışın gelirli düzeyi yüksek ülkelerde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir10. Küreselleşmenin bir sonucu olan
uluslararası göç hemşireliği de etkilemektedir. Yaklaşık sekiz hemşireden birisi ekonomik güçlükler nedeniyle ABD ve
Avrupa ülkelerine göç etmektedir. Bu durum, zaten yetersiz hemşirelik iş gücü ile mücadele eden kaynak ülkeler için
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yetişmiş işgücü kaybına yol açmaktadır. Küreselleşme özellikle Avrupa’da Bologna süreci ile birlikte Yükseköğretimde
standardizasyonu sağlamakla birlikte, dünya genelinde hemşirelik eğitim düzeylerinde farklılıklar mevcuttur11,12. Bu
farklılıklar sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesine yansımaktadır. Tüm ülkelerde, hemşirelerin asgari eğitiminin lisans
düzeyinde standartlaştırılması gerekmektedir. Kadınlar küresel sağlık iş gücünün neredeyse %70’ini ve hemşirelik iş
gücünün %89’unu oluşturmasına karşın yalnızca dörtte birisi yönetici konumdadır10,11. Küreselleşmenin olumlu bir
özelliği olarak bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte sağlık kuruluşlarında yaygınlaştırılan elektronik hasta kayıt
sistemlerinde hemşirelik uygulamaları çok kısıtlı olarak yer almakta; bu durum hemşireliğin görünürlüğünü olumsuz
etkilemektedir. Sağlık sektöründe kar getirici tedavi edici hizmetlere ağırlık verilmesi, rekabet, verimlilik ve maliyet
odaklı hizmet talepleri hemşirelik bakımının etik, bütüncül ve insancıl boyutun göz ardı edilmesine, hemşirelik eğitim
programlarında ise medikalizasyonun ağırlıklı olmasına yol açmaktadır. Küreselleşmenin paralelinde iklim değişikliğine
bağlı çevresel afetlerin sıklığının artması ve salgınlar gibi acil durumlar, bu tür olağanüstü durumlarla baş edebilecek
bilgi, beceri ve yeteneklere sahip hemşirelik iş gücüne kritik ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Hemşireliği etkileyen
sorunlar hemşirelerin sunduğu bakımın kalitesini ve hasta güvenliğini etkiler. Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü
tarafından da vurgulandığı üzere; “sağlıklı bireyler” amacına ulaşmak için küresel sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak sayı
ve mesleki yeterliliklere sahip hemşirelerin yetiştirilmesi ve hemşireliğin güçlendirilmesi için yatırım yapılması son
derece önemlidir.
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Sağlık Bakımı ve Değişen Gereksinimler: Sanal Bakım
Doç. Dr. Demet İNANGİL

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

Özet
Sanal bakım, sağlık bakım hizmeti sunumunda hastalar ile uzaktan etkileşim kurma yollarını kapsayan geniş bir
terimdir. Sanal bakım teknolojisi dijital araçların kullanılabileceği daha kapsamlı yöntemler ile modern sağlık bakım
ortamını içermektedir. Giyilebilir sağlık ürünleri ve sensörler, akıllı evler, nesnelerin interneti, yapay zekâ, bulut
bilişim, blok zincir, metaverse gibi teknolojiler sağlık hizmetlerinin sunumunda hızlı bir oranda gelişerek kullanıcılara
sunulmaktadır. Bu yenilikler koruyucu sağlık hizmetlerinde bakıma erişimi kolaylaştırmak ve artırmak, iyileştirici
sağlık hizmetlerinde bakımın koordinasyonunu etkin bir şekilde sağlamak ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinde
hasta izlemlerini güçlendirmek gibi olumlu katkılar sağlamaktadır. Hemşireler bireye özgü koruyucu sağlık hizmetleri
ve çevre sağlığının sürdürülmesinde, kronik hastalıkların yönetiminde olduğu gibi klinik, yoğun bakım veya acil
servis ünitesinde sanal bakım sağlayıcısı rolünde yer almaya başlamıştır. Bu nedenle hemşirelik bakımının geleceği
öngörüldüğünde sanal bakım kavramını tartışmak kaçınılmazdır.
Anahtar Kelimeler: Sanal bakım, dijital sağlık, hemşirelik rolleri
Abstract
Virtual care is encompasses ways of interacting with patients remotely in healthcare delivery. Virtual care technology
includes the modern health care environment with more comprehensive ways to use digital tools. Technologies such
as wearable health monitoring sensors, smart homes, internet of things, artificial intelligence, cloud computing,
blockchain, metaverse are offered to users by developing rapidly in the health services. These innovations provide
positive contributions such as facilitating and increasing access to care in preventive health services, ensure effective
coordination of care in curative health services and improving patient follow-up in rehabilitative health services.
Nurses have started to take part in the role of virtual care provider in preventive health services, maintaining
environmental health, management of chronic diseases, clinic, intensive care or emergency service unit. Therefore,
it is inevitable to discuss the concept of virtual care when the future of nursing care.
Keywords: Virtual care, digital health, nursing roles
Günümüzde birey, aile ve toplumun sağlık göstergelerinin hemşirelik bakımı ile iyileştirilmesinde dijital sağlık
teknolojileri önemli bir fırsattır (1,2). Dijital sağlık teknolojilerinin önemli bir parçası olan tele sağlık zaman ve
konumdan bağımsız olarak sağlık hizmetlerinin sunumunu sağlamaktadır (2). Tele sağlık hizmeti ile verilen hemşirelik
bakımı sağlık eğitimini, toplum sağlığını ve sağlık yönetimini desteklemek ve teşvik etmek için elektronik bilgi ve
telekomünikasyon teknolojilerinin kullanımı olarak tanımlanmaktadır (3).
Nesnelerin interneti, bulut bilişim, giyilebilir sağlık ürünleri ve sensörler, akıllı evler, yapay zekâ, blok zincir,
metaverse gibi çığır açan teknolojilerde devrim niteliğinde gelişmeler, sağlık hizmetlerinin sunumunda değişimler
oluşturmuştur (4-7). İnternet aracılığı ile veri aktarımını sağlayan cihazlar ile nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi
birçok yeniliğe imkân sağlamıştır. IoT teknolojinin insan vücuduyla uyumlu bir şekilde çalışması ile giyilebilir
sağlık ürünleri ve sensörler, akıllı bina ve evlere noninvaziv sensörlerin yerleştirildiği tasarımlar sağlık verilerinin
görüntülenmesini kolaylaştırmıştır (4). Yeni nesil sağlık asistanı olarak sıklıkla duyduğumuz yapay zekâ temelli
uygulamalar, büyük veriler arttıkça güncellenmektedir (5). TRINA (Tele-Robotic Intelligent Nursing Assistant-), T-CHAT
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(Telehealth Community Health Assistance Team) gibi tele sağlık sistemlerini robotik sistemler ile bütünleştiren
prototipler sürekli geliştirilmektedir (6,7). Web 3.0 araçlarının gelişmesi ile metaverse gibi platformlar, blok zincir,
dijital varlıkların kimliklendirmesi (NFT-Non Fungible Token) gibi kavramlar ortaya atılmaktadır (7). Bu teknolojilerin
farklı boyutları sağlığın uzaktan görüntülenmesi ve yönetilmesi imkanlarını genişletmektedir. Böylece “elektronik
bilgi ve telekomünikasyon teknolojisi” içeren tele sağlık hizmeti bile evrim geçirerek yerine sanal bakım yani “virtual
care” kavramı entegre edilmektedir. Sanal bakım ile yalnızca bir görüşmenin ötesinde uzaktan etkileşim kurma
yollarını kapsayan yöntemler kullanılmaktadır (1,2). Sanal kelimesi “gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan” ve
bilgisayar yazılımı tarafından geçici olarak simüle edilen” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlar her ne kadar bakım
kavramı ile uyumlu olmayan bir çerçevede yer alsa da bireylerin sağlıklı yaşama daha uygun koşullarda ulaşmalarına
yardımcı olacak yenilik taleplerini karşılamaktadır (9). Bu yenilikler koruyucu sağlık hizmetlerinde bakıma erişimi
kolaylaştırmak ve artırmak, iyileştirici sağlık hizmetlerinde bakımın koordinasyonunu etkin bir şekilde sağlamak ve
rehabilite edici sağlık hizmetlerinde hasta izlemlerini güçlendirmek gibi olumlu katkılar sağlamaktadır (10).
Hemşire, bireye özgü koruyucu sağlık hizmetleri ve çevre sağlığının sürdürülmesinde eğitici, koordinatörlük ve
danışmanlık rollerini sanal bakım ortamlarında sürdürülebilmektedir (11). Bununla birlikte sanal bakımın en sık
kullanıldığı kronik hastalıkların yönetiminde, kanser semptomlarının iyileştirilmesinde önemli rolleri bulunmaktadır
(12). Sanal hemşire aynı zamanda bir klinik, yoğun bakım veya acil servis ünitesi gibi sağlık bakım ortamlarına uzak
bir konumda ekibin koordinasyonu veya hasta bakımı yönetimini sürdürebilir (2,9). Yenilikçi bir bakım modelinde
sanal hemşire hasta eğitimi, personel danışmanlığı/eğitimi, eş zamanlı kalite/hasta güvenliği gözetimi, hekim iş
birliği, hasta kabul ve taburcu faaliyetleri rollerinde tanımlanmıştır. Bu modelin uygulandığı çalışma sonuçları kısa
vadede hasta ve hemşire memnuniyetini; uzun vadede ise bakım kalitesi, hastanede kalış süresi ve maliyet etkinlik
açısından olumlu göstergeler sunmuştur (2).
Uluslararası alanda tele sağlık hizmetlerini de içeren sanal bakımın sürdürüldüğü birçok platform bulunmaktadır.
Ülkemizde Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi (TSBS) çalışmalarında (14) ve farklı alanlarda (15) tele sağlık uygulamalarını
sürdüren birçok yapılandırma bulunmaktadır. Ancak sanal bakım teknolojisinde hemşirelik uygulamaları ise henüz
yaygın değildir.
Sanal bakımın yararları ve günümüz koşullarında kaçınılmaz bir durum olması, bu teknoloji için asıl ele alınması
gereken etik konuları gölgede bırakmamalıdır. Hemşirelik bakımının hastaya dokunma ile özdeşleşmiş değerleri
sanal bakım alanlarında farklı bir anlam kazanabilir (16, 17). Bu nedenle hemşirelerin ve sağlık bakım alıcılarının
sanal bakımla ilgili gerçekten sahip oldukları değerler ve inançlar tam olarak incelenmelidir. Hemşireler sanal
bakım ortamlarının bireyler tarafından nasıl algılandığını ve bunların gerçekçi algılar olup olamayacağını bilmesi
gerekecektir (16). Hemşireler tarafından sağlanan sanal bakımın, sağlıkla ilgili hedeflere güvenli ve etkili bir şekilde
ulaşmada nasıl yardımcı olabileceği konusunda araştırmalara gereksinim vardır.
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Mezuniyet Sonrası Programlarda Simülasyon Temelli Eğitim
Uzm. Saliha KOÇ ASLAN

Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
GİRİŞ
Günümüzde mezuniyet sonrası hemşirelik eğitimi mesleki bilginin beklenmedik şekilde büyümesi, sağlık sistemindeki
ve hemşirelik rollerindeki hızlı değişim nedeniyle öğrenmede önemli bir süreç olarak tartışılmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 2013 yılında dünyada ortalama 100.000 nüfusa 290 ebe/hemşire
düşmektedir. Bu oran Avrupa’da 842, üst gelir grubu ülkelerde 724, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 689, orta üst
gelir grubu ülkelerde ise 354’tir. TC. Sağlık Bakanlığının 2015 yılı verilerine göre hemşireler 83,795 kişi ile en fazla
personele sahip meslek grubudur. Hasta/ hemşire oranlarındaki yetersizliklerle birlikte, mezun oldukları öğrenim
basamaklarındaki çeşitlilik nedeniyle hasta başında görev yapan hemşirelerin bilgi becerilerinde farklılıklar, ortak dil
sağlamada sorun yaratmakta, hasta güvenliği açısından da ciddi risk oluşturmaktadır.
Hasta bakımına yansıyan eğitim farklılıkları kaynaklı risklerin önlenmesinde hizmetiçi eğitimler önemli rol
oynamaktadır. Ancak eğitimlerin etkinliğinin sağlanması üzerine tartışmalar sürmekte, farklı öğretim yöntemleri
gündemi oluşturmaktadır.
Simülasyon temelli eğitimler, her öğrenme stiline uygun bir yöntem olup, eleştirel düşünme, karar verme ve kriz
yönetimi becerisini geliştirdiği birçok çalışmayla kanıtlanmış bir yöntemdir. Hastaları gereksiz risklerden koruyarak
sağlık profesyonellerinin bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirme yolu olarak da kabul edilmektedir.
Mezuniyet Sonrası Hizmetiçi Eğitim ve Önemi
Mezuniyet sonrası devam eden eğitimler iş hayatındaki interaktif öğrenme deneyimleridir. Sürekli eğitim içinde
önemli bir yeri olan hizmetiçi eğitim, bireye işinin gerektirdiği mesleki bilgi, tutum ve becerileri kazandıran
eğitim faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi, hasta bağımlılık düzeylerinin artması, hastalık
sürecindeki karmaşıklık, tüketicilerin kaliteli bakım isteği, masrafların kısılması için yapılan baskı, gibi dönüşümler
bakım uygulayıcılarının profesyonel yetkinliklerinin artırılması ihtiyacını doğurmuş ve bununla birlikte işyerlerinde
çalışanı geliştirmek, çalışma ortamındaki verimini arttırmak amacıyla düzenlenen hizmetiçi eğitim ve kurslar giderek
artmış ve artmaya devam etmektedir.
Mezuniyet Sonrası Simülasyon Yönteminin Kullanılmasının Hasta Bakımı ve Hasta Güvenliğine Etkisi
Simülasyon bir olay, etkinlik ya da gerçek yaşam durumlarının gerçeğe uygun bir modelinin geliştirildiği ya da
gerçeğe yakan koşulların oluşturulduğu, taklit edildiği veya tekrar yapılandırıldığı bir yöntemdir. Sağlık eğitiminde
simülasyon, klinik uygulamalara benzetilmek için yapılan olaylar veya durumlar olarak tanımlanmaktadır.
Simülasyon, hasta bakımını geliştirmesi ve hasta güvenliğini sağlaması nedeniyle hemşirelik eğitiminin önemli bir
parçası olmakla birlikte, simülasyon yöntemi ile yapılan eğitimler ile hemşirelerin oryantasyon süreleri kısalmakta,
ilk defa karşılaşabilecekleri gerçek olayları önceden deneyimleyerek bu olaylarla ilgili farkındalıkları, hasta bakım
algısı ve hasta güvenliğini etkileyen olaylarda farkındalıkları deneyimle artmakta, ek olarak karşılıklı hemşire-hasta
iletişiminin anlaşılır olması sağlanmaktadır.
Simülasyonun Hizmetiçi Eğitime Entegrasyonunda Acıbadem Sağlık Grubu Örneği
Acıbadem Sağlık Grubu ‘nda, 2000 yılından beri yatak başı öğrenmenin; hasta için beklenmedik şekilde potansiyel
risklerin ortadan kaldırılması, kanıtlar, beklenmeyen olaylara karar verme, liderlik, iletişim ve takım çalışması gibi
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başlıklara olan etkisini ölçerek kendimizi güncellemekteyiz.
2011 yılında, Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü olarak, büyüyen yapımızda çalışan sayısının
giderek artması ve mezuniyet sonrası verilen eğitimlerin niteliklerinin geliştirilmesi için simülasyonun hizmetiçi
eğitimde kullanılmasıyla ilgili bir proje oluşturulmuş ve 2012 yılında Acıbadem Üniversitesi’nde kurulacak olan
Simülasyon merkezinden simülasyon eğitimlerin verilmesi kararı alınmıştır. 2013 yılı itibari ile aşağıda belirtilen
süreç basamakları ile proje yapılandırılmıştır.
• Ekibin Kurulması: Hemşirelik Hizmetleri Direktörü (HHD) başkanlığında Simülasyon Merkezi(CASE) Direktörü
‘nün de katılımıyla Hemşirelik Simülasyon sürecinin yapılandırılması için bir ekip kurulmuştur.
• İç eğitimlerin değerlendirmesi: ASG HHD’ lüğü Hemşirelik Gelişim Departmanı (HGD) tarafından verilen eğitimler
incelenerek, 17 başlıkta eğitim, “KERN 6 Basamaklı Program Tasarım Modeli” kullanılarak simülasyon eğitimine
entegre edilmiştir.
• Eğitim Ekibinin Kurulması: 2013-2015 yılları arasında tüm süreçlerde CASE ekibinden destek alarak ASG HHD
simülasyon eğitimcileri yetiştirilmiştir.
Tüm bu hazırlık aşamalarının ardından 17-18-19 Mart 2014 tarihinde ilk olarak “Oryantasyon Eğitimi” verilmiştir.
2014-2022 yılları arasında ihtiyaca yönelik, simülasyon merkezinde eğitimlerin entegrasyon ve revizyonlarına devam
edilmiş olup, 2022 yılında 11 başlıkta eğitim, simülasyon eğitimi olarak verilmektedir.
SONUÇ
Simülasyonun, yeni prosedürler, iletişim süreçleri, beceri ve beceri temelli olmayan teknikler-de uygulama yapan
hemşirelerin eğitimi için etkin yöntemlerden biri olduğu gösterilmiştir. Simülasyon, belirli bir alanda yetkinlik
geliştirmek için etkili bir mekanizma sağlıyorken, hemşireliğin formal eğitiminde faydasının yanı sıra, etkili bir
hemşire olmak için gerekli becerileri gerçekleştirmek için uygun bir yöntem olabilmektedir. Simülasyon aynı zamanda
bir değerlendirme yöntemi olarak da düşünülebilir. Simülasyonların birçoğu pahalı, yüksek gerçeklikte mankenler
olmadan yapılabilir. Sadece simülasyonun genel amacı düşünülmeli ve yaratıcı olunmalıdır.
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Teknoloji Temelli Bireyselleşmiş Öğrenme
Doç. Dr. Eylem PASLI GÜRDOĞAN
Trakya Üniversitesi, Edirne

Dünyada teknolojik gelişmeler çok hızlı bir şekilde ilerlemekte bu durum her alanda olduğu gibi eğitim alanında da
etkisini göstermektedir (1). Yaşanan teknolojik ilerlemeler “Dijital Devrim” olarak nitelendirilmekte, yaşadığımız çağ
“Dijital Çağ” olarak adlandırılmaktadır (2). Günümüz öğrencilerini, internetin yeni keşfedildiği, bilgi ve teknolojinin
hızla geliştiği bir dönemde doğan, teknolojiye meraklı Y kuşağı ve teknolojinin içine gözlerini açan, onunla iç içe
yaşayan dijital yerliler olarak da anılan Z kuşağı oluşturmaktadır (3,4). Bu nesil, teknolojiyi hayatının her aşamasına
taşıyarak ileri derecede iyi kullanan ve teknolojiyi bir bağımlılık olarak değil, doğal bir yaşam standardı olarak gören
bireylerdir. En önemli özellikleri faydalı olarak nitelendirdikleri tüm yenilikleri, teknolojik ve dijital gelişmeleri
kolaylıkla ve hızlıca hayatlarına entegre edebilmeleridir (3).
İleri teknoloji dünyasına doğmuş, medya teknolojilerini kullanarak etkileşim kuran ve bu sayede öğrenmelerini
de gerçekleştiren, hiper bağlantılı bir dünyada yaşamlarını sürdüren bu yeni neslin eğitim alanında farklılaşan
gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir (5). 2000’li yıllardan bu yana teknoloji yaşamımızın her alanına girmiş,
teknolojinin ve çevrimiçi eğitim kaynaklarının zenginleşmesi, tüm dünyada eğitim kurumlarının teknolojiyi, eğitim ve
öğrenme sürecine entegre etmelerini gerekli kılmıştır (6). Eğitimciler, eğitim yöneticileri, bilgi teknolojisi uzmanları
ve öğrenciler teknolojik yeniliklerin akışından etkilenmiş, teknoloji eğitimin çehresini değiştirmiştir (7).
Literatürde teknolojinin öğrenmeyi eğlenceli hale getirdiği, öğrencileri geleceğe hazırladığı, öğrencilerde içerik
materyalinin akılda kalmasını geliştirdiği, öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerine yardımcı olduğu ve eğitimcilerin
öğretme, içerik materyali sunma ve öğrenci öğrenimini değerlendirme şeklini etkilediği, teknolojinin hemşirelik
eğitimine entegre edilmesinin ise, araştırma, yaratıcılık, klinik uygulama, teori ve uygulama arasındaki boşluğun
doldurulması, kanıta dayalı uygulama ve profesyonel becerilerin geliştirilmesine yardımcı olduğu bildirilmektedir
(6,7). Dünya Sağlık Örgütü de hemşirelik eğitiminde teknoloji kullanımını vurgulamakta, altın standart olarak
elektronik öğrenme ve simülasyon yöntemlerinin kullanılmasını önermektedir (8).
2020 yılı Mart ayından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını her alanı olduğu gibi eğitim sürecini
de derinden etkiledi ve aksaklıklara neden oldu. Hemşirelik eğitimi veren okullarda diğer okullar gibi kapatıldı, klinik
uygulamalar iptal edildi ya da ötelendi. Bu süreçte eğitimciler yeni öğretim yöntemleri oluşturmak, hem eğitimciler
hem de öğrenciler bu yeni yöntemlere uyum sağlamak durumunda kaldı. Sanal simülasyonlar ile klinik uygulamalar
desteklendi. Hızlı bir şekilde teknoloji hayatımızın merkezine oturdu ve e-öğrenmeler hızlıca benimsenmek
durumunda kaldı. Uzaktan e-öğrenmeler, öğrenciler nerede olurlarsa olsunlar eğitimin devam edebileceğini gösterdi
ve eğitimde esneklik sağladı (9)
Gelişen teknolojinin getirdiği yeniliklerden biri olan simülasyon, gerçek dünyada karşılaşılabilecek durumlar için
tasarlanmış, gerçekçi öğrenme koşullarının yaratıldığı bir eğitim stratejisi, öğrencilerin klinik alanlarda kullanacakları
becerilerin gelişmesine katkı sunan teknoloji tabanlı bir eğitim yöntemidir (10). Nitekim yaşadığımız bu pandemi
döneminde sanal simülasyon uygulamaları, gerçek klinik ortamda eğitim alma fırsatı bulamayan günümüz
hemşirelik öğrencileri için iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkmıştır. Bilgisayar teknolojisini kullanarak, üç boyutlu
bir dünya yaratan, sanal gerçeklik uygulamaları hemşirelik eğitiminde dijital olarak bazı eylemleri gerçekleştirme
imkânı sunmaktadır. Bireyin sanal bir ortamda bir donanım yardımı ile, aktarılan koşulları deneyimlemesini, ve
belirli koşullarda olaylara dahil olmasını sağlamaktadır (11). Sanal simülasyon uygulamaları insan vücudunun farklı
katmanlarının üç boyutlu olarak gösterimini sağlayabilmekte, giyilebilir teknolojiler, kafaya monte edilerek sanal
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ve fiziksel gerçeklik sunarak öğrenmeleri kalıcı hale getirebilmektedir (12). Web tabanlı ve çoklu kullanıma uygun
olan, sanal sağlık bakım ortamlarının üç boyutlu olarak gösterimi ile, öğrenciler sanal ortamda hastaya yaptıkları
müdahalelerin sonuçlarını ve hastadaki değişimleri gözlemleyebilmektedirler (13). Akıllı telefon/tablet gibi mobil
teknolojiler hemşirelik alanında daha iyi bir eğitim için alternatif oluşturmakta, akıllı cihazlara aktarılan video ve
içeriklerin öğrencilerin öğrenmelerine katkı sağlayacağı bildirilmektedir (7,11). Teknolojiyi kullanarak öğrenmeyi
sağlayan bir diğer yöntem ise eğitici oyunlardır. Bu yöntemin öğrencilerin pek çok duyusunu harekete geçirerek
öğrenmeyi pekiştirdiği ve böylece bilginin kalıcı hale gelmesini sağladığı bildirilmektedir (14).
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde değişim çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. 2020’den itibaren Metaverse kavramı
hayatımıza girdi. Covid-19 pandemisi ile dijital dünyaya geçiş hızlandı. Metaverse ile birlikte, eş zamanlı olarak
kullanıma olanak veren artırılmış gerçeklik uygulamaları ve avatarların, mekândan bağımsız yeni eğitim süreçlerinin
tasarımında etkili olacağı bildirilmektedir (15).
Hemşirelik eğitiminde kullanılan teknolojik yöntemler vakalar üzerinden probleme dayalı öğrenmeye olanak
sağlamakta, eleştirel düşünme becerilerinin yanı sıra klinik karar verme becerilerini de geliştirmektedir. Öğrencilerin
uygulamaları istediği kadar yapabilme olanağına sahip olması ile bireylerde kalıcı öğrenmeler sağlanmakta, bilgisayar
yazılımları öğrencinin girişimlerinin sonuçlarını görmelerine olanak sunmaktadır (16). Hemşirelik eğitiminde tüm
öğrenme çıktılarına ulaşmak için farklı teknolojileri içeren eğitim materyalleri kullanılmalıdır. Sonuç olarak, 21.
yüzyılın ihtiyaç duyduğu yetkin ve nitelikli hemşirelerin yetiştirilmesi için hemşirelik eğitiminde teknoloji temelli
öğrenme tekniklerinin kullanılması bir zorunluluktur.
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Eğitimin İnsancıllaştırılması
Doç. Dr. Esin ÇETİNKAYA USLUSOY
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

Toplumların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarda nitelikli insan yetiştirmesindeki anahtar kavram eğitimdir.
Akyüz’e (2018) göre eğitim, belirlenen amaçlar doğrultusunda bireye yeni bilgi ve beceriler kazandırmak, bireyin
gelişimini sağlamak ve nihayetinde toplumun gelişimi için insan gücü oluşturmaktır (1). Eğitimin amacına ulaşması
için kullanılan eğitim programları önemlidir. Eğitim programı öğrenene okulda veya okul dışında planlanmış
etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeni olarak tanımlanmaktadır. Eğitim programlarının hedeflerine
ulaşabilmesi için birtakım niteliklere sahip olması gerekir.
Tezcan’a göre (2002) “Sanayi toplumunda öğrenciler, kendilerine gösterilen yerlerde oturmuş, sert adımlarla
yürümeyi öğrenmiş, ders saatleri zillerle başlayıp bitmiştir (2). Bireysellikten uzak olan uygulamalar, sert ve katı
gruplandırmalar, notlarla değerlendirme, otoriter öğretmen tutumu bu dönemin belirgin özellikleriydi. Günümüzde
küreselleşme ile birlikte bireyler, yeni yaşam tarzları ve yeni davranış kalıpları ile karşı karşıya kalmıştır. Hızla yenilenen
bilgi, toplumsal ihtiyaçları değiştirmiş, toplumda meydana gelen hızlı değişiklikler de bireylerin de hızlanmasını,
sürekli değişen bilgilerin gözden geçirilmesini, düzeltilmesi ve yenilenmesini gerektirmiştir. Değişimi yakalamak için
bu elzemdir (3). Yaşanan bu değişim ve gelişime en önemli katkı ise eğitim ile sağlanabilir.
Hemşirelik eğitiminde eğitimciler eğitim programlarında farklı sosyo kültürel özellikleri, deneyim ve becerileri olan
öğrencilere, farklı konularda eğitim vermek durumunda kalmaktadır. Ayrıca, bu eğitimin bilimsel sürece, eleştirel ve
etik düşünmeye, öğrenmeyi öğrenmeye, bakımda yaratıcı yaklaşımlara, hemşirelik felsefesine ve değişen iç ve dış
dinamiklere göre şekillendirilmesi gerekmektedir (4). Öğrencilerin eğitiminde rol oynayan eğitimcilerin, öğrenmenin
nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgi sahibi olabilmeleri, öğrenme-öğretme sürecini daha iyi planlayabilmeleri, öğretim
yöntem ve teknikleri ile gerekli araç gereci belirleyip kullanabilmeleri ve bilgileri uygulamaya geçirirken analiz ve
senteze ulaşabilmeleri için öğrenme kuramlarını bilmeleri önemlidir. Birbirine katkıda bulunmuş ve her biri öğrenmeye
farklı açılardan yaklaşan birçok öğrenme kuramı bulunmaktadır (5). Literatürde, “Davranışçı Öğrenme Kuramı” ve
“Bilişsel Öğrenme Kuramı” olarak iki ana gruba ek olarak yeni açılımlar sunan ve üçüncü güç olarak adlandırılan
“İnsancıl/Hümanistik Kuram” da yaygın bir şekilde öğrenme kuramı olarak kabul edilmiştir (4). Hümanist kuram,
bireye karşı insancıl bir bakış açısı geliştirerek bireyin duygu ve düşüncelerinin değerli olduğunu, öz potansiyelinin,
sağlıklı benlik duygusunun ve bireysel kimliğinin gelişmesi için eğitimde duyuşsal öğrenmelerin önemli olduğunu
vurgular. Bu kuramda asıl olan bireydir, öğrenmenin bireyin içeriği kendi hedefleri doğrultusunda önemli olarak
algıladığında gerçekleştiğini savunur (6,7).
Öğrencilerin farklı fiziksel özelliklere sahip olmakla birlikte aynı zamanda farklı ilgi, yetenek ve zekâya sahip olduğu da
bilinmektedir. Bireysel farklılıklar, eğitim-öğretim açısından değerlendirildiğinde büyük bir öneme sahiptir. Uzaktan
eğitim sürecinde imkânların kısıtlı olması nedeniyle sunuş yoluyla ders anlatımı yapılmakta ve bireysel farklılıklar
dikkate alınmamaktadır. Her bireyin gelişimi, zekâ, ilgi, yetenek ve hazır bulunuşluk düzeylerinin birbirinden farklı
olması, eğitimde bireysel farklılıkların gözetilerek ders anlatılması gerekliliğini göstermektedir. Uzaktan eğitim
uygulaması geleneksel yaklaşımda da olduğu gibi bireylerin yalnızca zihinsel gelişimlerine etki etmektedir. Ayrıca,
ilgi ve yeteneklerini uzaktan eğitimde gözlemlemek güçtür ve bu durum uzaktan eğitimin bir diğer eksikliğini
oluşturmaktadır. Bu nedenle eğitimde hümanist öğrenme kuramı her zaman önemini koruyan ve uygulanması
gereken bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hümanist yaklaşımın savunucuları olan Rogers (1969) ve Maslow (1968) eğitimde alıcıyı önce bir insan, sonra da
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bir öğrenci olarak kabul etmiştir. İnsancıl öğrenme kuramı, kişisel gelişim ve her insanın potansiyelinin tam gelişimi
ile sadece entelektüel düzeyde değil, aynı zamanda duygusal, psikolojik, yaratıcı, sosyal, fiziksel ve hatta ruhsal
düzeyle de ilgilidir. Bu bakış açısına göre eğitimin amacı, öğrencilere bilgi yüklemek, “geleneksel” değerleri iletmek;
ya da katılımcıları ekonominin gelişmesi adına eğitmek değildir. Bunun yerine amaç, kendilerini, diğer insanları ve
çevrelerini bilen ve besleyebilen bilgili insanların gelişimini kolaylaştırmak; öğrenme sevinci aşılamak, her öğrencinin
tutkularının ve özel yeteneklerinin keşfedilmesini teşvik etmek; öğrencilerin iyi karar vericiler olmaları için gerekli
bilgi ve becerileri öğretmektir (8). Hümanist teorinin öğretim ilkeleri arasında öğrenci merkezli olması, sosyal bir
kişilik gelişiminin esas olması, performans temelli, test ve sınav ağırlıklı eğitim anlayışına karşı olması, buluş yoluyla
öğrenme ve öğrencilerin duygu ve kişisel tercihlerine saygı duyulması ön plana çıkmaktadır (9).
Eğitimin öğrenci merkezli olması önemlidir, çünkü kendilerinin eğitimi ile ilgili konularda öğrencilerin görüşlerinin
dikkate alınması gerekir. Öğrenciler kararın bir parçası olduklarını düşündüklerinde daha fazla sorumluluk alırlar
ve sürece katkıda bulunmak için çaba gösterirler. Fikirleri alındığında ve saygı gördüğüne inandığında öğrencilerde
değer hissi oluşur.
Tüm eğitimciler, öğrencilerin öğrenmeye olan ilgilerini sağlamak ve geliştirmek için çaba göstermelidirler. Öğrencilere
gerçek dünyayı yansıtmalı, sınıf etkinlikle¬rini olabildiğince ilgi çekici hale ge¬tirmeli, işbirlikçi öğrenmeyi artıracak
şekilde öğrenciler arasındaki etkileşimini artırmalıdır. Daha yakın eğitimci- öğrenci ilişkileri geliştirmek için çalışmalı
her öğrencinin kendi öğrenme hedeflerini oluşturmasına yardımcı olmalı¬dırlar. Bu doğrultuda hümanist eğitimciler:
• Eğitim ortamında öğrencinin biricikliği, tekliği ve bireyselliğini biyo-psiko-sosyo-kültürel bir bütünlük içinde ele
alırlar.
• Öğrenci katılımını sağlayarak planlama yapar, öğrencilerin bakış açılarını kullanarak onlar için anlamlı olabilecek
öğrenme etkinlikleri ve ödevler geliştirirler.
• Öğrencilerin huzursuzlukları, hayal kırıklıkları ya da endişelerine ilişkin belirtileri izleyerek, sınıfta olup biten her
şeye karşı duyarlıdırlar.
• Bireysel farklılıkları dikkate alarak öğrenme sürecini öğrenciler için ilgi çekici hale getirirler.
• Öğretimle ilgili öğrenci görüşlerini alır, övgüde bulunur ve tebessüm etmeyi ihmal etmezler (4,10).
Sonuç olarak, daha insancıl öğrenme ortamları için eğitimciler, Maslow’un hiyerarşisindeki temel olarak dört
yoksunluk durumundan kaynaklanabilecek ihtiyaçları (fizyolojik, güvenlik, sevgi ve aidiyet ve benlik saygısı) dikkate
almalıdırlar. Bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik gösterilecek her türlü çaba, öğrencilerin öğrenme ve başarma
motivasyonlarını artırmaya büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca, etkili bir öğretim için eğitimci ve öğrenci arasında sağlıklı
işleyen bir iletişim kanalı kullanmak çok önemlidir. Eğitimcilerin öğrencilerle etkileşimi her zaman saygı, doğruluk ve
empatiye dayalı olmalıdır. Bu şekilde öğretim kurumları, kişiliklerin bütün olarak geliştirildiği ve insanlık kavramının
içerdiği değerlerin yaşandığı kurumlar olacaktır. (10).
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Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Covid-19 Pandemisi’ne Bağlı Kaygı
Düzeylerinin Belirlenmesi
Nurten Alan*, Fatma Aktürk**
*DEÜ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
*DEÜ Hastanesi

Amaç: Sağlık çalışanları açısından Covid-19 pandemisinin etkisi, diğer bireylere göre daha fazladır. Özellikle
hemşireler, hastalarına bakım verirken ve tedavi uygularken uzun süre aynı ortamda olmalarından dolayı, bulaş riski
nedeniyle psikolojik etkilenmeleri daha fazla olabilir. Bu çalışma, bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin
Covid-19 Pandemisi’ne bağlı kaygı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem-Gereçler: Veriler, Mayıs-Temmuz 2022 tarihleri arasında üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerden
toplanmıştır (n=222). Veri toplama araçları, sosyo-demografik verileri içeren soru formu, “Pandemi Kaygısı Ölçeği”
ve “Mesleki Yorgunluk Tükenmişlik Toparlanma Ölçeği”dir. Katılımcılara çalışma ile ilgili bilgi verilerek yazılı ve sözlü
onamları alınmıştır.
Bulgular:
Çalışmaya katılanların %51,8’i 18-34 yaş aralığında, %90,1’i kadın, %44,6’sının 0-5 yıl arası çalışma deneyimi
bulunmaktadır. Pandemi Kaygısı Ölçeği alt boyutlarına bakıldığında, 50-65 yaş arası hemşirelerin bulaş kaygısını
(p=0,000) daha fazla yaşadıkları ve daha fazla somatik tepkiler verdiği (p=0,007) görülmüştür. Kadınların erkeklere
göre daha fazla bulaş kaygısı yaşadıkları (p=0,048), kronik hastalığı bulunan hemşirelerin olmayanlara göre, Bulaş
Kaygısı (p=0,000), Somatik tepkiler (p=0,000) ve İşlevsiz İnançlar (p=0, 043) alt boyutlarında daha fazla kaygı yaşadıkları
tespit edilmiştir. Mesleki Yorgunluk Tükenmişlik Toparlanma Ölçeği alt boyutlarına bakıldığında, yoğun bakımda
çalışan hemşirelerin kronik (p=0,035) ve akut yorgunluğu (p=0,000) daha fazla yaşadıkları, Mesleki Yorgunluk ve
Toparlanma alt boyutu puanının da diğer bölümlerde çalışanlara göre daha düşük olduğu (p=0,003) bulunmuştur.
Meslekten memnun olmayanların Kronik Yorgunluk (p=0,000) ve Akut Yorgunluğu (p=0,000) diğerlerine göre daha
fazla yaşadıkları tespit edilmiştir.
Sonuçlar: Sağlık çalışanlarında, pandemi kaygısına bağlı mesleki yorgunluk-tükenmişliğin belirlenmesi, aynı
sorunu yaşayan diğer meslektaşlara yönelik kurumsal tedbirlerin alınması, hemşirelerin desteklenmesi için gerekli
düzenlemelerin yapılması, sağlık meslek örgütleri ve Sağlık Bakanlığı ile iş birliği önerilmektedir. Böylece, iş doyumu
ile kaliteli hizmet sunumunun yanında hasta ve çalışan güvenliğinin korunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Hemşirelik, Kaygı, Mesleki Yorgunluk, Tükenmişlik
ABSTRACT
Objective: The impact of the Covid-19 pandemic on healthcare professionals is greater than on other individuals.
Because nurses are in the same environment for a long time while giving care and treatment to their patients, they
may be affected more psychologically due to the risk of contamination. This study was conducted to determine the
anxiety levels of nurses working in a university hospital due to the Covid-19 Pandemic.
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Methods and Materials: Methods-Materials: Data were collected from nurses working in the university hospital
between May-July 2022 (n=222). Data collection tools are a questionnaire containing socio-demographic data, the
“Pandemic Anxiety Scale” and the “Occupational Fatigue Burnout Recovery Scale”. The participants were informed
about the study and their written and verbal consents were obtained.
Results:
51.8% of the participants in the study were between the ages of 18-34, 90.1% were women, and 44.6% had work
experience between 0-5 years. Looking at the sub-dimensions of the Pandemic Anxiety Scale, it was seen that
nurses between the ages of 50-65 experienced contagion anxiety more (p=0.000) and gave more somatic reactions
(p=0.007). Women experienced more contagion anxiety than men (p=0.048), nurses with chronic illness were more
likely to experience contagion anxiety (p=0.000), Somatic reactions (p=0.000), and Dysfunctional Beliefs (p=0.043)
sub-dimensions. anxiety has been identified. Looking at the sub-dimensions of the “Occupational Fatigue Burnout
Recovery Scale,” it was found that nurses working in the intensive care unit experienced more chronic (p=0.035)
and acute fatigue (p=0.000), and the Occupational Fatigue and Recovery sub-dimension score was lower than those
working in other departments (p=0.003) was found. It has been determined that those who are not satisfied with
their profession experience Chronic Fatigue (p=0.000) and Acute Fatigue (p=0.000).
Conclusions: It is recommended to determine occupational fatigue-burnout due to pandemic anxiety in healthcare
workers, to take institutional measures for other colleagues who have the same problem, to make necessary
arrangements to support nurses, and cooperate with health professional organizations and the Ministry of health.
Thus, it is thought that patient and employee safety will be protected as well as job satisfaction and quality service
delivery.
Keywords: Pandemic, Nursing, Anxiety, Occupational Fatigue, Burnout
GİRİŞ
Sağlık çalışanları açısından Covid-19 pandemisinin etkisi, diğer bireylere göre daha fazladır.
Hemşireler, hastalarına bakım verirken ve tedavi uygularken uzun süre aynı ortamda olmalarından dolayı, bulaş riski
nedeniyle psikolojik etkilenmeleri daha fazla olabilir.
Türkiye’de nüfusun yaklaşık %1,2’sini sağlık çalışanları oluştururken, Covid-19 vakalarının %11,5’i sağlık çalışanıdır.
Türk Tabipler Birliği’nin yayınladığı Covid-19 pandemisi altıncı ay değerlendirme raporunda, nüfus ile orantısına
bakıldığında, sağlık çalışanlarının 10 kat daha fazla hastalandığına dikkat çekilmiştir. (1) COVID-19 pandemisinde,
izolasyon kuralları nedeniyle, hemşirelerin hastalar ve yakınları arasında uzaktan etkileşimi sağlamaya çalışması
hemşireleri psikolojik olarak yoran durumlardır.
Yapılan çalışmalarda, sağlıkçıları olumsuz etkileyen durumlardan birinci sırada biyolojik risk faktörlerinin, ikinci sırada
stresin yer aldığı bildirilmektedir. (2-4)
Artan COVID-19’a yakalanmış hasta sayıları nedeniyle daha fazla hemşireye ihtiyaç duyulması, sağlık personelinin
COVID-19’a yakalanması nedeniyle diğer hemşirelerin iş yükünün artması, gereksinim duyulan hemşire ihtiyacını
karşılamak için farklı alanlardan hemşirelerin görevlendirilmesi, bakım verilen bireylerin/ekip arkadaşlarının kaybına
tanık olma stresi arttırmaktadır. (2,5-11)
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YÖNTEM-GEREÇLER:
Veriler, bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerden toplanmıştır (n=222). Araştırmanın örneklemini, dahili
birimler, cerrahi birim, yoğun bakım, ameliyathane ve poliklinkte görev yapan hemşireler oluşturmuştur. Veri
toplama araçları, sosyo-demografik verileri içeren soru formu, Özalp ve arkadaşları tarafından geliştirilerek geçerlik
güvenirliği yapılan «Pandemi Kaygısı Ölçeği», Havlıoğlu ile arkadaşları tarafından geliştirilerek geçerlik güvenirliği
yapılan «Mesleki Yorgunluk Tükenmişlik Toparlanma Ölçeği» kullanılmıştır.
Çalışmaya başlamadan önce
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden (NURTEN ALAN-2022-04-07T12_13_17) ve Dokuz
Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği’nden Kurum İzinleri ile DEÜ GOA Etik Kurul Onayı alınmıştır (Karar No:
2022/1410). Veriler Mayıs-Temmuz 2022 tarihleri arasında toplanmıştır. Katılımcılara çalışma ile ilgili bilgi verilerek
yazılı ve sözlü onamları alınmıştır.
BULGULAR
Tablo 1. Tanımlayıcı özellikler ile Pandemi Kaygısı alt boyutlarının karşılaştırılması
Pandemi kaygısı
Bulaş kaygısı
x̄+SD
Yaş (yıl)

Somatik
Tepkiler

Psikososyal
Etkiler

İşlevsiz
İnançlar

x̄+ SD

x̄+ SD

x̄+ SD

18-34 (n=115)

30,64+ 9,66

17,25+9,14

12,64+4,42

10,19+5,28

35-49 (n=90)

34,70+ 8,44

20,93+8,15

12,93+4,11

10,27+3,93

50-65 (n=17)

38,58+ 5,26

21,29+8,53

14,47+3,93

11,76+4,26

F=8,78

F=5,01

P=0,000

P=0,007

Kadın

33,32+9,04

19,29+8,85

12,93+4,16

10,43+4,74

Erkek

29,14+10,30

17,13+8,89

12,59+5,27

9,57+4,21

t=1,98

t=0,362

P=0,048

P=0,049

0-5 yıl

30,27+9,29

17,06+9,17

12.75+4.35

9,94+4,34

6-10 yıl

33,80+8,75

20,90+8,54

13.05+4.51

11,80+8,10

11-15 yıl

35,71+9,69

20,36+8,85

13.85+4.35

11,02+4,29

16 ve ↑

34,95+8,00

20,75+8,00

12.43+4.01

10,04+3,93

F=5,12

F=3,01

P=0,002

P=0,031

Kronik hastalık Var

36,35+8,56

22,05+8,69

13,65+4,41

11,26+4,35

Yok

31,21+9,10

17,40+8,57

12,54+4,17

9,88+4,82

t=3,93

t=3,73

t=2,36

p=0,000

p=0,000

p=0,043

Cinsiyet

Çalışma yılı
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Gece nöbet
Evet
tutma durumu Hayır

31,77+9,46

18,32+9,07

12,95+4,32

10,26+4,91

35,22+8,32

20,65+8,25

12,79+4,19

10,53+4,24

t=-2,610
P=0,010
Aylık nöbet
sayısı

0-4 nöbet

34,23+8,82

19,85+8,45

12,53+4,00

9,79+4,12

5-8 nöbet

33,09+9,07

19,67+9,18

13,28+4,56

11,30+5,54

9 ve↑

30,04+9,77

16,62+8,92

13,05+4,37

10,4+4,22

F=3,380
P=0,036

Tablo 2. Tanımlayıcı özellikler ile Mesleki Yorgunluk Tükenmişlik Toparlanma Ölçeği alt boyutlarının karşılaştırılması
Mesleki
Mesleki
Yorgunluk Kronik Yorgunluk Akut

Mesleki
Yorgunluk
Toparlanma

x̄+SD

x̄+ SD

Dahili birimler (n= 82)

20,80+6,92

19,03+3,59

16,26+3,48

Cerrahi birimler (n= 63)

20,52+6,62

19,57+5,04

17,32+5,33

Yoğun bakımlar (n= 17)

21,47+7,88

20,11+4,18

14,58+4,62

Ameliyathane (n= 42)

18,02+7,62

17,97+5,22

16,14+4,54

Polklinikler (n= 18)

19,12+6,81

16,81+4,38

17,00+4,70

F=2,308

F=4,43

F=3,36

P=0,035

P=0,000

P=0,003

Kronik hastalık Var

21,28+6,91

19,29+5,09

17,37+4,48

Yok

19,36+7,24

18,53+4,48

15,79+4,55

Çalıştığı klinik

x̄+ SD

t=2,44
p=0,015
Meslekten
memnun olma
durumu

Çok memnun

14,47+8,31

16,85+5,94

15,95+3,30

Memnun

18,37+6,65

18,18+4,40

15,98+4,39

Karasız

23,08+6,01

20,53+3,93

17,74+5,17

Memnun değil

23,87+5,80

20,77+4,12

17,03+4,53

Hiç memnun değil

25,57+4,39

15,57+6,45

14,00+ 5,56

F=12,14

F=5,62

P=0,000

P=0,000

TARTIŞMA
Yapılan çalışma sonuçlarına benzer şekilde, üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin pandemi kaygısına bağlı
bulaş kaygısı yaşadıkları ve somatik tepkiler verdiği, mesleki yorgunluk ve tükenmişlik açısından bakıldığında akut ve
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kronik yorgunluk yaşadıkları tespit edilmiştir. (2,5-11) Bakım hizmetlerinin sunumunda çok önemli rolü olan hemşirelerin
ruh sağlığının korunması, sürecin daha etkin yönetilebilmesinde oldukça değerlidir. Bu destek olmadan, hemşirelerin
önemli ölçüde stres, kaygı ve fiziksel yan etki yaşamaları olasıdır. (2,5-11) Bu sorunları yaşayan hemşireler, tükenmişlik
yaşayabilirler ve mesleklerini ve/veya kurumlarını terk etmek isteyebilirler. (3,5,9)
İş doyumu ile kaliteli hizmet sunumunun yanında hasta ve çalışan güvenliğinin korunabilmesi için; kurumların
kendi bünyesindeki sağlık çalışanlarında, pandemi kaygısına bağlı mesleki yorgunluk-tükenmişliği araştırmaları, aynı
sorunu yaşayan sağlık çalışanlarına yönelik kurumsal tedbirlerin alınması, hemşirelerin desteklenmesi için sağlık
meslek örgütleri ve Sağlık Bakanlığı ile iş birliği sağlanarak gerekli düzenlemelerin yapılması önerilebilir.
KAYNAKLAR
1. Şenol Çelik S, Koç G, Atlı Özbaş A, Bulut H, ve ark.; Uluslararası Hemşireler Yılında COVID-19 Pandemisi: Türk Hemşireler
Derneği Çalışmaları (COVID-19 Pandemic in the International Year of the Nurses: Turkish Nursing Association Studies). İzmir
Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2021; 6(1): 23-27.
2. Gürer A, Gemlik HN.; Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sahada Olan Sağlık Çalışanlarının Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm
Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Journal of Health Services and Education 2020; 4(2): 45-52. DOI: 10.29228/JOHSE.3
3. Okgün Alcan A, Yıldız K.; Pandemi Sürecinde Yoğun Bakım Hemşireliği: Algılanan Stresin Merhamet Yorgunluğuna Etkisi
(Intensive Care Nursing During the Pandemia Process: The Effect of Perceived Stress on Compassion Fatigue). Forbes J Med.
2021; 2(3): 175-181. DOI: 10.4274/forbes.galenos.2021.53825
4. Özaydın Ö, Güdük Ö.; COVID-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Yaşadıkları Mental Sorunlar. YIU Saglik Bil Derg
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5. Hiçdurmaz D, Üzar Özçetin YS.; COVID-19 Pandemisinde Ön Safta Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Sağlığının Korunması ve
Ruhsal Travmanın Önlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2020; 7(Özel Sayı): 1-7. DOI:10.31125/
hunhemsire.775531
6. Akın Palandöken E.; COVID-19 Pandemisi ve Hemşireler için Etik Sorunlar (COVID-19 Pandemia and Ethical Problems for
Nurses). İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2020; 5(2): 139-142.
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COVID-19’un Etkisi: Hemşirelik Öğrencilerinde Dijital Tükenmişlik
Banu TERZİ1, Fatma AZİZOĞLU2, Hem. Çağla SEVEN3
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
3
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
1
2

ÖZET
Amaç: COVID-19 pandemi sürecinde hemşirelik öğrencilerinde dijital tükenmişlik düzeyini ve etkileyen faktörleri
belirlemektir.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırmanın evrenini, Türkiye’deki Öğrenci Hemşireleri Derneği (ÖHDER)’ne
üye olan hemşirelik lisans ve lisansüstü eğitimi gören öğrenciler (N=2500) oluşturdu. Örneklem hesabı yapılmaksızın
bu üye öğrencilerin tümüne ulaşılması hedeflendi. Araştırma araştırmaya katılmaya gönüllü ve istekli olan toplam
1000 hemşirelik öğrencisi ile tamamlandı (evrenin %40’ı). Araştırmanın verileri, Mart-Nisan 2021 tarihleri arasında
Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Dijital Tükenmişlik Ölçeği” kullanılarak online survey ile toplandı. Tanımlayıcı istatistiksel
analizler (ortalama, standart sapma, medyan, frekans, yüzde, minimum, maksimum) ile birlikte normal dağılım
göstermeyen nicel değişkenlerin ikiden fazla grup arası karşılaştırmalarında Kruskal-Wallis test ve Dunn-Bonferroni
test kullanıldı. Nicel değişkenler arası ilişkilerin değerlendirilmesinde Spearman korelasyon analizi kullanıldı.
İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul edildi.
Bulgular: Öğrencilerin Dijital Tükenmişlik Ölçeği “Dijital Yıpranma”, 2,70±0,92 (Min.=1-Max.=5, Median=2,67),
“Dijital Yoksunluk” alt boyutu puan ortalaması 3,17±1,06 (Min.=1-Max.=5, Median=3,33), “Dijital Tükenme” alt
boyutu puan ortalaması 2,76±0,93 (Min.=1,17-Max.=5, Median=2,67) ve ölçek toplam puan ortalaması 2,83±0,86
(Min.=1,04-Max.=5, Median=2,79) olarak saptandı. Öğrencilerin okudukları sınıf ve online ortamda geçirdikleri süre
ile dijital tükenmişlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı farklılıklar saptandı (p<0,01).
Sonuç ve Öneriler: Pandemi sürecinde hemşirelik öğrencileri yüksek düzeyde dijital tükenmişlik yaşamışlardır.
Öğrencilerin sınıf düzeyi ve dijital ortamda geçirdikleri süre dijital tükenme düzeyini etkilemektedir. Hemşireliğin
uzaktan öğretimi sırasında dijital tükenmeyi azaltmaya yönelik gerekli önlemler alınmalıdır. Temeli insan olan meslek
üyelerinin mesleğe başlamadan tükenme yaşamalarına engel olmak hemşire eğitimcilerin sorumlulukları arasında
yer almalıdır.
Anahtar kelimeler: COVID-19; dijital tükenmişlik; hemşirelik öğrencileri; uzaktan eğitim

Impact of COVID-19: Digital Burnout in Nursing Students
ABSTRACT
Aim: To determine the level of digital burnout and affecting factors in nursing students during the COVID-19
pandemic process.
Method: The population of the descriptive and cross-sectional study consisted of undergraduate and graduate
nursing students (N=2500) who are members of the Association of Student Nurses (ASN) in Turkey. It was aimed
to reach all of these member students without making a sample calculation. The research was completed with a
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total of 1000 nursing students who were willing and able to participate in the research (40% of the population).
The data of the research were collected by online survey between March-April 2021 using the “Introductory
Information Form” and the “Digital Burnout Scale”. The Kruskal-Wallis test and Dunn-Bonferroni test were used
for comparisons between groups of more than two quantitative variables that did not show normal distribution,
along with descriptive statistical analyzes (mean, standard deviation, median, frequency, percentage, minimum,
maximum). Spearman correlation analysis was used to evaluate the relationships between quantitative variables.
Statistical significance was accepted as p<0.05.
Findings: Students’ Digital Burnout Scale “Digital Attrition”, 2.70±0.92 (Min.=1-Max.=5, Median=2.67), “Digital
Deprivation” sub-dimension mean score 3.17±1, 06 (Min.=1-Max.=5, Median=3.33), “Digital Burnout” sub-dimension
mean score of 2.76±0.93 (Min.=1.17-Max.=5, Median=2 .67) and the mean total score of the scale was determined
as 2.83±0.86 (Min.=1.04-Max.=5, Median=2.79). Statistically significant differences were found between the time
spent by the students in the classroom and online and their digital burnout levels (p<0.01).
Conclusion and Suggestions: During the pandemic, nursing students experienced high levels of digital burnout. The
grade level of the students and the time they spend in the digital environment affect the level of digital exhaustion.
Necessary measures should be taken to reduce digital exhaustion during distance education of nursing. It should
be among the responsibilities of nurse educators to prevent the members of the profession, whose basis is human,
from experiencing exhaustion before starting their profession.
Keywords: COVID-19; digital burnout; nursing students; distance education
GİRİŞ
Koronavirüs (COVID-19), Çin ve diğer birçok ülkeye çok hızlı bir şekilde yayılarak akut bulaşıcı bir salgınına neden
olmuştur (1). Bu salgın kısa süre içerisinde ülkemize de ulaşmıştır. Salgın gündelik yaşamda pek çok kısıtlamayı
beraberinde getirmiş, salgının yayılmasını engellemek için ülke genelinde sıkı tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerin
başında tüm okulların kapatılarak uzaktan eğitim sistemine hızlı bir geçişi yer almaktadır. Uzaktan eğitim sisteminin
yaşamımıza girmesiyle birlikte sanal ortamda dijital araçlarla daha fazla vakit geçirilmeye başlandı. Özellikle COVID-19
salgını sırasında dijital ortamda çok fazla zaman geçirmenin dijital tükenmeye yol açabileceği düşünülmektedir.
Dijital tükenmişlik, çok fazla dijital kaynaklarla zaman geçirme sonucu ortaya çıkarak zamanla stres, yorgunluk, etrafa
karşı duyarsızlaşma, ilgi azalması, bedensel ve zihinsel sorunlar yaşanmasına neden olabilir (2). Bu sorunlar günlük
yaşama olumsuz şekilde yansıyabilir.
COVID-19 vakasının Ülkemizde görülmesiyle birlikte hemşirelik eğitimi uzaktan eğitimle sürdürülmeye başlandı.
Uzaktan eğitim sürecinde hemşirelik eğitiminde yer alan kuramsal uygulamalı ve teorik derslerin tümü dijital ortamda
hemşirelik müfredatında yer aldığı şekilde ve saatlerde gerçekleştirildi. Hemşirelik müfredatındaki derslerin süresi
düşünülecek olursa öğrencilerin dijital ortamda geçirdikleri sürenin oldukça fazla olduğu söylenebilir. Bu durumun
hemşirelik öğrencilerini nasıl etkilediği sorgulanması gereken önemli bir sorundur.
GEREÇ VE YÖNTEM
Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırmanın amacı, COVID-19 pandemi sürecinde hemşirelik öğrencilerinde dijital
tükenmişlik düzeyini ve etkileyen faktörleri belirlemektir. Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki Öğrenci Hemşireleri
Derneği (ÖHDER)’ne üye olan hemşirelik lisans ve lisansüstü eğitimi gören öğrenciler (N=2500) oluşturdu.
Örneklem hesabı yapılmaksızın bu üye öğrencilerin tümüne ulaşılması hedeflendi. Veriler, “Öğrenci Bilgi Formu”
ve “Dijital Tükenmişlik Ölçeği” kullanılarak toplandı. Araştırmada Helsinki İnsan Hakları Bildirgesi’ne sadık kalınarak
öğrencilerin araştırmaya katılmaya isteklilik ve gönüllülük ilkelerine uyuldu. Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için
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bir üniversitenin yerel etik kurul başkanlığından ve Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma İzinleri Portalından yazılı izinler
alındı.
BULGULAR
Öğrencilerin %83,5 (n=835)’i kadın, yaş ortalaması 20,31±1,97 (Min.=17, Max.=40, Median=20) yıl, %99,7 (n=997)’si
lisans öğrencisi olup %45,6 (n=456)’sı 1. Sınıfta okumaktadır. Öğrencilerin %78,7 (n=787)’sinin internete cep
telefonundan, %45,6 (n=456)’sının günde 4-6 saat süre ile internete bağlandığı belirlendi.
Öğrencilerin %61 (n=610)’i dijital ortamlar veya araçların kullanımından dolayı tükenmiş hissettiğini, %65,2 (n=652)’si
kendisini fazla sanal ve dijital ortamlar veya araçlarını kullanan biri olarak gördüğünü, %40,9 (n=409)’u dijital/
sanal ortamlara yönelik korku/kaygısının olduğunu, %37,5 (n=375)’i dijital/sanal ortamlarda kendisini stres altında
hissettiğini, %71,2 (n=712)’si dijital/sanal ortamlarda zaman geçirmenin yaşamını olumsuz etkilediğini düşündüğünü,
%63,4 (n=634)’ü dijital/sanal ortamlarda zaman geçirmenin geleceğini olumsuz etkileyeceğini düşündüğünü
belirtmiştir. Öğrencilerin Dijital Tükenmişlik Ölçeği “Dijital Yıpranma” alt boyutu puan ortalaması 2,70±0,92 (Min.=1Max.=5, Median=2,67), “Dijital Yoksunluk” alt boyutu puan ortalaması 3,17±1,06 (Min.=1-Max.=5, Median=3,33),
“Dijital Tükenme” alt boyutu puan ortalaması 2,76±0,93 (Min.=1,17-Max.=5, Median=2,67) ve ölçek toplam puan
ortalaması 2,83±0,86 (Min.=1,04-Max.=5, Median=2,79) olarak saptandı. Okudukları sınıfa göre öğrencilerin Dijital
Tükenmişlik Ölçeği’nin “Dijital Yıpranma” ve “Dijital Tükenme” alt boyutları ile ölçek toplam puan ortalamaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptandı (p=0,001; p<0,01).
TARTIŞMA
Araştırmamızda hemşirelik öğrencilerinin Dijital Tükenmişlik Ölçeği’nin dijital yıpranma ve dijital tükenme alt boyutları
puan ortalaması orta düzeyde iken; dijital yoksunluk alt boyutu ile dijital tükenmişlik toplam puan ortalaması yüksek
düzeyde bulundu. Ayrıca öğrencilerin sınıf düzeyi ile dijital ortamda geçirdikleri günlük sürenin dijital tükenmişlik
düzeyini etkilediği saptandı.
KAYNAKLAR
1. Bao Y, Sun Y, Meng S, Shi J, Lu L. 2019-nCoV epidemic: Address mental health care to empower society. Lancet
2020;395(10224):e37-e38.
2. Erten P, Özdemir O. The Digital Burnout Scale development study. Inonu University Journal of the Faculty of Education
2020;21(2):668-683.
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Diyabette Algılanan Engellerin Hastaların Ayak Bakım Davranışları Üzerine Etkisinin
İncelenmesi
Gurbet Aslan1, Vesile Ünver2
Acıbadem Dr. Şinasi Can Hastanesi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

1
2

GENEL BİLGİLER
Diyabetik ayak tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve eğitimlerin verilmesine rağmen diyabet hastalarında diyabetik
ayak nedeni ile alt ekstremite ampütasyon oranı %60-70’lere kadar yükselmiştir. Diyabetik ayak bakımının istenilen
düzeye gelebilmesinde karşılaşılan engellerin tanınması ve aşılması gerekmektedir. Hastaların süreci yönetmede
karşılaştıkları engeller ve bu engellerin oluşturduğu zorlukların üstesinden gelmek için uygun maliyetli, pratik
yöntemlerin geliştirilmesi için bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.
AMAÇ
Çalışma, diyabette algılanan engellerin hastaların ayak bakım davranışları üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla
yapıldı.
YÖNTEM
Tanımlayıcı tipte kesitsel olarak yapıldı. ‘’Tanıtıcı Bilgiler Formu’’, ‘’Ayak Bakım Davranış Ölçeği’’ ve ‘’Diyabette Engeller
Ölçeği’’ kullanıldı.
Araştırmanın evrenini çalışmanın yapıldığı tarih aralığında hastaneye başvuran 321 diyabetli hastalar oluşturmaktadır.
Araştırma, İstanbul ilindeki özel bir sağlık kuruluşuna bağlı bir hastanede Ocak- Mart 2021 tarihleri arasında çalışmaya
katılmayı kabul eden 154 hasta örneklemi oluşturdu.
Araştırma öncesinde, Acıbadem Üniversitesi ve Acıbadem Sağlık Kuruluşları Tıbbi Araştırma İzin ve Onay Başvuru etik
değerlendirme komisyonunun 03/10/2019 tarih ve 2019/15 sayılı onayı ile izin alınmıştır. Anket uygulamasından önce
hastalara araştırmanın amacı ve anket formunda yer alan sorularla ilgili açıklamalar yapılarak ankete katılımlarının
gönüllüğü sağlanmıştır.
BULGULAR
Hastaların yaş ortalaması 64,92±10,40, %56,5’inin (n=87) kadın, %96,1’inin (n=148) gelirinin orta ve üzeri %77,3’üne
(n=119) Tip-II diyabet tanılı, %18,8’inin (n=29) sigara kullanmakta %29,9’unun (n=46) düzenli egzersiz yapmamakta
%39,6’sının ise düzenli ayak bakımı yapmamaktadır (Tablo 1).
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Tablo 1: Hastaların Tanıtıcı Özellikleri (N=154)
Özellikler

Kategori

n

%

X̄ ±SS

Median(IQR)

Yaş

Bütün

154

100,0

64,92±10,40

66(61-70)

Yaş grup

≤65

70

45,5

>65

84

54,5

Kadın

87

56,5

Erkek

67

43,5

Evli

120

77,9

Bekar

34

22,1

İlkokul

37

24,0

Ortaoku&lise

56

36,4

Üniversite

61

39,6

Evet

139

90,3

Hayır

15

9,7

Çalışıyor

29

18,8

Çalışmıyor

125

81,2

Düşük

6

3,9

Orta

91

59,1

İyi

48

31,2

Yüksek

9

5,8

Tip-1

21

13,6

Tip-2

119

77,3

Diğer

14

9,1

Bütün

154

100,0

14,42±8,41

14(7,75-21)

Diyabet süre ≤10 yıl
grup

56

36,4

11-20

56

36,4

≥21

42

27,3

Sadece diyet
tedavisi

9

5,8

Oral Anti
diyabetikler

109

70,8

İnsülin

36

23,4

Cinsiyet
Medeni
durum
Eğitim

Sağlık
güvencesi
Çalışma
durumu
Gelir

Diyabet tip

Diyabet
süresi(yıl)

Tedavi tipi
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Hastaların en fazla engel hissettikleri alan diyabetle başa çıkma engeli olduğu saptandı (Tablo 2).
Tablo 2: Ayak Bakımı Davranış Ölçeği ve Diyabette Engeller Ölçeği Puan Dağılımları
X̄

SS

Median(IQR)

56,99

12,16

57,50(49,00-67,00)

X̄

SS

Median(IQR)

-33,59

40,70

-33,33(-62,00)(11,11)

2,27

56,65

0,00(-50,00)-(50,00)

-24,80

50,55

-37,50(-51,56)(6,25)

Tanıdaki Engeller

3,25

37,43

0,00(-25,00)-(25,00)

Sağlık
Profesyonelleri ile
İlişkilerde Engeller

-29,93

48,15

-41,18(-58,82)(0,74)

Yaşam Tarzı
Değişikliği Engelleri

0,68

46,85

-4,17(-33,33)(29,17)

Diyabetle Başa
Çıkma Engelleri

10,95

41,83

7,14(-14,29)-(37,50)

Öneri ve Destek
Almada Engeller

-15,40

46,17

-21,43(-50,00)(14,29)

Ayak Bakımı
Davranış Ölçeği
(ABDÖ)
Diyabette Engeller
Ölçeği (DEÖ)
İlaç Engelleri
Kendi Kendini İzleme
Engelleri
Bilgi ve İnanç
Engelleri

ABDÖ ve DEÖ arasındaki korelasyonu incelediğimizde ilaç engelleri, yaşam tarzı değişikliğine bağlı engellerin, bilgi ve
inanç engelleri arttıkça ayak bakım davranışlarının azaldığı görülmektedir (Tablo 3).
Tablo 3. Ayak Bakımı Davranış Ölçeği Puanları İle Diyabette Engeller Ölçeği Puanları Arasındaki İlişki Düzeyi
DEÖ
İlaç Engelleri
Kendi Kendini İzleme Engelleri
Bilgi ve İnanç Engelleri
Tanıdaki Engeller

ABDÖ
r

-0,188

p

0,019*

r

-0,126

p

0,120

r

-0,165

p

0,041*

r

-0,002

p

0,979
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Sağlık Profesyonelleri ile İlişkilerde
Engeller

r

-0,036

p

0,658

Yaşam Tarzı Değişikliği Engelleri

r

-0,160

p

0,048*

Diyabetle Başa Çıkma Engelleri
Öneri ve Destek Almada Engeller

r

-0,095

p

0,240

r

-0,024

p

0,766

Diyabetli hastalarda ayak bakım davranışlarını etkileyen faktörler incelendiğine eğitim, diyabet kontrol süresi, sağlık
güvencesi, bilgi ve inanç engelleri, yaşam tarzı değişikliği engeli olduğu saptandı (Tablo 4).
Tablo 4. Ayak Bakımı Davranışını Etkileyen Bağımsız Faktörler (Çoklu Linear Regresyon Analiz Sonuçları)
Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t

p

B

SE.

β

Eğitim
(İlkokul=1; Ortaokul ve üzeri
eğitim=0)

-4,459

2,139

-0,157

-2,084

0,039*

Diyabet Kontrolüne Gitme
Durumu
(Hayır=1; Evet=0)

-9,701

3,038

-0,244

-3,193

0,002*

Sağlık Güvencesi
(Hayır=1; Evet=0)

-9,268

3,058

-0,227

-3,031

0,003*

İlaç Engelleri

-0,016

0,028

-0,053

-0,566

0,572

Kendi Kendini İzleme Engelleri

-0,002

0,019

-0,010

0-,112

0,911

Bilgi ve İnanç Engelleri

-0,054

0,024

-0,225

-2,231

0,027*

Tanıdaki Engeller

-0,018

0,029

-0,057

-0,645

0,520

Sağlık Profesyonelleri ile
İlişkilerde Engeller

0,039

0,029

0,154

1,338

0,183

Yaşam Tarzı Değişikliği Engelleri

-0,066

0,032

-0,255

-2,077

0,040*

Diyabetle Başa Çıkma Engelleri

0,010

0,037

0,033

0,257

0,798

Öneri ve Destek Almada Engeller

0,057

0,032

0,216

1,770

0,079

Model

R =0.24

F=4.046

Adjusted R =0.18

p=<0,001

2

2

SONUÇ
Yaş azaldıkça diyabetle başa çıkma engellerinin arttığı tespit edildi.
Kadın hastaların, diyabet ile ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığı ve sağlık profesyonelleri ile ilişkilerinde
engellerle karşılaştıkları tespit edildi.
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Eğitim seviyesi azaldıkça hastaların sağlık profesyonelleri ile ilişkilerinde ve yaşam tarzı değişikliklerinde engeller
yaşadığı görüldü.
Düşük-orta gelirli hastaların yaşam tarzı değişikliği engelleri ve diyabetle başa çıkma engellerinin arttığı tespit edildi.
Aktif olarak çalışan hastaların çalışmayan hastalara göre kendi kendilerini izlemede karşılaştıkları engellerin daha
fazla olduğu tespit edildi.
Tip 1 diyabetli olan hastaların diyabetle başa çıkma engellerinin yüksek olduğu tespit edildi.
İnsülin kullanan hastaların yaşam tarzı değişikliği engelleri yaşadığı görüldü.
Egzersiz yapmayan hastaların kendi kendilerini izleme engelleri ile karşılaştıkları, tanı sonrası sürecine ilişkin engeller
yaşadıkları, yaşam tarzı değişikliğine çevirme engellerinin olduğu, diyabetle başa çıkmada güçlük çektikleri, öneri ve
destek almada engeller yaşadıkları tespit edildi.
Ayak bakımı yapmayan hastaların yaşam tarzı değişikliği engelleri ve diyabetle başa çıkma engelleri ile karşılaştığı
saptandı.
Düzenli ayak bakımı yapmayan hastaların yaşam tarzı değişikliğinde ve diyabetle başa çıkmada engel yaşam düzeyleri
yüksek olduğu saptandı.
Hastaların ilkokul eğitim düzeyi, diyabet kontrolüne gitmeme, sağlık güvencesinin olmaması, yaşam tarzı değişiklikleri
engelleri ile bilgi ve inanç engellerinin hastaların ayak bakımı davranışını olumsuz etkileyen bağımsız faktörler olduğu
saptandı.
Hastaların ayak bakım davranışları ile diyabetle başa çıkma engelleri puanları arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu
tespit edildi.
İlaç engelleri, bilgi ve inanç engelleri, yaşam tarzı değişikliği engelleri puan ortalamaları arttıkça ayak bakım
davranışlarının azaldığı tespit edildi.
Ayak bakım davranışları ölçeği puan ortalaması 56,99±12,16 olarak tespit edildi.
Hastaların %60,4’ünün düzenli ayak bakımı yaptığı saptandı.
Düzenli ayak bakımı yapan hastaların ayak bakım davranış düzeylerinin yüksek olduğu saptandı.
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ÖNERİLER
Hemşirelerin yaşam tarzı değişikliği engellerinin ne olduğunu sorgulamalı, iyileştirici ve geliştirici uygulamalarda
bulunmalıdır.
Her diyabetli bireyin yaşayabilecekleri engeller belirlenmeli ve bu doğrultuda tedavi ve bakım süreci başlatılmalıdır.
Hastaların kendi kendini izlemede yetersiz olmaları, tanıya ilişkin önyargılarının olması ve yaşam tarzı değişikliğine
çevirememiş olmaları nedeni ile hastaların bu engelleri aşmaya yönelik aksiyon planı yapılmalıdır.
Eğitim seviyesi düşük, sağlık güvencesi olmayan ve düzenli diyabet kontrolüne gitmeyen hastaların daha fazla
engellerle karşılaştığı göz önünde bulundurularak bu hastalara daha yakın takip ve destek sağlanmalıdır.
Hemşireler hastaların kendi kendini izleme, tanıya ilişkin engeller, yaşam tarzı değişikliği engelleri ve diyabetle başa
çıkma engellerinin fazla olduğu göz önünde bulundurmalı ve farkında olmalıdır.
Tip 1 diyabetli hasta ve insülin kullanan hastaların diyabetle başa çıkma ve yaşam tarzı değişikliği yaratmada zorluk
yaşamaları nedeni ile takip, tedavi, bakım ve diyabet eğitim sıklığının arttırılmasını önermekteyiz.

62

www.thbk2022.org

6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,

Hemşirelik Öğrencilerinin Beceri Eğitiminde Kullanmak Üzere, Simüle Eğitim Materyali
Flakonun Geliştirilmesi ve Öğretim Elemanı ile Öğrencilerin Geribildirimlerinin
Değerlendirilmesi
Nurten Alan*, Dilek Özden*, Gülşah Gürol Arslan*, İlkin Yılmaz*, Gizem Göktuna*
* DEÜ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik esasları Anabilim Dalı

ÖZET
Amaç: Hemşirelik okullarında flakondan ilaç hazırlama ve uygulama becerisi, hastalar için kullanılmış flakonlar
kullanılarak laboratuvarda öğretilmektedir. Mesleksel beceri laboratuvarlarında çalışma sırasında flakon özelliği
taşıyan ancak aktif etken madde içermeyen eğitim materyallerine gereksinim vardır.
Yöntem-Gereçler: Simüle eğitim materyali flakon geliştirmek ve flakonun etkinliğini değerlendirmek amacıyla
yürütülmüştür. Araştırmanın birinci basamağı tanımlayıcı, ikinci basamağı randomize kontrollü çalışma olarak
tasarlanmıştır. Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanları ve ikinci sınıf hemşirelik öğrencileri ile yürütülmüştür. Birinci
basamak: nişasta, pudra ve pudra şekeri ile üç farklı flakon grubu hazırlandı. Öğretim elemanları (n=47) her gruptan
birer adet flakonun etkinliğini değerlendirdi. İkinci aşamada, deney grubundaki öğrenciler (n=122) simüle flakon
ile çalıştı. Kontrol grubu (n=120) daha önceden kullanılan flakonlar ile beceriyi uyguladı. Öğretim elemanları ve
öğrenciler Flakon İşlerliğini Değerlendirme Formunu doldurdu. Öğrencilerden beceri uygulamasına yönelik geri
bildirim alındı.
Bulgular: Öğretim elemanları tarafından nişasta, pudra ve pudra şekeri flakon grupları arasında etkinlik açısından
en etkili madde, pudra şekeri olarak belirlendi (p<0,001). Öğrenciler tarafından simüle flakonlar (11,72±3,95),
kullanılmış flakonlara (12,70±3,91) göre daha etkin olarak belirlendi (p<0.05). Simüle flakonlar flakon içindeki negatif
basınç farkını hissetme, flakondaki sıvının enjektöre kolay çekilebilmesi ve flakondan ilacı çekerken dış ortama sıvı
sıçraması maddelerinde kullanılmış flakonlara göre daha iyi puan aldılar (hepsi için p<0.01).
Sonuçlar: Pudra şekeri ile hazırlanmış simüle flakonlar, etkinlik açısından nişasta ve pudra şekeri ile hazırlanan
flakonlara göre daha etkin bulundu. Laboratuvarda beceri öğrenimi sırasında öğrenciler tarafından kullanılmış
flakonlara göre daha etkin olduğu bulundu. Öğrencilerin simüle ve kullanılmış flakonların her ikisi için geri bildirimleri
olumlu ve benzerdi. Pudra şekeri içeren simüle flakonlar, orijinal ilaç flakonlarını çok iyi taklit etmesi nedeniyle
laboratuvar koşullarında flakondan ilaç hazırlama becerisi için ideal flakonlar olabilir.
Anahtar Kelimeler: flakon, ilaç uygulama becerisi, simülasyon, hemşirelik
ABSTRACT
Objective: In nursing schools, the ability to prepare and administer drugs from the vial is taught in the laboratory
using vials used for patients. There is a need for training materials that have vials but do not contain active substances
during work in vocational skills laboratories.
Methods and Materials: Simulated training material was carried out to develop vials and to evaluate the efficacy
of the vial. The first step of the study was designed as a descriptive study and the second step as a randomized
controlled trial. It was conducted with faculty members of the Faculty of Nursing and second-year nursing students.
First step: three different groups of vials were prepared with starch, powdered, and powdered sugar. Instructors
(n=47) evaluated the effectiveness of one vial from each group. In the second stage, the students in the experimental
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group (n=122) worked with the simulated vial. The control group (n=120) practiced the skill with previously used
vials. Instructors and students filled out the Vial Functionality Evaluation Form. Feedback on skill practice was
received from students.
Results: Among the starch, powdered, and powdered sugar vial groups, the most effective substance in terms of
effectiveness was determined by the instructors as powdered sugar (p<0.001). Simulated vials (11.72±3.95) were
determined by students to be more effective than used vials (12.70±3.91) (p<0.05). The simulated vials scored
better than the vials used for sensing the negative pressure difference in the vial, easy aspiration of the liquid in the
vial into the syringe, and splashing of liquid while withdrawing the drug from the vial (p<0.01 for all).
Conclusions: Simulated vials prepared with powdered sugar were found to be more effective in terms of effectiveness
than vials prepared with starch and powdered sugar. It was found to be more effective than vials used by students
during skill learning in the laboratory. Simulated vials containing powdered sugar can be ideal vials for the ability to
prepare medicine from the vial in laboratory conditions, as it mimics the original drug vials very well.
Keywords: vial, drug administration skills, simulation, nursing

GİRİŞ
Hastanelerde güvenli ilaç uygulamalarından birinci derecede sorumlu kişiler hemşirelerdir.(1)
Hemşirelik okullarında flakondan ilaç uygulama becerisi, laboratuvar ortamında öğretildikten sonra klinik alanlarda
beceri pekiştirilmektedir. Öğrenci hemşire, mesleksel beceri laboratuvarında flakondan ilaç hazırlama becerisini
öğrenirken hasta güvenliğini ve çalışan güvenliğini koruyan, gerçeğe uygunluğu yüksek olan bir materyale ihtiyaç
duyar. (2,3) Öğrenci hemşire, gerçeğe yakın materyalle uygulama yapamadığında beceri hedeflerini yerine getirmede
güçlük yaşayabilir, etkili öğrenme gerçekleşemez. Ülkemizde, hemşirelik eğitimi veren okullarda klinik uygulama
öncesi bu beceriyi pekiştirme, bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Piyasadaki ilaçların eğitimde demostrasyon
malzemesi olarak kullanılması, etik değildir. Daha önce kullanılmış flakonların eğitim amaçlı değerlendirilmesi,
enfeksiyon riskine neden olur. Beceri uygulaması sırasında, flakon içi basıncı göstermeye imkan vermez, tedavi
sırasında toz halideki ilaç sulandırıldığından, flakonu sulandıramama veya kuru doz hesabını yapamama gibi
nedenlerle gerçekçi uygulama yapılamaz.(4-8)
Bu çalışma, hemşirelik öğrencisinin mesleksel beceri laboratuvar ortamında,flakondan ilaç çekme becerisini
öğrenirken gerçekçi deneyim kazanmasını sağlamak amacıyla simüle eğitim materyali flakonun geliştirilmesi ve
geliştirilen flakonun etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM-GEREÇLER:
BAP projesi olarak Kabul edilen (Proje no: 2019.KB.SAG.063) araştırmanın birinci basamağı öğretim elemanları ile
tanımlayıcı, ikinci basamağı ise öğrenciler ile randomize kontrollü olarak planlanmıştır. Birinci basamakta: nişasta,
pudra ve pudra şekeri ile üç farklı flakon grubu hazırlanarak flakonların öğretim elemanları (n=47) tarafından Flakon
Etkinliğini Değerlendirme Formu ile değerlendirmeleri sağlanmıştır. İkinci aşamada öğrenciler deney ve kontrol
gruplarına random olarak atanmıştır. Deney grubundaki öğrenciler (n=122) simüle flakon ile çalışmıştır. Kontrol grubu
(n=120) daha önceden kullanılan flakonlar ile beceriyi uyguladı. Öğrenciler Flakon İşlerliğini Değerlendirme Formu
ile Beceri Uygulama Değerlendirme Formunu doldurmuşlardır. Sonraki bir zaman aralığında, kontrol grubundaki
öğrencilere de simüle flakondan ilaç hazırlama uygulaması yaptırılmıştır.
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BULGULAR
Tablo 1. Tanımlayıcı özellikler
n

%

Öğretim elemanları için (n=47)
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş (Mean±SD) (yıl)
Çalıştığı pozisyon

42
89,4
5
10,6
33,80±8,26 (min:24-max:52)

Öğretim Görevlisi
Doçent
Profesör
Çalışma yılı (yıl)

32
12
3

68,1
25,5
6,4

0-5 yıl
6-10 yıl
10 üstü yıl
Öğrenci için (n=242)

3
25
19

6,4
53,2
40,4

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş (Mean±SD) (yıl)

141
58,3
101
41,7
20,91±1,51 (min:19-max:31)

Tablo 2. Öğretim elemanları için flakon etkinliğine ait madde toplam puan varyans analiz sonuçları
Flakon çeşitleri
Mean ± SS
Mean rank
Varyans analizi
P değeri
Nişasta (n=47)
22,19±7,30
75,66
Pudra (n=47)
Pudra şekeri (n=47)
H: Kruskal Wallis H testi

29,44±6,80
13,89±3,80

106,13
31,21

H: 80,161

<0,001

Tablo 3. Öğrencilerin flakon etkinliği ve flakondan ilaç çekme becerisine ait geri bildirim toplam puan dağılımları
Mean ± SS
Mean
U testi
P değeri
rank
Flakon etkinliği değerlendirme toplam puanı
Deney grubu (n=122)
Kontrol grubu (n=120)
U: Mann-Whitney U testi

11,72±3,95
12,70±3,91

65

111,73
131,43

6128,000

0,028
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TARTIŞMA
Öğrenciye, flakondan ilaç çekme beceri uygulama sırasında yeterli öğrenme ortamı sağlanamazsa; asepsiyi
koruyamama, yanlış ilaç dozu hesaplama, ilacı hazırlarken, flakon içi basınç fazlalığı nedeniyle ilacın dış ortama
yayılımı sonrası doz kaybı, ilacı hazırlayanın eline ilaç bulaşına bağlı kimyasal dermatit, göze ilaç sıçraması gibi hatalı
uygulamalara neden olabilir.(9,10)
Çalışmamızda geliştirilen simüle flakon, gerçeğe yakın olması ve beceri sırasında güvenilir ve etkili uygulamaya izin
vermesi açısından önemlidir. Beceriyi öğrenme sırasında uygulamaların güvenli bir şekilde tekrarına izin verdiği için,
öğrencinin klinik ortama hazırlanması ve ilaç hatası yapma olasılığının azalması beklenir.(2,3)
Öğrencinin gerçekçi deneyimler kazanmasını sağlar, doğru ve etkili öğrenme gerçekleşir. Öğrencinin kendini güvende
hissetmesine yardımcı olur.(11-14)
Pudra şekeri içeren simüle flakonlar, orijinal ilaç flakonlarını çok iyi taklit etmesi nedeniyle mesleksel beceri
laboratuvarında, flakondan ilaç hazırlama becerisi için ideal flakonlar olabilir.
KAYNAKLAR
1. Armitage G, Knapman H.; Adverse events in drug administration: a literature review. Journal of nursing management 2003;
11(2): 130-140.
2. Boztepe H, Terzioğlu F.; Hemşirelik eğitiminde beceri değerlendirme. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2013; 16:
57-64.
3. Göriş S, Bilgi N, Korkut Bayındır S.; Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Dergisi 2014; 4(2): 25-29.
4. Power LA, Connor TH, Deffenbaugh JH, Harrison BR, et al.; ASHP guidelines on handling hazardous drugs. American Journal
of Health-System Pharmacology 2006; 63: 1172-1193.
5. Karaoğlu N, Şeker M.; İlaç uygulama becerilerinin önemi ve bu konuda öğrenci geri bildirimleri üzerine Selçuk Üniversitesi’nde
bir analiz. Genel Tıp Dergisi 2009; 19(3): 121-127.
6. Polovich M, Gieseker KE.; Occupational hazardous drug exposure among non-oncology nurses. Advanced Practice 2011;
20(2): 79-97.
7. Polovich M.; Safe handling of hazardous drugs. Online Journal of Issues in Nursing 2004; 9(3): 6.
8. Nixon S, Schulmeister L.; Safe handling of hazardous drugs: Are you protected?. Clinical Journal of Oncology Nursing 2009;
13(4): 433-439.
9. Nicholson P, Brinsley J, Farooque S, Wakelin S.; Patch testing with meropenem following a severe cutaneous adverse drug
reaction. Contact dermatitis 2018; 79(6): 397-398.
10. Lin YF, Yang CH, Sindy H, Lin JY, et al.; Severe cutaneous adverse reactions related to systemic antibiotics. Clinical Infectious
Diseases 2014;58(10): 1377-1385.
11. Aggar C, Bloomfield JG, Frotjold A, Thomas THT, et al.; A time management intervention using simulation to improvenursing
students’ preparedness for medication administration in theclinical setting: A quasi-experimental study. Collegian 2018; 25:
105–111. Doi: 10.1016/j.colegn.2017.04.004
12. Ferguson A, Delaney B, Hardy G.; Teaching medication administration through
innovative simulation. Teaching and Learning in Nursing 2014; 9: 64–68. doi: 10.1016/j.teln.2013.12.004
13. Harris MA, Pittiglio L, Newton SE, Moore G.; Using Simulation to Improve the
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66

www.thbk2022.org

6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,

10.5480/11-552.1
14. Jarvill M, Jenkins S, Akman O, Astroth KS, et al.; Effect of simulation on nursing students’ medication administration
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Resim 1. Pudra şekeri içeren flakon kullanılmamış hali

Resim 2. Pudra şekeri içeren flakon (flakon içinde 1 gr pudra şekeri ve 10 ml enjeksiyonluk su bulunmaktadır)
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Adolesanlarda Sağlık Okuryazarlığı İle Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki
İlişkinin Belirlenmesi
Merve Karagözoğlu1, Nesrin İlhan2
Koç Üniversitesi Hastanesi, Pediatri Servisi, İstanbul
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Ana Bilim Dalı, İstanbul

1
2

Genel Bilgiler
Adolesan dönem sosyal, fiziksel, biyolojik ve psikolojik açıdan hızlı gelişme ve olgunlaşmanın meydana geldiği,
çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir.1 Dünya Sağlık Örgütü, 10-19 yaş arasını adolesan dönem olarak tanımlar.2
DSÖ göre yaklaşık 1,2 milyarı 10-19 yaşları arasındaki adolesanlardır. 2 Ülkemizde ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre 2019 yılında toplam nüfusun %15.3’ünü adolesan nüfusu oluşturmaktadır. 3-4
Adolesan dönem, yetişkin döneminde sürecek davranışlarını öğrendiği dönemdir. Sağlıkla ilgili davranışları bu
dönemde öğrenir ve gelecek dönemde yaşamını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu yüzden sağlıklı yaşam biçimi
davranışını adolesan grubunun öğrenmesi ve uygulaması önemlidir. 5-6-7
Sağlık davranışı, sağlığın korunması, geliştirimesi ve iyileştirilmesi için yapılan davranışların tümüne denir.11 Sağlıklı
yaşam biçimi ise bireyin sağlığını etkileyebilecek tüm davranışlarını kontrol etmesi, günlük aktivitelerini kendi sağlık
durumuna göre davranmasına denir.9-10 DSÖ verilerine göre bireylerin sağlığının %60’ını yaşam tarzı etkilemektedir
ve yaşam tarzı ile sağlıkları arasında doğrudan bir ilişki vardır. 12
Adolesanların sağlık bilgilerini daha iyi anlamaları, kendi sağlığı ile ilgili doğru kararlar verebilmeleri için yeterli
sağlık okuryazarlığı düzeyine sahip olmaları gerekmektedir. 8 Sağlık okuryazarlığı ise DSÖ sağlık okuryazarlığını
bireylerin kendi sağlığı ile ilgili bilgilere ulaşması, anlaması ve bilişsel, sosyal yetenekleri bu bilgileri kullanması
olarak tanımlamaktadır. 13 Amerika’da 16-18 yaş aralığındaki adolesanların %8’i yetkin düzeyde sağlık okuryazarlığına
sahiptir.14
Amaç
Adolesanlarda sağlık okuryazarlığı ile sağlık davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla ilişki arayıcı bir
araştırma olarak gerçekleştirildi.
Yöntem
Araştırma Aralık 2019 – Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul Anadolu Yakasında dört lisede 649 öğrenci ile
gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında sosyo demografik özellikler soru formu, Adolesan Yaşam Biçimi Ölçeği II (AYB
II) ve Okul Çağındaki Çocuklar İçin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı
istatistiksel yöntemler (ortalama, standart sapma, frekans), Student-t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi
ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı.
Bulgular
Araştırmaya katılan adolesanların yaş ortalaması 15,54±0,95 olup, %59,8’si kız ve %41,1’i 11. sınıf öğrencisidir.
Adolesanların %65’inin BKİ’nin normal sınırlar içinde olduğu ve %48,7’sinin sağlığını iyi olarak değerlendirdiği,
%85,4’ünün sağlık okuryazarlığı kavramını daha önce duymadığı belirlendi. Araştırmaya katılan öğrencilerin sağlık
okuryazarlığı ölçeği puan ortalaması 28,95±5,79 ve %61,9’unun orta sağlık okuryazarlığı düzeyinde olduğu belirlendi.
AYB II ölçeği toplam puan ortalaması 114,35±17,48 olduğu belirlendi. Kadınların sağlık sorumluluğu ve kişilerarası
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ilişkiler alt boyut puan ortalamalarının, erkeklere göre yüksek olduğu, erkeklerin beslenme ve fiziksel aktivite alt
boyut puan ortalamalarının kadınlara göre yüksek olduğu belirlendi. Yaşamının en uzun bölümünü şehirde ve ilçede
geçiren adolesanların sağlık sorumluluğu, pozitif yaşam algısı, kişilerarası ilişkiler, stres yönetimi ve AYB II Ölçeği
puan ortalaması, yaşamının en uzun bölümünü köyde geçirenlere göre yüksek bulundu. Sosyal aktiviteye katılan
adolesanların AYB II Ölçeği tüm alt boyut ve toplam puan ortalamaları, sosyal aktiviteye katılmayan öğrencilere göre
yüksek bulundu. Kronik hastalığı olanların ve sürekli ilaç kullananların sağlık sorumluluğu alt boyut puan ortalaması
yüksek, fiziksel aktivite alt boyut puan ortalaması düşük bulundu. Sağlık durumunu çok iyi olarak değerlendiren
adolesanların sağlık sorumluluğu alt boyut puan ortalaması, sağlık durumunu kötü ve orta olarak değerlendirenlere
göre yüksek bulundu. Sağlık okuryazarlığı düzeyi yüksek olanların, orta ve düşük olanlara göre, orta olanların düşük
olanlara göre AYB II Ölçeği tüm alt boyut ve toplam puan ortalamaları yüksek bulundu. Sağlık okuryazarlığı puanı ile
AYB II ölçeği arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu.
Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonucuda adolesanların sağlık okuryazarlık düzeyi arttıkça sağlık davranışlarının olumlu yönde arttığı
belirlendi.
Anahtar Kelimeler
Adolesan, sağlık okuryazarlığı, sağlık davranışları, okul sağlığı,
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Geleceğin Teknolojisi Yapay Zeka ve Hemşirelik
*Gurbet Baduryeri, *İlknur Bodur
*Doktora Öğrencisi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

İlk olarak 1956 yılında Dortmund konferansında John McCarthy tarafından dile getirilen yapay zekâ kavramı,
“görsel algı, konuşma tanıma, karar verme ve/veya dil çevirisi gibi insan zekası gerektiren görevleri tamamlayabilen
bilgisayar sistemlerinin teorisi ve geliştirilmesi” olarak tanımlanır (1). Yapay zekâ; akıl yürütme, anlam keşfetme,
genelleme veya deneyimlerden öğrenme gibi insani özellikleri kullanan sistemler geliştirmek için kullanılmakta ve
bu uygulamalarla büyük verinin analiz edilerek, birçok alanda kazanımlar elde edilmesine imkân sağlamaktadır (2).
Ülkemizde yapay zeka algoritmaları ve klinik karar destek sistemleri, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm
Ofis ve Gazi Üniversitesi iş birliği ile “Türk Beyin Projesi” kapsamında gerçekleşmiştir. Bu proje ile MR ile beyinde
görüntülenen anormal yapıların belirlenebilmesi ve radyoloğa ihityaç duymadan raporlanabilmesi sağlanmaktadır
(3).
Hemşirelikte ise yapay zekanın tarihine bakıldığında kırk yılı aşkın bir süreden söz edilebilir. İlk olarak Ryan tarafından
(1985) klinik karar desteği sağlayan uzman sistemlerin tanıtılması ile hemşirelik gündemine girdi. Sonrasında
Sitompul ve arkadaşlarının (1990) en son teknoloji hemşirelik planlama modellerinden söz etmesi ile hemşirelik için
yapay zeka kavramının başladığı ve son on yılda bu konu ile ilgili çalışmaların arttığı söylenebilir (4,5,6).
Ancak bu kavram ortaya atıldığından bu yana; teknolojilerin insan-insan etkileşiminin yerini almasından, bakım
etiğinden ödün verilmesinden ve yapay zekanın hemşirelerin yerini almasından duyulan endişe devam etmekte ve
bu konular hakkında tartışmalar sürmektedir (7).
Bu endişelere rağmen; hemşirelik bakımında yapay zeka kullanımı ile hemşirelik verileri analitik yöntem ile hızlıca
analiz edilebilecek, toplanan önemli veriler yapay zeka algoritmaları ile işlenerek hemşireler için klinik karar vermede
yol gösterici rol oynayacaktır. Ayrıca tedavi ve tanı hataları en aza indirgenebilecektir (8).
Yapay zeka kullanımının hemşireliğe entegre edilmesi ile ortaya çıkacak bu olumlu yönler göz önünde
bulundurulduğunda; teknoloji geliştirme sürecinin tüm aşamalarında klinik hemşireleri, hemşire bilişimciler ve
hemşirelik araştırmacıları arasındaki işbirliği ile daha verimli araştırma sonuçlarına ulaşılabilir. Bu bilincin gelişmesi
ve hemşirelerin bu alanda da etkin ve yetkin olabilmesi için; tüm hemşirelik profesyonelleri ve öğrencileri için
hemşirelik bilişimi eğitimi verilmeli ve hemşirelikte yapay zeka tabanlı teknolojiler hakkında temel bilgi müfredata
dahil edilmelidir (9).
Şu unutulmamalıdır ki; yapay zekâ uygulamaları ne kadar gelişirse gelişsin, hemşireler şefkatli bakımın anahtarı ve
simgesidir. Bu bakımı makinelerin vermesi söz konusu dahi olamaz.
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COVID 19 Hastasına Yoğun Bakımda Bakım Veren Hemşirelerin Elektrokardiyogram
Bilgisinin Önemi
Gamze Kayalı1; Şengül Üzen Cura2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

1
2

Literatürde COVID 19’un en çok kardiyovasküler sistemi etkilediği ve buna ilişkin ölüm oranının yüksek olduğu
belirtilmektedir. En sık görülen kardiyovasküler sistemdeki komplikasyon ise aritmilerdir. Hastaların %44,4’ünün
yoğun bakım ünitesine alınmasının nedeni aritmidir.1 Bertini ve ark yaptığı çalışmada ise hastaneye yatışı yapılan
hastaların %93’ünde EKG’nin anormal olduğu belirtilmiştir.2 Elektrokardiyogram (EKG) aritmi de en sık ve en ucuz
noninvaziv tanı yöntemidir, kardiyak monitör ise aynı aktiviteyi anlık olarak görmemizi sağlar.3-4 Hemşireler hastanın
24 saat monitör izlemini yapıp hastalarla en fazla iletişime girip onlarla zaman geçiren birebir bakım sürecini
yöneten ve oluşabilecek değişiklikleri ilk gözlemleyen sağlık personelleridir.5 Bu nedenle hemşirelerin EKG ile ilgili
değerlendirme yapabilmeleri önemlidir.
2011 Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinde ise yoğun bakım hemşiresinin kardiyak
ritmi izleyip, yorumlayıp, öldürücü ritimleri tanıyıp ve gerekli acil girişimleri bilmesi gerekmektedir.6 COVID 19’da
hastaların tedavi süreçleri göz önünde bulundurulduğunda kardiyovasküler hastalıkların artan tanı ve teşhisinde
hemşireler önemli rol almaktadır.7 COVID-19 hastalarında kardiyak aritmilerin yönetiminde ise hemşirelik bakımının
temel amacı aritmi ve ciddiyetinin belirlenip gerekli girişimin uygulanmasıdır.8
Literatür göz önünde bulundurulduğunda COVID 19 hastasına yoğun bakımda bakım veren hemşirenin monitörizasyon
takibi yapıp ritim bozukluğunu tanımlayabilmesi önemlidir.
Anahtar Kelimeler: COVID 19, Elektrokardiyogram, Aritmi, Yoğun Bakım, Hemşirelik Bakımı
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Venöz Tromboembolizm’de Kateter Temelli Trombolitik Tedavide Bakım
Mehtap Adıgüzel Akbaba, Ükke Karabacak
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doktora Öğrencisi, İstanbul, Türkiye
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İstanbul, Türkiye

Özet
Venöz tromboemboli pulmoner emboli ve derin ven trombozunun oluşturduğu üçüncü en yaygın kardiyovasküler
mortalite sebebidir. Virchow’s Triadı ile adlandırılan, damar endotel hasarı, venöz staz (venöz akımın azalması) ve
hiperkoagülopati nedeniyle oluşan venöz tromboembolizm, çoğunlukla alt ekstremite damarlarında görülür ve
asemptomatik seyredebilir. Son yirmi yıldır venöz tromboemboli tedavisinde damar içi trombolitik ilaç tedavisi
ile pıhtılar eritilerek, damar içinde tekrar rekanalizasyon sağlandığı gözlenmektedir. Yapılan cerrahi trombolitik
tedavi sonrası yoğun bakımda hasta takibi kritik öneme sahiptir. Bu derlemede VTE tanılı, damar içi kateter temelli
trombolitik tedavi alan hastaların yoğun bakım süreçlerini incelemek amaçlanmıştır.
Anahtar Kelime: Venöztromboemboli, Kateter temelli tedavi, Derin ven trombozu, Pulmoner emboli, Bakım
Summary
Venous thromboembolism is the third leading cause of cardiovascular mortality. It includes pulmonary embolism
and deep vein thrombosis. Venous thromboembolism can be asymptomatic, is mostly seen in lower extremity veins
and is due to vascular endothelial damage, venous stasis (decreased venous flow) and hypercoagulopathy, whichs
is called Virchow’s Triad. In the last two decades, catheter based intervention with intravascular thrombolytic
therapyhas been developed to remove clots. Patient follow-up is of critical importance in this therapy. In this review
we will discuss the intensive care processes of patients diagnosed with VTE and receiving intravenous catheterbased thrombolytic therapy.
Key word: Venous thromboembolism, catheter-based thrombolytic therapy, deep vein thrombosis, pulmonary
embolism, care
Giriş
Venöz tromboemboli (VTE) pulmoner emboli (PE) ve derin ven trombozunun (DVT) oluşturduğu önemli bir mortalite
sebebidir. Dünya çapında myokard enfarktüsü ve inmeden sonra VTE ve PE ölüm sebepleri arasında 3. sırada yer
almaktadır (1). Gerçek insidansı bilinmeyen VTE yılda 10.000 kişiden 5 ila 20’sinde görüldüğü tahmin edilmekte
ve ilerleyen yaşlarla birlikte insidansı arttığı bilinmektedir (2, 3). Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan
çalışmada yaşa göre sınıflandırılmış VTE insidansları tahmin etmiş; 40 ila 49 yaş arasında 100.000’de 143, 50 ila 59
yaş arasında 100.000’de 200, 60 ila 69 yaş arasında 100.000’de 391 , 70 ila 79 yaş arasında 100.000’de 727 ve 80
yaş üzerinde 100.000’de 1134 olarak bulunmuştur (4-6). Virchow’s Triadı ile adlandırılan, damar endotel hasarı,
venöz staz (venöz akımın azalması) ve hiperkoagülopati nedeniyle oluşan venöz tromboembolizm, çoğunlukla alt
ekstremite damarlarında görülür ve asemptomatik seyredebilir (7, 8). Dislipidemi, hipertansiyon, inme, ortopedik
kırıklar, geçirilmiş obezite cerrahisi, kanser tedavisi, hormon tedavisi alan hastalarda DVT riski fazladır (9, 10). Damar
içindeki trombüslerin yerinden ayrılarak proksimal damarlara uzanması en sık hastane içi ölüm sebeplerden biri olan
PE riskini arttırmaktadır (7, 11).
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Venöz Tromboemboli Belirtileri ve Tanılama
Derin ven tombozu belirtileri; bacakta şişme, deride renk değişikliği, sıcaklık hissi ve ağrı iken PE’de nefes almayla
göğüs ağrısı, nefes darlığı olarak kendini gösterir (12). Laboratuvar incelemeleri, akciğer grafisi, EKG, arter kan
gazı, D-Dimer, bilgisayarlı tomografik anjiografi, akciğer sintigrafisi, EKO, pulmoner anjiografi, alt ekstremite venöz
ultrasonografi kullanılarak tanı konulmaktadır (13). Akut trombüs varlığında pıhtılaşma ve fibrinolizisin eş zamanlı
aktivasyonu nedeniyle plazmada D-Dimer seviyesi yükselir, bilgisayarlı tomografi PE’de kesin tanı koymaya yardımcı
olur (14).
Venöz Tromboembolide Tedavi Yaklaşımları
Tromboembolinin tedavisinde trombolitik amaçlı ilaçlar kullanılmaktadır. Kullanılan ilaçların streptokinaz, ürokinaz,
alteplaz ve doku plazminojen aktivatörü olduğu bilinmektedir (15, 16). Akut VTE tedavisinde; vücut ağırlığına
göre ayarlanmış subkütan, düşük molekül ağırlıklı heparin, İV fraksiyone olmayan heparin gibi trombolitikler
kullanılmaktadır. Uygulanan bu sistemik trombolitik tedavinin klinik olarak belirgin kanama riskini artıracağı
bilinmektedir (17). Derin venlerde tromboz gelişmesi durumunda düşük doz heparin tedavisi dışında damar
içinde oluşan trombüse etki edecek endovasküler trombolitik tedavi teknikleri geliştirilmiştir (8, 18, 19). Son yirmi
yıldır VTE tedavisinde damar içi trombolitik ilaç tedavisi ile pıhtılar eritilerek, damar içinde tekrar rekanalizasyon
sağlandığı gözlenmektedir (20). Kateter temelli trombolitik tedavi perkütan yolla pulmoner arterlere veya derin
venlere ultrason dalgaları yayan katater yerliştirilmesi yoluyla yapılan tedavidir (14). Kateter temelli trombolitik
tedavi farmakolojik tedavi olarak DVT ve PE gibi durumlar için kullanılmaktadır (14). Özellikle pulmoner emboli için
sistemik tedavi kullanımı 2015 yılında belirgin olarak artış göstermiş ve kateter temelli trombolitik tedavi ise kullanım
açısından yükselişe geçmiştir (5). Tedavide kullanılan ultrasonik dalgalar damar içindeki kan, pıhtı ve çevreleyen
dokuya direkt olarak verilmesi, ilacın daha hızlı dağılmasını, fibrin liflerinin daha kolay çözünmesini sağlamaktadır
(21). Kateter temelli trombolitik tedavide trombüs içine yerleştirilen çok delikli kateterden ilk önce yükleme dozunu
devamında infüzyonuyla işleme devam edilir. Tedavi sonrası kontrol venografi yapılarak gerekli durumlarda balon
anjiyoplasti ve stent yerleştirilmesi ile damar açıklığı sağlanır (18, 21). Bu tedavi seçeneği hemodinamik düzenleme,
hipoksinin gidelimesi ve hastane taburculuk sonrası sağ kalım bakımından %87 oranında başarı sağlamaktadır (22).
Akut pulmoner emboli tanı ve tedavisine ilişkin en son European Society Cardiology kılavuzları yüksek riskli hastalar
için birinci basamak tedavi olarak trombolizis önerilirken, trombolizis ‘in kontrendike olduğu hastalarda sistemik
tromboemboli önerilmektedir (23). Literatürlere göre, masif ve submasif PE’de düşük kanama riskine ve sağ kalp
yetmezliğinde hızlı iyileşmeye sağladığı için deneyimli merkezlerde birinci basamak tedavi olarak düşünülmektedir
(23, 24).
Kateter ilişkili Venöz Tromboembolik Tedavide Hemşirelik Bakımı
Venöz tromboemboli öldürücü bir hastalık olmasının yanında önlenebilir ve tedavi edilebilir bir durumdur (25).
Son olarak 2021 yılında güncellenen tromboemboli kılavuzlarında DVT’yi önleme ve tedaviye yönelik kanıt temelli
uygulamalar yayınlanmıştır (26). Önlemeye yönelik uygulamalar arasında basınçlı çorap, pnömatik kompresyon,
yatak içi egzersizler, erken mobilizasyon gibi hemşirelik girişimleri de yer almaktadır. Yönetmelikte de belirtildiği
gibi yoğun bakımda yatan hastalarda emboli oluşumunu önleyici girişimleri bilmek, hekimle birlikte gerekli
planlamaları yapmak ve uygulamak görev ve sorumluluklarımızdan biridir (27). Hemşireler bakım verdikleri tüm
hastaları DVT gelişme riski açısından değerlendirmelidir. Yapılan cerrahi trombolitik tedavi sonrası yoğun bakımda
hasta takibi kritik öneme sahiptir. Kateter temelli trombolitik tedavide sürekli infüzyon uygulaması sistematik
dolaşımda kanamaya sebep olabilir (15, 16). Sistemik trombolitik tedavi kanama riskini artırdığı için hastalar
kanama yönünden yakın takip edilmesi önemlidir. Venöz tromboembolide CRP seviyeleri yükselirken serum albümin
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seviyesinde düşme gözlenmektedir (28, 29). Kan testlerinde CRP, hemoglobin/hematokrit değerleri, intravasküler
koagülopati yönünden fibrin yıkım ürünleri işlem öncesi ve sonrası, pıhtılaşma testi olan APTT (Aktive Parsiyel
Tromboplastin Zamanı) ilk 24 saat 6 saatte bir ve işlem sonrası INR (International Normalized Ratio) takibi önemlidir
(30, 31). İşlem sonrası trombolitik infüzyon sırasında ilk saatte her 15 dakikada bir kranial kanama yönünden
nörolojik değerlendirme yapılması, her 15 dakikada bir kan basıncını izlenmesi, ağız içi anjiyoödem belirtilerinin
izlenmesi önemlidir (31). Katater yerleştirmesi sırasında anjiografik görüntülemede kullanılan opak madde böbrek
yükünü arttırmaktadır (32). Bu sebeple hastanın idrar atılımı ve böbrek fonksiyonlarının takip edilmesi önemlidir.
Ekstremite elevasyonu veya kompresyon uygulamaları, ROM egzersizleri yapılması, intravasküler koagülopati
yönünden fibrin yıkım ürünlerinin işlem öncesi ve sonrası durumu, yeterli hidrasyonun sağlanması kritik öneme
sahiptir (17). Pnömatik basınç cihazı hakeretsiz bacakta aralıklı olarak kas kontraksiyonu sağlar, mekanik etki ile
venöz drenajı artırır ve fibrinolitik aktiviteyi sitümüle eder. Bu yüzden aralıklı pnömatik basınç cihazının kullanımında
ekstremiteye uygun ölçüde olması ve uygulanmanın takibi oldukça önemlidir(10). Yoğun bakımda hastanın işlem
sonrası ağrı değerlendirilmesi geçerlilik ve güvenilirliği kanıtlanmış ölçekler kullanılarak yapılmalı ve tedavi ağrının
yeri, şiddeti, azaltan ve arttıran faktörleri, hastanın genel durumuna göre planlanmalıdır (32). Yoğun bakımda 24
saat trombolitik tedavi alan hastalarda ağrı kontrolü için non-farmakolojik yöntemler (soğuk-sıcak uygulama, TENS
uygulaması, müzik dinletme) kullanılabilir (33). Pulmoner emboli olgularında yoğun bakımdaki hastalarda taşikardi,
hipoksi, göğüs ağrısı, hipotansiyon görülebilir ve mortalite oranı yüksektir. Bu hastalarda önerilen yüksek akım
oksijen tedavisi (HFNC- High-flow nasal cannula oxygen therapy) ve trombolitik tedavi kombinasyonunu dikkatle
uygulamak önemlidir (14, 34). Ayrıca sağ ventrikül yetmezliğine yönelik olarakta intratorasik basınçlar düşük olacak
şekilde düşük tidal volüm ile oksijen tedavisi verilmelidir (35). Hastaya yapılan tüm uygulamalar anlatılmalı, eğitimi
verilmelidir. Tedavi sonrası hastalara taburculuk eğitimi yoğun bakımda başlamalı ve içeriğinde beslenme, sigara
kullanımı, düzenli egzersiz konularına yer verilmelidir (36).
Sonuç:
Venöz tromboemboli önlenebilir sağlık sorunlarından biridir. Önlenemeyen durumlarda kateter temelli trombolitik
tedavi alan VTE olgularında yoğun bakım takipleri son derece önemlidir. Tedavi sonrası yoğun bakım dönemi ve hasta
bakımı konusunda literatürde yeterli kaynak olmaması bu konuda çalışmalar yapılması gereğini ortaya koymaktadır.
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Kronik Hastalığa Sahip Hastaların Hemşirelik Bakımını Algılama ve Bu Bakımdan Memnun
Kalma Düzeyleri
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Giriş
Hemşirelik; varoluşundan bu yana bakım gereksinimi olan bireylerin gereksinimlerinin gidermek ve bakıma ihtiyaç
duymayanların ise bağımsız bir şekilde ihtiyaçlarını karşılaması için destekleyen bir meslek grubudur(1). Bu yüzden
bakım vermek hemşirelik disiplininde en önemli ve öncelikli misyon olarak kabul görmektedir (2). Günümüzde
artık hastalar giderek artan bir şekilde kendi sağlık bakımına katılmak ve karar verme sürecinde aktif rol almak
istemektedirler. Bu nedenle verilen sağlık bakım hizmetinin kalitesi sadece sağlık ekibinin tanımladığı ve belirlediği
boyutta olmamakta buna hastaların kararları da büyük ölçüde etki etmektedir (3). Son yıllarda sağlık hizmetleri
hasta memnuniyetine dayanan bir hizmet sunumunu benimsemektedir (4). Hemşirelik alanında hasta memnuniyeti;
beklenen hemşirelik bakımı ile alınan hemşirelik bakımının örtüşmesi olarak tanımlanmaktadır (5,6). Fakat
memnuniyet algısı hasta, çevre ve hemşire değişkenlerine göre farklılıklar göstermektedir (7,8,9). Memnuniyet
algısının artması iyileşme sürecini hızlandırmada ve bireyin bağımsızlığında önem arz etmektedir.
Gereç ve Yöntem
Araştırmanın tipi: Bu araştırma, kronik hastalığa sahip hastaların hemşirelik bakımını nasıl algıladıkları ve bu
bakımdan memnun olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla tanımlayıcı-ilişkisel olarak yapılmıştır.
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: :Araştırmanın evrenini bir Üniversite Hastanesinin 5 kliniğinde (Kardiyoloji servisi,
Göğüs hastalıkları servisi, Nöroloji servisi, Dahiliye servisi, Endokrin servisi) yatan hastalar oluşturmaktadır. Belirlenen
bu kliniklerdeki hastaların tümünün araştırmaya alınması planlandığı için örneklemin büyüklüğü belirlenmemiş ve
araştırmaya katılmayı kabul eden 58 hasta ile araştırma yürütülmüştür.
Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman: Veriler bir üniversite hastanesi Kardiyoloji, Göğüs hastalıkları, Nöroloji,
Dâhiliye ve Endokrin kliniklerinde, 8 Eylül- 24 Eylül 2022 tarihleri arasında yatan hastalar ile yüz yüze görüşme
tekniği ile toplanmıştır.
Verilerin Toplanması: Araştırmada veri toplama aracı olarak 3 ayrı veri toplama formu kullanılmıştır. Araştırmacı
tarafından hastaların sosyo-demografik durumlarını belirlemek üzere oluşturulmuş kişisel bilgi formu, Hastanın
Hemşirelik Bakımını Algılayışı Ölçeği (HHBAÖ) ve Newcastle Hemşirelik Bakımı Memnuniyet ölçeği kullanılmıştır.
Verilerin Değerlendirilmesi: Araştırmada yer alan veriler SPSS 22.0 paket programı, analizinde ise Hastaların tanıtıcı
özellikleri sayı, yüzde dağılımı, ortalama, standart sapma değerleri ile ifade edilecek, parametrik dağılımlarda ikili
gruplarda bağımsız gruplarda t-testi, parametrik olmayan dağılımlarda Mann-Whitney U testi ilişki katsayılarının
hesaplanmasında Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalamasının 53.4±9.98 olduğu saptanmıştır. Hastaların %62.1’ü kadın, %81’i
evli, % 48.3’ünün ev hanımı ve %25,9’unun ise memur olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %37.9’unun okur yazar
olmadığı, hastaların % 91.4’ünün daha önce hastane yatış deneyimi olduğunu ve %43.1’inin son 1 ay içerisinde
hastaneye en az 1 kez başvuru yaptıkları tespit edilmiştir.

80

www.thbk2022.org

6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,

Hastaların hemşirelik bakım algılarının puan ortalamalarının 63.67±9.64 olduğu ve meslek, ve eğitim düzeyinin
hemşirelik bakım algılarında anlamlı farklılıklar belirlenmiştir (p<0.05). Hastaların Newcastle Hemşirelik Bakımından
Memnuniyet Ölçeğinden ortalama 53.88±7.12 puan alarak hemşirelik bakımından orta düzeyde memnun oldukları
saptanmıştır. Memnuniyette yaş, meslek, eğitim düzeyi ve daha önce refakatçi olma durumlarında anlamlı farklılıklar
belirlenmiştir. Hemşirelik bakım algısı ile bakım memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki saptanmazken, memnuniyet
puan ortalaması ile yaş arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır.
Tartışma
Literatür taramasında genellikle hastaların hemşirelik bakımından memnun oldukları tespit edilmiştir (10,11).
Çoğu araştırmada bizim araştırmamızda olduğu gibi kronik hastalığı olan hastaların hastalık deneyimleri ve bilgi
düzeylerinin daha fazla olması, istek ve beklentilerini daha rahat ifade etmeleri nedeniyle hemşirelik bakımını
algılama düzeylerinin yüksek olduğu ve bakımdan memnun oldukları saptanmıştır(11,12).
Bu sonuçlar doğrultusunda; özellikle sürekli yatış nedeniyle hemşire ilişkileri olan kronik hastalarda memnuniyeti
daha da arttırmak için öncelikle hemşirelerin iş koşulları ve olanaklarının iyileştirilmesi ve hastaların da daha anlayışlı
olmaları önerilmektedir.
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Yara Bakımında Kullanılan Teknolojiler (Derleme)
Ayper Önal Alkan, Ükke Karabacak
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doktora Öğrencisi
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Özet
Yara, çeşitli mekanik, kimyasal, termal ve elektriksel zedelenmeler ya da fizyolojik rahatsızlıklar sonucu vücut
dokularının normal fonksiyonlarını yerine getiremediği, hücre veya dokuların yapılarının bozulduğu veya kaybolduğu
durumlar olarak tanımlanabilir. Yara bakımında amaç; mümkün olan en kısa zamanda doku onarımını sağlamak,
bozulmuş olan anatomik ya da fonksiyonel durumu düzeltmek, ağrıyı azaltmak, enfeksiyonu önlemek, enflamasyon
ve ödemi azaltmak ve en iyi estetik sonuca ulaşmaktır. Global dünyada hızla gelişen teknoloji yara bakım endüstrisinde
de kendini göstermektedir. Yaraların tedavi, bakım, değerlendirme ve koruyucu önlemler ilgili pek çok alanda
gelişmeleri görülmektedir. Bu makalede, yara bakımı ile ilgili teknolojinin gelişmesine paralel olarak kullanılan güncel
yara bakım yöntem ve malzemelerine yer verilecektir.
Abstract
Wound can be defined as the situations in which body tissues cannot perform their normal functions, the structures
of cells or tissues are damaged or lost as a result of various mechanical, chemical, thermal and electrical injuries
or physiological disturbances. Purpose of wound care; to provide tissue repair as soon as possible, to correct the
impaired anatomical or functional condition, to reduce pain, to prevent infection, to reduce inflammation and
edema, and to achieve the best aesthetic result. In this article, current wound care methods and materials used in
parallel with the development of technology related to wound care will be included.
Anahtar kelimeler: yara bakımı, yara yönetimi, yara bakım teknolojisi
1.Giriş
Yara, çeşitli mekanik, kimyasal, termal ve elektriksel zedelenmeler ya da fizyolojik rahatsızlıklar sonucu vücut
dokularının normal fonksiyonlarını yerine getiremediği, hücre veya dokuların yapılarının bozulduğu ya da kaybolduğu
durumlar olarak tanımlanabilir (1). Yara bakımında amaç; mümkün olan en kısa sürede doku onarımını sağlamak,
bozulmuş olan anatomik ya da fonksiyonel durumu düzeltmek, enfeksiyonu önlemek, ağrı, enflamasyon ve ödemi
azaltmak ve en iyi estetik sonuca ulaşmaktır (2). Bu makalede, yara bakımı ile ilgili teknolojinin gelişmesine paralel
olarak kullanılan güncel yara bakım yöntem ve malzemelerine yer verilecektir.
Yara tedavisi, insanlığın var oluşundan bu yana kadar güncelliğini korumakta ve sürekli üzerinde çalışmalar
yapılmaktadır (3). Global dünyada hızla gelişen teknoloji yara bakım endüstrisinde de kendini göstermektedir.
Yaraların tedavi, bakım, değerlendirme ve koruyucu önlemler ilgili pek çok alanda gelişmeleri görülmektedir (4). Her
yara türü için farklı özellik ve çeşitlilikte geliştirilmiş yara örtüleri bulunmaktadır (5). Bu nedenle yarası olan bireyin
tanılanması, yaranın değerlendirilmesi ve yaraya uygun yara örtüsünün seçilmesi tedavinin etkinliği açısından oldukça
önemlidir (6). Etkili bir yara bakım yönetimi hastanın yaşam kalitesi ve konforunu da olumlu yönde etkileyecektir (7).
Yara bakım ve tedavisine ilişkin bilgiler aşağıda paylaşılmıştır.
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2. Yara Değerlendirilmesinde Güncel Yaklaşımlar
2.1. Görsel Değerlendirilme Teknolojileri
Yaralar çoğunlukla görsel olarak değerlendirilmektedir. Bu durum bireysel açıdan farklılıklar gösterebilmektedir (4).
Yüzeysel yaraların yüzey alanı genellikle tek kullanımlık cetvellerle maksimum dikey uzunluk ve genişlik ölçümlerinin
çarpılmasıyla tahmin edilir. Ancak yara hacmi ve derinliği, genellikle yumuşak doku distorsiyonu ve vücut eğriliğinden
etkilenen 3 boyutlu ölçümler gerektirir (6). En yaygın teknik, yaranın genişliğini, uzunluğunu ve derinliğini ölçmek
için hayali bir saatin yüzünü kullanarak doğrusal bir ölçüm olan “saat yöntemi” olarak bilinir (6, 8).
2.2. Dijital Fotoğrafçılık ve Yazılım Teknolojileri
Yara değerlendirilmesinde kullanılan teknolojilerin en pratik kullanımı akıllı telefonlar tarafından sağlanmaktadır.
Yaygın olarak desteklenen yüksek çözünürlüklü dijital fotoğrafçılığın gelişmiş yazılımlarla desteklenerek yaraların üç
boyutlu görüntüsünü oluşturmaktadır (4). Çalışmalar, 2,2°C›den yüksek sıcaklık gradyanına sahip hipertermili cilt
bölgelerinin olası yaraları temsil ettiğini göstermiştir (9). Geliştirilen sistem, akıllı telefon ve mobil termal görüntü
toplama kamerası (FLIR ONE) ile görüntü işleme ve analiz yazılımından oluşmaktadır (10). MATLAB Mobil Android
uygulaması Android telefona uygulanarak kullanılmaktadır. Önerilen sistemin, yara riski olan bölgeleri başarıyla
tanımlayabildiğini ve özellikle ayak yaralarının önlenmesinde faydalı olduğu yönündedir [7].

2.3. İnvaziv Olmayan Yara Değerlendirme Teknolojileri
İnvaziv olmayan yara değerlendirmesi için günümüzde çeşitli optik teknolojiler geliştirilmektedir. Bu optik teknolojiler,
değişen oranlarda, görsel incelemeyle algılanamayan cilt bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. Bu
değerlendirmeler, kan akışı, kolajen yapımı, yeniden şekillenmesi, hemoglobin içeriği, enfeksiyon, sıcaklık, vasküler
yapı ve eksuda içeriği olmak üzere doku özelliklerinin nicel analizini yapmaktadır (8). Bu analizleri sağlayan yara
değerlendirme teknolojileri; spektroskopi, termografi, perfüzyon görüntüleme, , mikroskopi, lazer doppler
görüntüleme, 3D lazer görüntüleme, hiperspektral görüntüleme (HSI) ve dijital kamera yöntemleridir (11).

83

www.thbk2022.org

6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,

Şekil 1: İnvaziv olmayan görüntüleme yöntemleri
3. Yara Bakımında Güncel Yaklaşımlar
3.1. Modern Yara Bakım Ürünleri
Yara bakım tedavisinde yaranın özelliğine göre kullanılabilen modern yara bakım örtüleri; film, köpük, hidrokolloid,
hidrojel, aljinat ve nano gümüş gibi farklı içerikli pek çok çeşitliliğe sahiptir (12). Yaradaki eksuda miktarını, bakteri
geçişini önlemek ve yara yatağında biriken eksudanın maksimum seviyede emilmesini sağlamak için köpük ya da
silikon örtüler, ince ve şeffaf yapısıyla yarayı dışarıdan gözlemlemek ve bakteri geçişini önlemek için film örtüler
kullanılmaktadır (1, 13). Kurumuş nekrotik dokunun bulunduğu yaralarda iyileşme için yaranın nemlenmesini ve
nekrotik dokunun çözülmesini sağlayan hidrojeller, yüksek oranda sıvı tutma kapasiteleri ile yaraya temas ettiğinde
hidrofilik jel oluşturabilen, böylece yaranın iyileşmesi için öngörülen termoregülasyon ve nemi sağlayan aljinat örtüler
ve benzer şekilde yapısındaki hidroaktif parçacıklar ile yaradaki eksudayı çekebilen hidrokolloidler günümüzde yara
bakımında çoğunlukla kullanılmaktadır (12, 14, 15).
3.2. İleri Yara Bakım Teknolojileri
Son yıllarda yara tedavisi ve bakımında ileri yara teknolojilerinin kullanımı ön plana çıkmaktadır. Bu aletlerin
dezavantajları pahalı olmaları ve kullanımlarının uzmanlık gerektirmesidir. Ancak tekrar kullanıma uygun olması
avantaj olarak görülmektedir. Bu alandaki uygulamaların en önemlileri; negatif basınçlı terapi sistemi (NPWT), larva
tedavisi (Maggot Debridman Sistemi), elektrik stimülasyonu, lazer ışınları, ultrason tedavisi, hiperbarik oksijen
tedavisi, topikal oksijen tedavisi, yapay deri mühendisliği, ipek bazlı biyomalzemeler, bal uygulaması, kolojenler,
kök hücre ve topikal ozon tedavisidir (2, 16). Ayrıca natrox oksijenli yara tedavi sistemi, yara iyileşmesinde oksijenin
fizyolojik rolünü destekleyerek yara iyileşme süreçlerinde katkı sağlamaktadır. Rigenera teknolojisi her türlü
doku kusurlarında kullanılabilir, cilt, yağ, kıkırdak ve kemik dahil olmak üzere çok çeşitli dokulardan elde edilen
mikrogreftlerdir. Actigreft, jel formatındadır ve trombositten zengin fibrin, trombositten zengin plazma, fibrin
yapıştırıcısı, makrofajlar ve çeşitli büyüme faktörleri gibi kan ürünlerinden elde edilir. Kronik yara bakımında kullanılan
topikal hemoglobin spreyi yara iyileşmesinde önemli katkıları vardır (17). Matriderm ise kollejen içeriğiyle pek çok
yarada kullanılır (15).
Yaralar temel olarak akut ve kronik yaralar olmak üzere iki grupta sınıflandırılırlar. Akut yaralar kendi kendine
iyileşebilirken kronik yaralar vücudun kendi mekanizması ile iyileşemez ve bu tür yaraların özel bakıma ihtiyacı vardır
(5). Vücudun kendi organizasyonu ile iyileşemeyen bu yaralarda derinin benzeri bir bariyer görevi görerek yarayı
dış etkenlerden korumak, kontaminasyonu önlemek ve yara iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla yara örtüleri
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kullanılmaktadır (1).
Teknolojinin sağladığı bu yara örtüleri daha ağrısız ve konforlu olmaları, geleneksel pansumanlara göre hızlı iyileşme
sağlamaları ve daha az sıklıkta pansuman değişimi gerektirmektedir (18). Bunların yanı sıra yara bakım örtüsü tercihi
yapılırken; yara iyileşmesini hızlandıran, yarayı nemli tutan, yara üzerindeki eksuda ve toksik maddeleri ortamdan
uzaklaştıran, koku oluşumunu önleyen, oksijen ve gaz alışverişini sağlayan, pansuman değişiminde yara kenarlarında
doku hasarı ve travmaya neden olmayan, elde edilmesi kolay ve maliyeti ucuz yara örtüleri tercih edilmelidir (1, 2,
12).
Yara bakımında eğitim, sağlık çalışanlarının yaraları doğru bir şekilde tanımlayabilmesini, teşhis edebilmesini ve
yönetebilmesini sağlamak ve hastalara güvenli ve etkili bakım sunmalarını sağlamak için hayati önem taşımaktadır
(18). Yara yönetiminde Virtual Reality (VR) teknolojisinin kullanılması, profesyonel bakım verenlere sanal dünyada
eğitim vermektedir. VR eğitimi, her bir hasta için uygun tedaviyi seçer ve sağlanan eğitimi kullanarak pansumanı
hastaya uygular (19).
4. Sonuç
Sonuç olarak kronik yara yara yönetimi zor bir süreçtir. Geliştirilen yöntemler tedavi sürecine katkı sağlamakla
birlikte, yaranın en kısa sürede kapanması hastanın yaşam kalitesini arttırmaktadır. Bunların yanı sıra daha ucuz
maliyet ve bakteriyal kontaminasyona daha dirençli olma gibi avantajları da bulunmaktadır. Kullanılmakta olan bu
ürünler ve yöntemlerin olduğu daha kapsamlı çalışmaların yapılması önerilmektedir.
KAYNAKLAR
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Hasta Mobilizasyonunda Uygulanılacak Kurallar ve Uygulama Alışkanlıklarının
Değerlendirilmesi
Yasemin Cin1, Mustafa Ağar2, Gülçin Adatepe3
Acıbadem İnternational Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Uzman Hemşire
Acıbadem Atakent Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Uzman Hemşire
3
Acıbadem Atakent Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Uzman Hemşire
1
2

MOBİLİZASYONDA 8 GÜVENLİ ADIM
Mobilizasyon Nedir?
İmmobilizasyon komplikasyonlarının önlenmesinde kullanılan en yaygın yöntemdir.
Tablo 1. İmmobilizasyonun Vücut Sistemleri Üzerindeki Olumsuz Etkileri
Sistem

Olumsuz Etkiler

Kardiyovasküler

Hipovolemi
Atım volumünde azalma
Kardiyak outputda azalma
Karotid baroreseptör yanıtında degisme
Ortostatik hipotansiyon
Derin ven trombozu

Solunum

Atelektazi
Pnömoni
Pulmoner emboli

Kas-iskelet

Kas atrofisi
Kas kuvvetinde azalma
Esneklikte azalma
Kemik mineral kaybı
Eklem kontraktürleri

Metabolik

Kalsiyum, potasyum, sülfür kaybı

Endokrin

Hiperglisemi
İnsülin direnci

Sinir

Kompresyon nöropatileri

Genitoüriner

Uriner staz
Renal tas olusumu

Gastrointestinal

Konstipasyon
İleus

Deri

Bası yarası

Psikolojik

Depresyon
Anksiyete
İrritabilite
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Mobilizasyon yöntemleri yatak içi ve yatak dışı aktivitelerin tümünü içermektedir. Mobilizasyonun amaçları;
•

Alveolar ventilasyon ve ventilasyon/perfüzyon oranının iyilestirilerek oksijenasyonun

•

optimize edilmesi

•

Akciğer hacimlerinin arttırılması

•

Mukosiliar temizliğin arttırılması

•

Vücutta normal sıvı dağılımının sürdürülmesi ve korunması için gerekli olan gravitasyonel uyarının sağlanması

•

İmmobilizasyon ve yatak istirahatinin olumsuz etkilerinin azaltılması

•

Bilinç seviyesinin arttırılması

•

Kardiyovasküler sistemin geliştirilmesi

•

Fonksiyonel bağımsızlığın arttırılması

•

Psikolojik olarak kendini iyi hissetme duygusunun geliştirilmesi

•

İş kapasitesinin attırılması (1).

Mobilizasyonda kullanılan yöntemler;
•

Yatak içi egzersizler (pasif, aktif-yardımlı ve aktif eklem hareketleri)

•

Yatak içinde pozisyonlama (dik oturma pozisyonu ve sağa-sola yan yatış vb)

•

Sırtüstü yatış pozisyonundan oturma pozisyonuna gelme

•

Yatak kenarında oturma

•

Oturma pozisyonundan ayağa kalkma

•

Yatak kenarında oturma pozisyonundan ayağa kalkma ve sandalyeye geçme

•

Yürümedir(1

Mobilizasyonun Önemi
Hastanın erken dönemde ayağa kaldırılması ve mobilize edilmesi, dolaysıyla hareketsizlik ile ilgili komplikasyonların
önlenmesi, homeostatik dengenin sürdürülmesi ve iyileşmenin hızlandırılması ameliyat sonrası dönemde hemşirelik
bakımının önemli amaçları arasında yer almaktadır (2).
Yoğun bakım hastalarının da yatışlarının ilk 24 saatinde erken mobilizasyonunun güvenli ve uygulanabilir olduğu
Zerrin Özçelik ve ark (2017) tarafından belirtilmektedir. Meriç Şenduran ve ark.(2021) kritik hastalarda erken
mobilizasyonun güvenliği için; fizyolojik yanıtları gözlemlemek amacıyla mobilizasyon sırasında hemodinamik ve
respiratuvar parametrelerin sürekli monitorizasyonunu önermektedir (2).
Son on yılda, yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) erken mobilizasyon ve rehabilitasyonu değerlendiren 40’tan fazla
randomize çalışma yapılmıştır (3).
Destekleyici kanıtlara ve kılavuzlara rağmen, YBÜ mobilizasyonu ve rehabilitasyonunun uygulanması oldukça
değişkendir (4). Bu nedenle, YBÜ klinisyenlerine erken mobilizasyon ve rehabilitasyonu optimize etmede yardımcı
olacak 10 adım belirlenmiştir.
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Erken mobilizasyon sağlanması sonucu; solunum fonksiyonlarının daha iyi olması, erken dönemde triflow
çalıştırılabilmesi, fonksiyonel kapasitesinin artırması ile myokardiyal oksijen tüketiminin azaltması, iştah artışı ile
birlikte erken dönemde oral beslenmeye kolaylıkla geçilebilmesi, immobilizasyon sonucu gelişen sırt ağrısının
önemli ölçüde azalması, hastanın kendine güvenin artması, anestezi nedeniyle etkilenen mide ve barsakların eski
çalışma düzenine geçişinin daha çabuk olması, derin ven trombozu gibi birçok komplikasyonun en aza indirgenmesi
gibi iyileşme sürecini hızlandıran ve hastanın taburculuk süresini kısaltan birçok sistemsel ve psikososyal faktör
sağlanmış olur(5).
Yüz dört hasta ile yapılan randomize kontrollü bir çalışmada; erken mobilizasyon uygulanan grupta, erken mobilizasyon
uygulanmayan gruba göre deliryum ve YBÜ’sinde kalma süresinde anlamalı fark olduğu belirtilmiştir (5).
Mobilizasyonda Kullanılan Araçlar Nelerdir?
Mobilizasyon için gerekli ekipmanlar; portatif izleme, tavana monte edilmiş izleme veya portatif askı kaldırıcılar,
yürüyüş koşum takımları, eğimli masa, yürüyüş yardımcısı (örneğin, önkol destek çerçevesi), uygun bir yatar koltuk
ve çarşafları içerebilir. Yatak alanından uzaklaşıyorsanız, diğer ekipmanlar taşınabilir oksijen, taşınabilir aspirasyon
ve portatif bir ventilatör içerebilir. Taşınabilir bir ventilatör kullanırken, yeterli oksijen beslemesini garanti etmek için
hastaya yedek bir oksijen tüpü eşlik etmelidir. Tüm ekipmanın güvenli ağırlık limiti hastanın vücut ağırlığı ile kontrol
edilmelidir (6).
Uygulamada Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Güvenli mobilizasyon için gereken personel sayısını sağlamak ve gereksiz ekipmanların ve dağınıklığın alandan
çıkarılması önerilmektedir. Mobilizasyon boyunca, koordinasyonun sağlanması için açık bir liderin olması zorunludur
(6).
Kritik bir hastayı güvenli bir şekilde mobilize etmek için gereken personel sayısı (hekim, hemşire, fizyoterapist,
solunum fizyoterapisti, bakım destek personeli vs.) hastanın fonksiyonel değerlendirmesi sonucunda risklerine göre
belirlenir. Mobilizasyonda görev alacak personelin eğitim alması ve birbirlerinin rollerini bilmeleri gerekmektedir(6).

89

www.thbk2022.org

6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,

Güvenli hasta mobilizasyon konusu önem kazandıkca, uygulayıcıların, manuel yöntemler kullanmak yerine kaldırma
ekipmanı kullanmalarının ergonomik acıdan daha güvenli ve konforlu olduğu düşünülmektedir (7).
Mobilizasyonun öksürme ve sekresyonların ekspektorasyonuna neden olması ile oluşabilecek aerosol yayılımını
engellemek ve sağlık çalışanını korumak için uygulama sırasında dikkatli olunması, hava yolu önlemlerinin alınması
gerekmektedir (9).
Acıbadem Sağlık Grubunda Süreç Nasıl İşlemektedir?
Acıbadem Sağlık Grubunda çalışan tüm hemşireler ve bakım destek personelleri oryantasyon eğitimlerinde “Hastaların
Mobilizasyonu Eğitimi” ni almaktadır. Oryantasyon sürecinde yapılan uygulamalar uygulama değerlendirme formu
ile değerlendirilmektedir. Eğitimler her yıl online olarak tekrarlanmaktadır. Hastaların mobilizasyon süreci için
“Hastaların Mobilize Edilmesi Talimatı” ile gerekli kurallar belirlenmiştir.
Mobilizasyon Projesi
INT-ATAK Lokasyonlarında, yatan hasta bölümlerinde hemşirelerin mobilizasyon alışkanlıklarını değerlendirmek ve
uyulması gereken kuralları belirlemek amacıyla gözlem ve anket çalışması yapıldı.
Birinci aşamada hemşirelerin hasta mobilizasyon uygulamaları sırasında “Hastaların Mobilize Edilmesi Talimatı”na
uygunluklarını değerlendirmek amacıyla, kontrol formu oluşturuldu. Uygulamalar hasta bakım sorumlusu, sorumlu
hemşire ve ekip liderleri tarafından gözlemlendi ve veriler kontrol formu aracılığı ile toplandı. Çalışmanın evrenini 18
Mart-31 Mart 2021 tarihleri arasında yatak hasta katı ve yoğun bakımlarda yatan ve destekle mobilize olan hastalar
oluşturdu. Örneklem için rastgele seçilen 75 hasta (Atakent 50-INT 25 hasta) belirlendi. Gözlem verileri analiz edildi.
İkinci aşamada hemşirelerin hasta mobilizasyonu hakkındaki düşüncelerini değerlendirmek amacıyla anket formu
oluşturuldu. Çalışmaya katılmayı kabul eden 50 hemşire tarafından anket dolduruldu. Anket formu verileri analiz
edildi.
Analiz Sonuçları
Hemşirelerin mobilizasyon öncesinde; tıbbi kayıt, ekipmanların hazır bulundurulması, kateter bağlantılarının uygun
tespiti ve hastanın kullandığı varis çorabı kontrolünü eksik yaptığı görüldü.
Mobilizasayon sırasında; hastaya bağlı olan ekipmanların uygun tespiti, ihtiyaç olabilecek ekipmanların hazırda
tutulması, aspirasyon, hastadan gelen drenajın kontrolü ve insizyon yerlerinin kontrolünün eksik yaptığı görüldü.
Hemşireler; mobilizasyona hekim ve hemşire birlikte karar verdikleri, iş yükünü arttırdığını ve hastaların iyileşmesine
olumlu katkısı olacağını düşünmektedir. Mobilizasyon sırasında gerekli ekipman ve personel desteğini de alabildiklerini
ifade etti.
Yeterli ekipman olduğunu ifade eden çalışanların oranı %66 iken, mobilizasyonda gerekli ekipman kullanım
durumunun uygunluğu %52,7 de kaldı. Bu durum mobilizasyon sürecinde çalışanların ekipman desteğini kullanmayı
tercih etmediklerini düşündürdü.
Çalışmaya katılan hemşireler mobilizasyonun hasta iyileşmesine olumlu kattı sağlayacağı bilmesine rağmen
katılımcıların çoğunluğu mobilizasyonu iş yükünü arttıran bir girişim olarak görmektedir. Aynı zamanda mobilizasyon
sürecinin planlanmasında hemşirelerin büyük bir çoğunluğu hekim ile birlikte sorumluluk aldığını ifade etmektedir.
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Öneriler
Hasta güvenliği acısından hemşirelerin farkındalıklarının arttırılması, bölümlerdeki mobilizasyon uygulamalarının
farklı gözlemciler tarafından denetlenerek çalışanların mobilizayon için teşvik edilmesi önerilmektedir. Bunun
yanında mobilizasyona yardımcı ekipman çeşitliliği ve sayısı arttırılarak çalışanlara destek sağlanması gerekmektedir.
Mobilizasyonu kolaylaştırmak, hasta ve çalışan güvenliğini korumak için deneyimli kişilerden oluşan mobilizasyon
takımı kurulması önerilmekte olup Covid 19 pandemisi sürecinde tedavinin önemli bir parçası olan prone
pozisyonunun da çalışanlar tarafından daha kontrollü yapılabilmesi adına mobilizasyon takımının fayda sağlayacağı
düşünülmektedir.
Uygulamalarımızı Nasıl Geliştirebiliriz?
Uygulamanın amacı, hasta mobilizasyonunu güvenli şartlarda optimize etmek.
ASG’de kullanılan mobilizasyona yardımcı ekipmanlar neler?
•

Portatif İzleme Aracı

•

Tavana Monte Edilmiş İzleme Aracı

•

Portatif Askı Kaldırıcı

•

Yürüyüş Koşum Takımı

•

Eğimli Masa,

•

Yürüyüş Yardımcısı (Örneğin, Önkol Destek Çerçevesi),

•

Yatar Koltuk

Mobilizasyonda 8 Güvenli Adım
1. Multidisipliner Planlama Yap ve İletişimi Sağla
2. Uygun Yöntem ve Hasta Tercihlerini Belirle
3. Engelleri Tanımla ve Önlem Al
4. Güvenli Ortam ve Ekipman Hazırla
5. Mobilizasyon İçin Takım Kur
6. Hasta İle Temasta Kal
7. Mobilizasyonu Güvenli Sonlandır
8. Uygulama Sürecini Kaydet
1. Multidisipliner Planlama Yap ve İletişimi Sağla: Hemşireler liderlik ve iletişim becerileri ile hasta mobilizasyonunu
planlama, koordine etme, teşvik etmekte ve kültürü geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Hekim, fizyoterapist, bakım
destek personeli, hasta ve hasta yakınları bilgilendirilerek sürece katılacak kişiler ile işbirliği sağlanır. Mobilizasyonda
çok profesyonelli ekip çalışması sürdürülmesi için optimal iletişim gereklidir. Mobilizasyonun türü, zamanı, süresi ve
sıklığı hasta ve hastalığının kritikliğine göre planlama yapılır. Hastaya özgü belirlenmiş algoritma üzerinden sürece
katılacak kişilere bilgilendirme yapılır (8).
2.

Uygun Yöntem ve Hasta Tercihlerini Belirle: Yatak içi ve yatak dışı hastaya uygun tüm seçenekleri ile seçenekler
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düşünülmelidir. Kritik hastalarda erken evrede kısa vadeli hedefler belirlenmelidir (yatak içi pozisyonlama vb).
Hastaların mobilizasyonu nasıl algıladığı bilinmelidir. Bazı hastalar için yorucu, rahatsız edici olarak düşünülürken
bazı hastalar için motive edici ve ödüllendirici olabilir(1,8).
3. Engelleri Tanımla ve Önlem Al: Hasta ile ilgili ve hasta dışındaki engeller belirlenmelidir. Hastadaki fizyolojik
dengesizlik, tıbbi cihazların varlığı, sedasyon, daha önceki deneyimler önemlidir. Bu durumlarda hastaya uygun
mobilizasyon tekniği seçimi, eğitim ve bilgilendirmeler yapılır. Hasta dışında sınırlı personel, ekipman, koordinasyon
eksikliği gibi teknik sorunlar tespit edilerek tamamlanır(1,8).
4. Güvenli Ortam ve Ekipman Hazırla: Sürecin güvenli şekilde yürütülebilmesi için strateji belirlenerek sürece
dahil olacak herkesle paylaşılır. Yatak içi ve yatak dışı mobilizasyon öncesi, sırası ve sonrasında solunum, nörolojik,
hemodinamik ve diğer tüm vücut sistemleri için bulgular takip edilir. Güvenli mobilizasyon önem kazandıkca,
uygulayıcıların, manuel yöntemler kullanmak yerine kaldırma ekipmanı kullanmalarının ergonomik acıdan daha
güvenli ve konforlu olduğu düşünülmektedir (7,8). Ekipman, tedavi seçeneklerini genişletebilir, hasta hareketliliğini
ve aktivite seviyelerini artırabilir ve personelin yaralanma riskini azaltabilir. Ekipman maliyeti/bulunabilirliği, üniteler
veya hastalar arasında ekipmanı paylaşma durumu (enfeksiyon kontrol hususları dahil) ve ekipmanın uygun şekilde
saklanması sürecin devamlılığı için önemlidir (8). Mobilizasyon için gerekli ekipmanlar; portatif izleme, tavana monte
edilmiş izleme veya portatif askı kaldırıcılar, yürüyüş koşum takımları, eğimli masa, yürüyüş yardımcısı (örneğin, önkol
destek çerçevesi), uygun bir yatar koltuk ve çarşafları içerebilir. Yatak alanından uzaklaşıyorsanız, diğer ekipmanlar
taşınabilir oksijen, taşınabilir aspirasyon ve portatif bir ventilatör içerebilir. Taşınabilir bir ventilatör kullanırken,
yeterli oksijen beslemesini garanti etmek için hastaya yedek bir oksijen tüpü eşlik etmelidir. Tüm ekipmanın güvenli
ağırlık limiti hastanın vücut ağırlığı ile kontrol edilmelidir (1,6).
5. Mobilizasyon İçin Takım Kur: Güvenli mobilizasyon için gereken personel sayısını sağlamak ve gereksiz
ekipmanların ve dağınıklığın alandan çıkarılması önerilmektedir. Mobilizasyon boyunca, koordinasyonun sağlanması
için açık bir liderin olması da zorunludur. Kritik bir hastayı güvenli bir şekilde mobilize etmek için gereken personel
sayısı (hekim, hemşire, fizyoterapist, solunum fizyoterapisti, bakım destek personeli vs.) hastanın fonksiyonel
değerlendirmesi sonucunda risklerine göre belirlenir. Mobilizasyonda görev alacak personelin eğitim alması ve
birbirlerinin rollerini bilmeleri gerekmektedir (6).
6. Hasta İle Temasta Kal: Mobilizasyonun amaçlarının arasında hastanın psikolojik olarak kendini iyi hissetme
duygusunun geliştirilmesi de yer almaktadır (1). Süreç boyunca hastanın duygusal geçişleri de gözlemlenir. Yapılan
uygulamaların görev alan kişiler ile hasta arasındaki iletişimi, güveni arttırması sağlanarak, hastanın saygınlığına ve
mahremiyetine her zaman özen gösterilir (1). Hasta mobilizasyon için motive edilir, mobilizasyon süreci sırasında
iyilik hali takip edilir.
7. Mobilizasyonu Güvenli Sonlandır: Mobilizasyon öncesi, sırasında ve sonrasında kardiyopulmoner parametrelerin
sürekli olarak izlenmesi koşullarıyla major bir bozulma olmaksızın güvenli bir şekilde mobilize edilebilmelidir
(1). Hastanın aktiviteleri tolerans durumuna aktivite planlaması yapılır. Ameliyat sonrası hareket ile birlikte ani
hareketlere bağlı olarak ortostatik hipotansiyon gelişebilir. Ortostatik hipotansiyon gelişimi söz konusu olduğunda
hastanın önce sırtüstü yatar pozisyondaki kan basıncı değerlendirilir, sonra oturtulur ve iki üç dakika sonra kan
basıncı ölçümü tekrarlanır. Kademeli pozisyon değişimi, dolaşım sisteminin değişime uyumunu kolaylaştırır. Hastada
baş dönmesi varsa, tekrar sırtüstü yatırılmalı, ayağa kalkma birkaç saat ertelenir(2,10). Mobilizasyon süreci devam
ederken hastanın durumunda olumsuz bir değişiklik olursa mobilizasyon sonlandırılır, gerekli müdahaleler yapılır.
Mobilizasyon süresi bitince hastanın çevresinin güvenliği sağlanalarak mobilizasyon sonlandırılır, gerekli önlemler
alınır.
8. Uygulama Sürecini Kaydet: Hastanın genel sağlık durumunun takibi ve bir sonraki mobilizasyon planlaması için
mobilizasyon sürecindeki bulgu ve gözlem verileri basından sonuna kadar kayıt edilir.
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ÖZET
Bu çalışmada, majistral ilaç tedavisinde Eau de goulard solüsyonu uygulamalarında sağlık çalışanlarının farkındalığını
saptamak, Eau de goulard solüsyonun ne şekilde, hangi sıklıkla, ne kadar süre ile kullanıldığını, uygulamada nelere
dikkat edildiğini tespit etmek amaçlanmıştır.
Araştırmanın evrenini Acıbadem Sağlık Grubuna ait International, Atakent, Bakırköy, Maslak, Taksim ve Fulya
Lokasyonlarında yatarak hasta kabul eden birimlerde çalışan sağlık çalışanları oluşturmuştur. Çalışma tanımlayıcı
kesitsel bir çalışma olarak planlanmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden 274 kişiye demografik ve Eau de goulard
uygulamasına yönelik anket yapılmıştır. Anket verileri frekans dağılımı ile değerlendirilmiştir.
Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının %41,2’si lisans, %36,5’i lise, %12,4 ön lisans, %9,8 yüksek lisans mezunu olduğu
saptanmıştır. Çalışanların %77,5’i hemşire/ sağlık memuru, %13,5’i ATT, %6,9’u doktor, %5,8’i paramedik olarak
saptanmıştır. Çalışanların %69,3’ü ödem çözmek amacıyla, %13,1 ödem çözme ve kızarıklık, hematom, infiltrasyon,
filebit, selülit yumuşak doku zedelenmesi, epizyotomi gibi nedenlerle kullanmış oldukları saptanmıştır.
Bu çalışmada Eau de goulard solüsyonu lise ve lisans mezunu hemşirelerin ödem çözmek amacı ile iyice çalkaladıktan
sonra günde 3-4 kez 20 dk süre ile uyguladıkları tespit edilmiştir. Lise mezunu hemşirelerin hekim ve hemşire kararı
ile uygulama yaparken, lisans mezunu hemşirelerin ise hekim kararı ile uygulama yaptıkları tespit edilmiştir.
Anket sonuçlarına göre, Eau de goulard uygulamalarında sağlık çalışanlarının solüsyonu kullanmadan önce
çalkaladıkları ve uygulamada farkındalıklarının olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kurşun subasetat, ödem
ABSTRACT
In this study, it was aimed to determine the awareness of healthcare workers in the applications of Eau de goulard
solution in magistral drug treatment, how, how often and for how long Eau de goulard solution was used, and what
was paid attention to in practice.
The universe of the study was composed of healthcare professionals working in inpatient units in the International,
Atakent, Bakırköy, Maslak, Taksim and Fulya Locations of the Acıbadem Health Group. The study was planned as
a descriptive cross-sectional study. Demographic and Eau de goulard application survey was conducted with 274
people who accepted to participate in the study. The survey data were evaluated by frequency distribution.
It was determined that 41.2% of the healthcare workers who participated in the study were graduates of
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undergraduate, 36.5% of high school, 12.4% of associate degree, 9.8% of master’s degree. 77.5% of the employees
were determined as nurse / health officer, 13.5% as ATT, 6.9% as doctor and 5.8% as paramedic. It was determined
that 69.3% of the employees used it to resolve edema, 13.1% for edema resolution and redness, hematoma,
infiltration, phlebitis, cellulite, soft tissue injury, episiotomy.
In this study, it was found that high school and undergraduate nurses applied the Eau de goulard solution for 20
minutes 3-4 times a day after shaking it thoroughly to resolve edema. It has been determined that high school
graduate nurses practice with the decision of physician and nurse, while nurses with undergraduate degree practice
with the decision of physician.
According to the results of the survey, it was determined that healthcare workers shake the solution before using it
and have awareness in the application in Eau de goulard practices.
Keywords: Lead acetate, edema
GİRİŞ
Majistral ilaç, hekimin yazdığı reçeteye göre eczanelerde eczacılar tarafından hazırlanan ilaçlara verilen isimdir.
Bu ilaçlar, istenen etkin maddeler ve gerekliyse yardımcı maddeler kullanılarak istenen dozaj formunda ve taze bir
şekilde, hastaya özel olarak hazırlanmaktadır.(1)
Yaşayan ve ark.(2015) çalışmasına göre eczacılara gelen en sık majistral ilaç reçetesinde %48,2 oranında Eau de
goulard yer almaktadır (1).
Eau de goulard; 2 gram kurşun subasetat çözeltisi ile 98 gram musluk suyundan hazırlanan çözeltidir. Bu çözelti
doğrudan doğruya kullanılmaz, sulandırıldıktan sonra kullanılır.(2) Eau de goulard solüsyonu ödem çözücü etkisinden
faydalanmak amacı ile kullanılır. (3,4)
Eau de goulard kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta solüsyonun kullanımından önce çökeltinin
homojen olarak dağılabilmesi için iyice çalkalanmasıdır.(5) Literatür çalışması yapıldığında Türkiye’de Eau de goulard
kullanımı ile ilgili yapılan hemşirelik çalışmalarına rastlanılmamaktadır. Yapılan diğer çalışmalar Eau de goulard’ın
hazırlanma tekniği üzerine olup uygulamaya yönelik bilgi yoktur.
Eau de goulard ne şekilde kullanılmalıdır? Eau de goulard hangi sıklıkla, ne kadar süre ile kullanılmalıdır? Hemşirelik
uygulamalarında nelere dikkat edilmelidir?
Yukarıda sorduğum sorulara yanıt verebilen bilimsel kaynaklar oldukça sınırlıdır. Tedavinin etkin olması, ilacın
uygun hazırlanmasının yanında doğru uygulamaya da bağlıdır. Bu amaçla Eau de goulard uygulamalarında sağlık
çalışanlarının farkındalığı tespit edilecektir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın evrenini Acıbadem Sağlık Grubuna ait International, Atakent, Bakırköy, Maslak, Taksim ve Fulya
Lokasyonlarında yatarak hasta kabul eden birimlerde çalışan sağlık çalışanları oluşturdu. Çalışma tanımlayıcı kesitsel
bir çalışma olarak planlandı. Çalışma Acıbadem Üniversitesi Tıbbi Araştırmalar Değerlendirme Kurulu Tarafından
14.07.2016 tarihinde 2016-12/10 karar numarası ile onaylandı. Çalışmaya katılmayı kabul eden 274 kişiye
demografik ve Eau de goulard uygulamasına yönelik anket yapıldı. Çalışmaya dahil olan kişilerden anket uygulaması
öncesi izin alınmış olup Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygun olarak yapıldı. Anket verileri frekans dağılımı ile
değerlendirildi.
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BULGULAR
Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının %41,2’si lisans, %36,5’i lise, %12,4 ön lisans, %9,8 yüksek lisans mezunu olduğu
saptanmıştır.
Çalışanların %77,5’i hemşire/ sağlık memuru,%13,5’i ATT, %6,9’u doktor, 5, 8’i paramedik olarak saptanmıştır.
%36,8’i 13-36 aylık, %17,1’i 37-60 aylık,%15,6 121 ay ve üzeri, %14,9’u 0-12 aylık ve 61-120 aylık, ASG deneyimine
sahip olduğu saptanmıştır.
%92,3’i eau de goulard kullanmış, % 7,1’i kullanmamış olduğu tespit edilmiş.
Kullanım Sıklığı Dağılımı
5. 4. soruya cevabınız evet ise ne sıklıkla kullanılır
n
a. Hergün en az bir kez
26
b. Her hafta en az bir kez
67
c. Her ay en az bir kez
74
d. Diğer…
88
Boş
19
Toplam
274

%
9,5
24,5
27,0
32,1
6,9

%32,1’inin kullanım süresinin değişkenlik gösterdiği, %27’si her ay en az bir kez, %24,5’i her hafta en az bir kez, %9,5’i
her gün en az bir kez uyguladığını belirtmiştir.
Çalışanların %54,7’si sadece hekim istemi, %29,6’sı hemşire değerlendirmesi, %12,8 hem hekim istemi hem hemşire
değerlendirmesi ile uygulamayı yaptığı saptanmıştır.
Çalışanların %69,3’ü ödem çözmek amacıyla, %13,1 hem ödem çözme hem de kızarıklık, hematom, infiltrasyon,
filebit, selülit yumuşak doku zedelenmesi ve epizyotomi gibi nedenlerle kullanmış oldukları saptanmıştır.
%66’sı günde 3-4 kez 20 dk, 17,5’i günde 6-8 kez 30 dk, %8’i her saat başı kompres şeklinde planlama ile uygulama
yapıldığı saptanmıştır.
Uygulamada Dikkat Edilen Noktalar
9.Eau de goulard uygulamasında nelere dikkat edersiniz
n
%
a.    Eau de golard solusyonunu direk komprese
döküp ilgili

44

16,0

b.    Eau de goulard solusyonunu iyice
çalkaladıktan sonra

208

75,9
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c.    Eau de golard solusyonun direk ilgili bölgeye
dökülmesi

2

0,7

d.    Eau de goulard solusyonun komprese döküp
ilgili bölgeye uygulanması ve jelatin ile sarılması

20

7,2

Toplam

274

%75,9’u Eau de goulard solüsyonu iyice çalkaladıktan sonra, %16’sı Eau de golard solusyonunu direk komprese
döküp, %7,2’si Eau de goulard solusyonun komprese döküp ilgili bölgeye uygulama ve jelatin ile sararak uygulamayı
yapmaktadır.
TARTIŞMA
Eau de goulard solüsyonunun yapılan çalışmalarda ödem çözmek için kullanıldığı, bu çalışmada ise lise ve lisans
mezunu hemşirelerin ödem çözmek amacı ile solüsyonu iyice çalkaladıktan sonra günde 3-4 kez 20 dk süre ile
uyguladıkları tespit edilmiştir. Lise mezunu hemşirelerin hekim ve hemşire kararı ile uygulama yaparken, lisans
mezunu hemşirelerin ise hekim kararı ile uygulama yaptıkları tespit edilmiştir.
Hemşire/Sağlık Memurlarının %78,5’inin Eau de goulard solüsyonu iyice çalkaladıktan sonra uyguladığı tespit
edilmiştir.
13-36 ay arası mesleki deneyimi olan çalışanların %25’inin, 37-60 ay arası mesleki deneyimi olan çalışanların %
82,9’unun, 121 ay ve üzeri olan çalışanların % 86’sının iyice çalkaladıktan sonra uyguladığı tespit edilmişti.
Alanınızda Eau de goulard solüsyonu kullanıyor musunuz? sorusuna ‘Evet’ yanıtı verenlerin % 78,3’ü iyice
çalkaladıktan sonra uyguladığını ifade ederken, %13,9’unun Eau de golard solüsyonunu direk komprese döküp ilgili
bölgeye uyguladığı tespit edilmiştir.
Her hafta en az bir kez kullanan kişilerin %75,1’inin ödem çözücü olarak kullandığı, her ay an az bir kez kullanan
kişilerin % 60,9’unun da ödem çözücü olarak kullandığı tespit edilmiştir.
Ödem çözücü olarak kullanan kişilerin %61,5’inin günde 3-4 kez 20 dk süre ile kullandığı, %25,3’nün ise günde 6-8
kez 30 dk süre ile kullandığı tespit edilmiştir.
SONUÇ
Tedavinin etkin olması ilacın doğru şekilde uygulanmasına bağlıdır. Uygulamada dikkat edilecek en önemli nokta
çökeltinin homojen olarak dağılabilmesi için solüsyonun kullanımından önce iyice çalkalanmasıdır. Bu nedenle
eczaneden bölümlere hazır olarak gönderilen Eau de goulard solüsyonunun üzerine çalkalanmadan kullanılmaması
için uyarı notunun yazılması önerilmektedir. Bu çalışma Eau de goulard uygulamalarında sağlık çalışanlarının
solüsyonu kullanmadan önce çalkaladıkları ve uygulamada farkındalıklarının olduğu tespit edilmiştir.
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Aljinatlı Hidrojel ile Tedavi Edilen Piyoderma Gangrenosum Olgusu
Yasemin Cin1, Ferda Sezer1
Acıbadem International Hastanesi, İstanbul1

Özet
Bir buçuk yıldır devam eden ve çeşitli tedavilere rağmen iyileşmeyen Piyoderma gangrenozum olgusuna aljinatlı
hidrojel uygulanması ve hidropolimer örtü kullanılarak yara bakımları yapılmıştır. Bu uygulamaya destek olarak
seftriakson tedavisi, proteinden zengin beslenme, iki saat aralılarla sağ-sol lateral pozisyon değişikliği ve fizik tedavi
uygulanmıştır. Bu tedavi ve bakım uygulamaları ile bir buçuk aylık süreçte tüm yaralarının kapandığı ve iyileştiği
gözlemlenmiştir.
Giriş
Bu çalışmada Piyoderma gangrenozum yaralarının literatürde yer alan tedavi yöntemlerinden farklı olarak hekim
orderı ile topikal yolla aljinat içeren hidrojelli yara bakımı ve beraberinde multidisipliner yaklaşım ile iyileştirildiğini
göstermek amaçlanmaktadır.
Piyoderma gangrenozum yaralarının bu tür yaklaşım ile iyileşmesinin, hastanın yatış süresini kısaltacağı ve hemşire
iş yükününün azalmasına katkısı olacağı düşünülmektedir.
Olgu
Hastanın kliniğimize yatışından bir ay önce dermatoloji polikliniğinde Piyoderma Gangrenosum tanısı konularak
ayaktan tedavisi planlanmış. Bu süreçte hasta, beslenme eksikliği ve sıvı-elektrolit dengesizliği ile kliniğimize başvurmuş
seksen altı yaşında bayan bir hastadır. Gluteal ve sacral bölgesinde yaygın bir şekilde bir buçuk yıldır devam eden
ve çeşitli tedavilere rağmen iyileşmeyen yaraları (Resim 1) mevcuttur. Hiperbarik tedavi için akciğerlerinin, cerrahi
tedavi için genel sağlık durumunun uygun olmaması nedeniyle aşağıda belirtilen tedavi ve bakım planı uygulanması
planlanmıştır.
Hastanın, gluteal bölgesindeki en küçük boyutlu yaralarından birine arjinatlı hidrojel uygulanmaya başlanmış ve
yara üzeri hidropolimer örtü ile kapatılmıştır. Üç gün aralıklarla ve kirlendikçe pansuman değişimi yapılmıştır. Ek
olarak seftriakson tedavisi, proteinden zengin beslenme, iki saat aralılarla sağ-sol lateral pozisyon değişikliği ve fizik
tedavi uygulanmıştır. Uygulanan tedavi planı ile üç gün içinde yanıt alındığı ve yaranın belirgin boyutta küçüldüğü
tespit edilmiştir (Resim 2). Diğer yaralara da aynı uygulama yapılarak üç haftada tüm yaralarında iyileşme olduğu
görülmüştür. Bir buçuk aylık süreçte tüm yaralarının kapandığı tespit edilerek hasta tüm taburcu edilmiştir (Resim
3).
Hastanın fonksiyonel sağlık örüntülerine göre geliş ve taburculuk aşamasındaki hemşirelik tanıları tabloda yer
almaktadır.

99

www.thbk2022.org

6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,

"Tablo1: Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Hemşirelik Tanıları
Foksiyonel Sağlık
Örüntüsü

Hemşirelik
Tanısı

Geliş Süreci Değerlendirmesi

Taburculuk Süreci
Değerlendirmesi

Sağlığı AlgılamaSağlığın Yönetimi

Kendi Sağlığını
Yönetmede
Etkisizlik

İletişime geçmek istememesi
ve tedavi istememesi

Sağlığı konusunda fikir ve
isteklerini iletti.

Alb:3g/dl

BeslenmeMetabolik

Beslenmede
DengesizlikGereğinden Az
Beslenme

Hg:11,6 g/dl

Alb:3g/dl

Crp:5,56

Hg:12 g/dl

Transferrin:16%

Crp:0,83

Demir Bağlama:234 ug/dl

Önerilen günlük miktarı oral
olarak alıyor ve destekle
mobilize oldu.

Önerilen günlük miktardan az
besin alımı ve kas güçsüzlüğü
olması
Doku
Bütünlüğünde
Bozulma

Gluteal ve sacral bölgesinde
yaygın bir şekilde bir buçuk
yıldır devam eden Piyoderma
Gangrenosum lezyonları
olması

Boşaltım

Konstipasyon

Haftalık dışkılama sayısı 1 kez

Aktivite Egzersiz

Aktivite
Planlamada
Etkisizlik

Yatak için egzersiz yapmada,
pozisyon değişikliğinde ve
mobilizasyonda isteksizlik,
sürekli erteleme isteği olması

Uyku - Dinlenme

Uyku
Örüntüsünde
Rahatsızlık

Sürekli gün içinde uyuklama
halinin olması

Bilişsel - Algısal

Kronik Ağrı

Kendini Algılama

Anksiyete

Rol - İlişki

İletişimde
Bozulma

Pozisyon verilmesi,
fizyoterapist ile çalışma,
yara bakımı, beslenme gibi
girişimler sırasında ajitasyon
ve isteksizlik göstermesi
Hastanın tüm uygulamalara
karşı isteksiz ve girişimsiz
kalması, iletişime geçmek
istememesi
Konuşmada azalma ve
geveleme olması
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Tüm Piyoderma
Gangrenosum lezyonları
kapandı.
Haftalık dışkılama sayısı 3-4
kez
Yatak içi günde iki kez
Fizyoterapist eşliğinde
çalışması, yatak dışında
destekle yürümesi ve
koltukta gün/2 saat oturdu.
Gündüzleri uyanık ve
aktivitelere katıldı, geceleri
uyudu.
Pozisyon verilmesi,
fizyoterapist ile çalışma,
yara bakımı, beslenme gibi
girişimler sırasında uyumlu
Hastanın tüm uygulamalara
karşı istekli ve kendi isteği ile
iletişime geçti.
Anlama ve kendini ifade
etme yeteneğinde artış oldu.
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Baş etme - Stres
Toleransı

Etkisiz Bireysel
Başetme

Anksiyete ve temel
gereksinimleri karşılamada
isteksiz olması

Kendisi ile ilgili duygu ve
düşüncelerini ifade etti.

Tartışma ve Sonuç
Piyoderma gangrenozum, nötrofilik dermatozlar grubunda yer alan kronik inflamatuvar ve nonenfeksiyöz ülseratif
bir hastalıktır (2,6). Genellikle ağrılı eritematöz bir nodül olarak başlar ve daha sonra inflame, irregüler ve belirsiz
sınırlı, nekrotik ve hemorajik tabanı olan ağrılı ülsere dönüşür (1).
Piyoderma gangrenozum tanısını koymak zor olabilir. PG yara enfeksiyonu ile karıştırılabildiği için antibiyotikler
fayda sağlamaz. İnsizyon ve debridman yapılması yaraların daha da yayılmasına neden olabilir. Hızlı tanı koyabilmek
için tecrübeli dermatolog, yara bakım ekipleri, romatoloji, ağrı yönetimi önemlidir (4).
Literatürde aşağıdaki tedavi algoritması (Tablo 1) önerilmektedir. Hiperbarik oksijen tedavisinin kapiller dolaşımdaki
oksijen seviyesini artırarak ülser iyileşmesini hızlandıracağı, deri grefti veya mikrovasküler flep greft ile onarımın
stabil PG lezyonlarında kullanılabileceği bildirilmiştir. Rekalcitrant PG’li hastalar genellikle geleneksel olmayan
biyolojikler, radyasyon ve hiperbarik oksijen gibi deneysel veya istilacı tedavilere başvurulduğu belirtilmiştir.(3,5,6).
Bu olguda hiperbarik tedavi için akciğerlerinin uygun olmadığı, cerrahi tedavi için genel durumunun uygun olmadığı
ve aşağıda belirtilen tedavi planı hekimi tarafından uygun görülmüştür.
Hastanın, gluteal bölgesindeki en küçük boyutlu yaralarından birine aljinatlı hidrojel uygulanmaya başlanmıştır ve
yara üzeri hidropolimer örtü ile kapatılmıştır. (Resim 1). Ek olarak seftreakson tedavisi, proteinden zengin beslenme,
iki saat aralılarla sağ-sol lateral pozisyon değişikliği ve fizik tedavi uygulanmıştır.
Bu tedavi planı ile üç gün içinde yanıt alınmaya başlandığı ve yaranın belirgin boyutta küçüldüğü tespit edilmiştir.
(Resim 2). Diğer yaralara da aynı uygulama yapılarak hastanın üç haftada tüm yaralarında iyileşme olduğu
görülmüştür. Bir buçuk aylık süreçte tüm yaralarının kapandığı tespit edilerek hasta tüm yaraları kapanmış olarak
taburcu edilmiştir. (Resim 3).
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Tiroid Hastalarında COVID-19 Korkusu ve Uyku Kalitesinin İncelenmesi
Melek YILDIRIM1, Özlem YAZICI2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Okan Üniversitesi

1
2

ÖZET
Araştırma, İstanbul’da bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesinde girişimsel radyoloji bölümüne tiroid ince iğne
aspirasyon biyopsisi için başvuran 400 tiroid hastası üzerinde gerçekleştirildi. Bu araştırmada, tiroid hastalarında
COVID-19 korkusu ve uyku kalitesinin incelenmesi amaçlandı.
Pandemi döneminde girişimsel radyoloji polikliniğine TİİAB için gelen tiroid hastalarının sosyodemografik özelliklerine
göre COVID-19 hastalığına yakalanma korkusu arttıkça uyku kalitesinin bozulduğu belirlendi. Bu çalışmada da olduğu
gibi pandemiden dolayı oluşan korkuların değerlendirmenin sağlığın sürdürülebilir olması ve uyku kalitesi açısından
önemli olduğu görüldü.
ANAHTAR KELİMELER; Tiroid, Koronavirüs (COVID-19) korkusu, Uyku kalitesi
ABSTRACT
The study was carried out on 400 thyroid patients who applied to the interventional radiology department in a
training and research hospital in Istanbul for thyroid fine needle aspiration biopsy. In this study, it was aimed to
examine the fear of COVID-19 and sleep quality in thyroid patients.
According to the sociodemographic characteristics of thyroid patients who came to the interventional radiology
outpatient clinic during the pandemic period, it was determined that the sleep quality deteriorated as the fear of
contracting COVID-19 increased. As in this study, it was seen that the evaluation of the fears caused by the pandemic
is important for the sustainability of health and sleep quality.
KEYWORDS; Thyroid, Fear of COVID-19, Sleep quality
* Bu çal1_ma Tiroid Hastalar1nda COVID-19 Korkusu ve Uyku Kalitesinin 0ncelenmesiadl1 tezden üretilmi_tir.
GİRİŞ
Tiroid hastalıkları dünyada ve ülkemizde yaygın olarak görülen hastalık gruplarından biridir. Türkiye’de yapılan
araştırmalar toplumun önemli bir bölümünde tiroid hastalığı ve riski bulunduğunu ortaya koymaktadır. Klinikte
pratikte sıkça karşılaşılan endokrin problemlerden biri olan tiroid hastalığı diğer endokrin hastalıklarında olduğu gibi
ya aşırı hormonal aktiviteye ya da hormon üretim azlığına bağlı semptomlarla birlikte görülür. Tiroid hormonlarının
normal miktarda salınımı için yeterli iyot alımı da önemlidir. Ayrıca nodül oluşumu, tümör gelişimi, diffüz guatr gibi
tiroid bezi büyümesi de görülebilir. Bu hastalık kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmekte ve nedeni tam olarak
bilinmemektedir. Diğer hastalıklarda olduğu gibi bu hastalıkta da erken tanı ve doğru değerlendirme önemlidir. Bunun
için hasta öyküsünün dikkatli alınması, detaylı fizik muayene ve iyi planlanmış laboratuvar bilgileriyle hastalığa erken
müdahale edilebilir (1-3).
COVID-19 hastalığı, Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde 2019 yılının sonlarında başlamış, 11.Mart.2020 tarihinde
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilmiştir (4). Dünyanın ciddi bir problemle karşı karşıya
olduğunu bildiren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu durumun bir pandemi olduğunu ilan ettikten sonra küresel çapta
korku ve endişe oluşmuştur (4). Tüm dünyada salgını önlemek amaçlı tedbirler alınmıştır. Devletler tarafından günlük
hayatı etkileyen sokağa çıkma yasakları da dahil olmak üzere kısıtlayıcı önlemler alınmış ve birçok organizasyon iptal
edilmiştir (5). Alınan önlemlere rağmen COVID-19 pandemisine bağlı vaka ve ölüm sayılarının kontrol edilememesine,
salgının kontrol edilebilme zamanının da belirlenememesi eklenince insanlarda korku ve kaygı daha da artmıştır (6).
COVID-19 pandemisinin psikolojik etkilerinin oldukça büyük olduğu vurgulanmakta ve dolayısıyla bu tür korku ve
kaygıları değerlendirmenin önemli olduğu bildirilmektedir (7).
Sağlıklı yaşamın bir parçası olan uyku kalitesinin bozulması, bireylerde duygu, düşünce ve motivasyonun değişmesine
neden olabilir. Yeteri kadar uyumayan insanlarda fiziksel, bilişsel ve duygusal çökkünlük yaşanır. Hastanın uyku
sorunlarını azaltabilmek için uyku alışkanlıklarını ve uyku problemlerini doğru bir şekilde değerlendirmek gerekir (8).
Korku ve kaygı uyku kalitesini etkileyebilmektedir. COVID-19 korkusu yaşayan hastalarda da uyku kalitesinin
bozulabileceği öngörülerek bu araştırma planlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırma, kesitsel nitelikte olup, İstanbul’da bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesinde girişimsel radyoloji
bölümüne tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi için başvuran 400 tiroid hastası üzerinde gerçekleştirildi. Veriler Sağlık
Bakanlığı ve Etik kurul izni alındıktan sonra Ekim 2020-Mart 2021 tarihleri arasında Hasta Bilgi Formu, Koronavirüs
(COVID-19) Korkusu Ölçeği ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi ile yüz yüze anket yöntemi şeklinde toplandı.
BULGULAR
Araştırmaya katılan tiroid hastalarının yaş ortalaması 47,79±13,65 (Min=18; Mak=82) olup, %81,25’i Kadın, %49’u
İlkokul mezunu, %60,25’i herhangi bir işte çalışmayan ev hanımıdır.

Hastaların tamamında tiroid nodülü mevcut olup, ilave olarak %8,75’inde Hipotiroidi, %5,5’inde Hipertiroidi olduğu
belirlendi. Araştırma kapsamındaki tiroid hastalarının Koronavirüs (COVID-19) Korkusu Ölçeği puan ortalaması
31,12±6,68 (Min=7; Mak=35) oldukça yüksek düzeyde ve Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği toplam puan ortalaması
13,99±3,44 (Min=2; Mak=21) oldukça kötü düzeyde olduğu belirlendi. Ölçekler ve alt boyutlarının Cronbach Alfa
katsayıları 0,70’den yüksek bulundu. Araştırma sonuçlarının hemşirelik bakımının sunumu ve hasta/hasta yakını
eğitimi açısından klinik alana yarar sağlayacağı, farkındalığı artıracağı, hemşirelere ve kuruma yol göstereceği
düşünülmektedir.
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TARTIŞMA
Tiroid hastalarının sosyodemografik özelliklerine göre koronavirüs korkusu ile uyku kalitesi düzeyleri incelendiğinde;
kronik hastalığı olanların, düzenli ilaç kullananların, çocuk sahibi olanların, aile büyükleriyle birlikte yaşayanların,
ailede tiroid rahatsızlığı olanların, pandemi döneminde kısa süreli evden dışarı çıkanların, zorunlu hallerde dışarı
çıkmaları gerektiğinde endişe yaşayanların, ev ziyaretlerini kısıtlayanların, COVID-19 hastalığına yakalanmaktan
korkanların, yakın çevresinde COVID-19 hastalığı geçirmiş tanıdığı olanların, sağlık kuruluşuna gitmekten korkanların,
psikolojik destek ihtiyacı olduğunu düşünenlerin ve her yıl grip aşısı yaptırmakta olanların COVID-19 korkusunun
yüksek düzeyde ve uyku kalitesinin kötü olduğu (p<0,05) saptandı. Mayda ve Karacı (2020) yaptığı çalışmada
Pandemi toplumun fiziksel sağlığını, uyku düzenini ve iyilik halini etkilediğini bildirmişlerdir (9). Bu çalışma litaretür
ile benzerlik göstermektedir.
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Sağlık Çalışanlarında Aşırı İş Yükü ve Mesleki Risk Faktörleri Üzerindeki Etkilerin
Belirlenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma AZİZOĞLU1, Doç. Dr. Banu TERZİ2
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

1
2

ÖZET
Amaç: Sağlık çalışanlarında aşırı iş yükü ve mesleki risk faktörleri üzerindeki etkileri belirlemektir.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırmanın evrenini, İstanbul’daki özel bir hastanede görev yapan tüm sağlık
çalışanları (N=581) oluşturdu. Araştırmaya katılmaya gönüllü ve istekli olan toplam 501 sağlık çalışanı ile araştırma
tamamlandı (evrenin %86’sı). Araştırmanın verileri, “Sosyo-demografik Bilgi Formu”, “Aşırı İş Yükü Ölçeği” ve “Mesleki
Risk Faktörleri Ölçeği” kullanılarak online survey ile toplandı. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde; Bağımsız
gruplar t testi, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test ve Dunn-Bonferroni test kullanıldı. Nicel değişkenler arası
ilişkilerin değerlendirilmesinde Pearson korelasyon analizi ve Spearman korelasyon analizi yapıldı.
Bulgular: Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının yaş ortalaması 32,44±9,01 (Min.=20-Maks.=70) olup, %76,8
(n=385)’si kadın, %48,7 (n=244)’si evli ve %36,7 (n=184)’ü ön lisans mezunu idi. Katılımcıların Aşırı İş Yükü Ölçeği’nin
“Aşırı Çalışma” alt boyutu puan ortalaması 24,35±4,76 (Min.=7-Maks.=34), “Yetersizlik Duygusu” alt boyutu puan
ortalaması 7,17±2,85 (Min.=3-Maks.=15) ve ölçek toplam puan ortalaması 31,52±6,36 (Min.=10-Maks.=46); Mesleki
Risk Faktörleri Ölçeği toplam puan ortalaması ise 109,95±26,23 (Min.=10-Maks.=46) bulundu. Regresyon analizi
sonucuna göre; bağımsız değişkenlerden yaş (p=0,017), ameliyathanede çalışma (p=0,003), yardımcı sağlık personeli
olma (p=0,002), mesleki kaza geçirme (p=0,002), Aşırı İş Yükü Ölçeği’nin “Aşırı Çalışma” alt boyutu (p=0,001) ve
“Yetersizlik Duygusu” alt boyutunun (p=0,001) Mesleki Risk Faktörleri Ölçeği’nin “Psikolojik Faktörler” alt boyutu
puan ortalaması üzerinde istatistiksel olarak anlamlı derecede etkisi olduğu belirlendi (F=51,948; p<0,01; R2 = 0,458)
(Tablo 1).
Sonuç ve Öneriler: Sağlık çalışanlarının aşırı iş yükünü ve mesleki risklerini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu
faktörlerin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik kurumsal çalışmaların yapılması önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Aşırı iş yükü; mesleki risk; mesleki risk faktörleri; sağlık çalışanları
Determination of The Effects on Excessive Workload and Occupational Risk Factors in Healthcare Workers
ABSTRACT
Aim: To determine the effects on excessive workload and occupational risk factors in healthcare workers.
Method: The population of the descriptive and cross-sectional study consisted of all healthcare professionals (N=581)
working in a private hospital in Istanbul. The study was completed with a total of 501 healthcare professionals who
were willing and able to participate in the study (86% of the population). The data of the research were collected
by online survey using the “Socio-demographic Information Form”, “Overload Scale” and “Occupational Risk Factors
Scale”. In the analysis of the data obtained from the research; Independent groups t test, Mann-Whitney U test,
Kruskal-Wallis test and Dunn-Bonferroni test were used. Pearson correlation analysis and Spearman correlation
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analysis were used to evaluate the relationships between quantitative variables.
Findings: The mean age of the health workers participating in the study was 32.44±9.01 (Min.=20-Max.=70), 76.8%
(n=385) were female, 48.7% (n=244) were married and 36.7% (n=184) of them were associate degree graduates.
The mean score of the “Overwork” sub-dimension of the Participants’ Overwork Scale is 24.35±4.76 (Min.=7Max.=34), the mean score of the “Feeling of Inadequacy” sub-dimension is 7.17±2.85 ( Min.=3-Max.=15) and the
mean total score of the scale was 31.52±6.36 (Min.=10-Max.=46); Occupational Risk Factors Scale mean total score
was 109.95±26.23 (Min.=10-Max.=46). According to the results of the regression analysis; age (p=0.017), working
in the operating room (p=0.003), being an assistant health care worker (p=0.002), having an occupational accident
(p=0.002), “Overworking” sub-dimension of the Overload Scale (p). =0.001) and the “Feeling of Inadequacy” subdimension (p=0.001) were found to have a statistically significant effect on the mean score of the “Psychological
Factors” sub-dimension of the Occupational Risk Factors Scale ((F=51.948; p<0.01; R2). = 0.458) (Table 1).
Conclusion and Suggestions: There are many factors that affect the excessive workload and occupational risks of
healthcare professionals. It is recommended to carry out institutional studies to identify and reduce these factors.
Keywords: Excessive workload; occupational risk; occupational risk factors; health workers
GİRİŞ
Çalışanın sağlık bakım sistemini güvenli ve etkin bir şekilde yönetmesine engel olmayacak seviyedeki iş yükü kabul
edilebilir iş yükü olarak tanımlanmaktadır (1). Sağlık sektörü büyük ölçüde insan emeği üzerine temellenmektedir
(2). Nitelikli ve motive olmuş insan kaynakları, sağlık hizmeti sunumunun kalitesi ve etkinliği için zorunludur (3).
Globalleşmenin yaşandığı günümüz şartlarında devamlı gelişen teknoloji ve sanayileşmeyle beraber, çalışma
yerlerinde kötü çalışma koşullarından dolayı iş görenlerin sağlık ve güvenlikleri tehdit altındadır. İş sağlığı ve güvenliği
konularını içeren koruma işlevi; kurumlarda güvenli bir çalışma yerinin oluşturulması için gerekli insan davranışının
sağlanmasını, iş kazaları ve meslek hastalıklarını doğuran sebeplerin tespit edilerek ortadan kaldırılmasını ve
bunların neden olduğu kayıp zamanın azaltılarak verimliliğin yükseltilmesini hedefler. Sağlık sektörüne bakıldığında
ise son yirmi yılda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının giderek önem kazandığı görülmektedir. Özellikle sağlık
sektöründe, iş kazalarını, meslek hastalıklarını, işe bağlı sağlık problemlerini ve istenmeyen durumları ortadan
kaldırmak hedefiyle çeşitli çözüm yolları geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır (4).
GEREÇ VE YÖNTEM
Sağlık çalışanlarında aşırı iş yükü ve mesleki risk faktörleri üzerindeki etkileri belirlemektir. Tanımlayıcı ve kesitsel
tipteki araştırmanın evrenini, İstanbul’daki özel bir hastanede görev yapan tüm sağlık çalışanları (N=581) oluşturdu.
Araştırmaya katılmaya gönüllü ve istekli olan toplam 501 sağlık çalışanı ile araştırma tamamlandı (evrenin %86’sı).
Araştırmanın verileri, “Sosyo-demografik Bilgi Formu”, “Aşırı İş Yükü Ölçeği” ve “Mesleki Risk Faktörleri Ölçeği”
kullanılarak online survey ile toplandı. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde; Bağımsız gruplar t testi,
Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test ve Dunn-Bonferroni test kullanıldı. Nicel değişkenler arası ilişkilerin
değerlendirilmesinde Pearson korelasyon analizi ve Spearman korelasyon analizi yapıldı.
BULGULAR
Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının yaş ortalaması 32,44±9,01 (Min.=20-Maks.=70) olup, %76,8 (n=385)’si kadın,
%48,7 (n=244)’si evli ve %36,7 (n=184)’ü ön lisans mezunu idi. Katılımcıların Aşırı İş Yükü Ölçeği’nin “Aşırı Çalışma” alt
boyutu puan ortalaması 24,35±4,76 (Min.=7-Maks.=34), “Yetersizlik Duygusu” alt boyutu puan ortalaması 7,17±2,85
(Min.=3-Maks.=15) ve ölçek toplam puan ortalaması 31,52±6,36 (Min.=10-Maks.=46); Mesleki Risk Faktörleri Ölçeği
toplam puan ortalaması ise 109,95±26,23 (Min.=10-Maks.=46) bulundu. Regresyon analizi sonucuna göre; bağımsız
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değişkenlerden yaş (p=0,017), ameliyathanede çalışma (p=0,003), yardımcı sağlık personeli olma (p=0,002), mesleki
kaza geçirme (p=0,002), Aşırı İş Yükü Ölçeği’nin “Aşırı Çalışma” alt boyutu (p=0,001) ve “Yetersizlik Duygusu” alt
boyutunun (p=0,001) Mesleki Risk Faktörleri Ölçeği’nin “Psikolojik Faktörler” alt boyutu puan ortalaması üzerinde
istatistiksel olarak anlamlı derecede etkisi olduğu belirlendi (F=51,948; p<0,01; R2=0,458).
TARTIŞMA
Sağlık çalışanlarının aşırı iş yükünü ve mesleki risklerini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin
belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik kurumsal çalışmaların yapılması önerilmektedir.
KAYNAKLAR
1. Dağdeviren M. ve ark. A Model to Determine Overall Workload Level of Workers and İts Applications. Journal of the Faculty
of Engineering and Architecture of Gazi University 2005;20(4):517-525.
2. Oluwabunmi O. Ve ark. Perceptions of working conditions amongst health workers in state-owned facilities in North Eastern
Nigeria. Annals of African Medicine 2009;88(4):243-249.
3. WHO. World health report 2006. Working together for health. Geneva, World Health Organization. http://www.who.int/
whr/2006/en/. (Erişim 20.05.2021).
4. Tüzüner V, Özaslan B. Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma.
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 2011:40(2):139.
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SB-01
The Effect Of Three Different Local Cold Applications On Pain And Ecchymosis In Subcutaneous Heparin Injections
Seda Cevheroglu1, Funda Büyükyılmaz2
Eastern Mediterranean University

1

Istanbul University- Cerrahpaşa

2

Aim
The study aimed to examine the effect of three different local cold application methods on pain intensity
and ecchymosis formation in subcutaneous (SC) low molecular weight heparin (LMWH) applications.
Methods: The participants consisted of patients who were hospitalized in the Internal Medicine, Cardiology, and
Neurology Services of a State Hospital, and administered LMWH subcutaneously. The sample consisted of 54
patients who met the inclusion criteria and agreed to participate in the study. The pain intensities of the patients
were measured with the Visual Analog Scale and the ecchymosis sizes with the Opsite- Flexigrid Measurement Tool.
Results
The rate of the pain experience (11%) in the local dry cold application of the patients participating in the study was
found to be significantly lower than all other cold application methods (p<0.05). When the mean pain intensity
of the patients was compared by different cold application methods (intergroup), a statistically very significant
difference was found between the pain intensity in the first measurement made immediately after the injection and
other measurement times (p<0.001). In the control application, the rate of ecchymosis development at the 24th,
48th and 72nd hours after SC LMWH injection was found to be significantly higher than in other cold application
methods (p<0.05).
Conclusions and Recommendations
This study provides the information that Cool Pack application is the most effective method among the different
cold applications used in reducing the complications related to SC route LMWH applications. It can be said that in SC
LMWH applications, nurses can safely prefer the local dry cold application, which is the lowest cost, easy to apply,
and easy to teach to patients.
Keywords: Subcutaneous Injection, Local Cold Application, Local Coolant Spray, Thermomechanical Analgesia, Coolpack
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SB-02
Is Virtual Patient Simulation Superior to Human Patient Simulation?: A Randomized Controlled Study
Gül Şahin Karaduman1, Tülay Başak2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi

2

Aim
Virtual and human patient simulation methods offer an effective way to increase patient safety, reduce the incidence
of errors, and improve clinical decision-making skills. The study was a quasi-experimental randomized-controlled to
compare the effects of virtual patient and human patient simulation methods on nursing students’ performance,
simulation-based learning, anxiety and self-confidence with clinical decision-making scores.
Methods
The sample of study consisted of 126 students who were in their third year studying at the University of Health
Sciences, Gülhane Nursing Faculty in the fall and spring semesters of the 2019–2020 academic year. The students
included in the study were divided into three groups (virtual patient simulation, virtual patient and human patient
simulation, and human patient simulation) using stratified randomization. The study used a pretest-posttest design.
The data was collected with the “Personal Information Form”, “Nursing Anxiety and Self-Confidence with Clinical
Decision-Making Scale”, “Simulation-Based Learning Evaluation Scale”, and “Feedback Form”. The Shapiro-Wilk
test, dependent samples t-test, Wilcoxon test, Kruskal-Wallis test, one-way analysis of variance, and Spearman’s
correlation were applied in the analysis of the data.
Results
The results of the study did not show a statistically significant difference between groups in terms of demographic
characteristics (p>0,05). There was no statistically significant difference between anxiety and self-confidence preand posttest scores among the groups (p>0.05). The in-group difference between self-confidence and anxiety
scores was statistically significant in all groups (p<0.05). There was no statistically significant difference between
the simulation-based learning pretest-posttest total and subscale scores among the groups (p>0.05). There was a
statistically significant difference between the simulation-based learning pretest-posttest total and subscale scores
in the virtual patient simulation group (p<0.05). Performance scores were found to be statistically higher in the
virtual patient simulation group (p<0.001).
Conclusions and Recommendations
In line with these results, the virtual patient simulation was superior to the other methods in terms of affecting
nursing anxiety and self-confidence with clinical decision-making, simulation-based learning, and performance
scores. In addition, it was determined that the combination of virtual patient simulation and high fidelity simulatorbased simulation led to higher performance scores than the use of high fidelity simulator-based simulation alone.
Keywords: Virtual, Patient Simulation, High Fidelity Simulation, Nursing Education, Clinical Decision-Making
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SB-03
The Effectiveness of High-Fidelity Simulation Methods to Gain Foley Catheterization Knowledge, Skills, Satisfaction
and Self-Confidence in Nursing Education: A Randomized Controlled Trial
Nur Guven Ozdemir1, Hatice Kaya2
Zonguldak Bülent Ecevit University, Health Science Faculty, Fundamentals of Nursing Department, Zonguldak /Turkey

1

Istanbul University-Cerrahpasa, Florence Nightingale Nursing Faculty, Fundamentals of Nursing Department, Istanbul /Turkey

2

Objectives
To evaluate the effect of high-fidelity simulation methods to gain Foley catheterization knowledge, skills, satisfaction
and self-confidence in learning among novice nursing students when compared to low-fidelity simulation.
Methods
A randomized controlled trial was designed. 80 voluntary first-year nursing students were randomly assigned to
high-fidelity simulation group (high-fidelity manikin and scenario) (n=40) and low-fidelity simulation group (female
catheterization simulator) (n=40) at a nursing faculty between May and July 2019 in Turkey. The permission was
received from nursing faculty, and approval was received from ethics committee of the university’s medical faculty.
The intervention group experienced the high-fidelity simulation and the control group experienced low-fidelity
simulation to learn Foley catheterization. Students’ knowledge was evaluated before and after the intervention.
Affective and psychomotor skills, and satisfaction and self-confidence in learning were evaluated after the
intervention.
Results
The high-fidelity simulation group had better skill performance (p<0.05) and significantly higher self-confidence in
learning (p<0.01) than the low-fidelity simulation group. While each group has high level of knowledge, affective
skills, and satisfaction, there was no significant difference between the groups’ mean scores (p>0.05).
Conclusion
The high-fidelity simulation with scenario improved the knowledge, affective and psychomotor skills, and satisfaction
and self-confidence of novice nursing students on Foley catheterization. When compared to low-fidelity simulation
group, high-fidelity simulation had more advantages on the development of psychomotor skills and self-confidence
in learning.
Keywords: High-fidelity simulation, simulation-training, Foley catheterization, nursing students, novice
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SB-04
Investigation of the Effect of Family Support Program Based on The Nurse-Led Case Management Model for
Family Members Who Care for Bedridden Patients
Fatma Tanrıkulu, Yurdanur Dikmen
Sakarya Unıversity Of Applied Sciences Faculty Of Health Sciences, Nursing Department

Aim
It is of paramount importance to enable the patients receiving home care and their relatives to adapt social life, to
fulfil their social integration, to relieve the burden of family members of the individual in need of care, especially
the individual providing care, by supporting them in the environment where they live. In this study, it was aimed
to investigate the effect of the family support program based on the nurse-led case management model for family
members who care for bedridden patients.
Method
The study was conducted between March 2020 and January 2021 in a randomized controlled experimental design
with intervention (n=13) and control (n=14) groups. The family support program based on a five-stage nurse-led
case management model was administered for the caregivers in the intervention group, the caregivers in the control
group were monitored by home health services through routine follow-ups. Data were collected before and after
the intervention, in the third and sixth months by “Patient Identification Form”, “Barthel Activities of Daily Living
Index”, “Caregiver Identification Form”, “Zarit Caregiver Burden Scale”, “World Health Organization Quality of Life–
Brief Turkish Form” and “Family APGAR Scale”. ANOVA, multiple comparison test (Bonferroni) and chi-square test
were utilized in the evaluation of the data.
Results
It was found out that there was a significant difference among care burden, quality of life, and family functionality
level total scores of caregivers in the intervention and control groups in terms of group, time and group*time
interaction (p<0.05).
Conclusion
It was concluded that the family support program based on a nurse-led case management model for caregivers had
a positive effect on individuals’ care burden, quality of life, and family functionality level.
Keywords: bedridden patient, case management, home care, nurse
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SB-05
Development of the Intellıgent Pressure Injury Classıfıcatıon System and Examınatıon of the Experıences of the
Nurses Usıng the System
Handenur Gündoğdu1, Yurdanur Dikmen1, Ali Furkan Kamanlı2, Mehmet Okuyar3
Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Sakarya University of Applied Sciences, Sakarya, Turkey

1

Department of Electrical Electronics Engineering, Faculty of Technology, Sakarya University of Applied Sciences, Sakarya, Turkey

2

Department of Biomedical Engineering, Graduate Education Institute, Sakarya University of Applied Sciences, Sakarya, Turkey

3

Aim
In this study, it was aimed to develop an intelligent pressure injury classification system and to examine the
experiences of nurses using the system.
Method
In the research, the intelligent pressure injury classification system was developed first, and the phenomenological
design, which is a qualitative research method, was used to examine the experiences of the nurses using the system.
The sample group of the research consisted of 19 volunteer nurses working in the intensive care unit of a training
and research hospital. The data were obtained through individual interviews on the online interview platform using
the individual descriptive characteristics form, the attitudes towards Technology Scale and the semi-structured
interview form. In the analysis of the data, support was received from the MAXQDA Analytics Pro2020 program.
Results
As a result of the thematic analysis, three main themes were determined as “opinions about the intelligent pressure
injury classification system”, “using the intelligent pressure injury classification system” and “recommendations
about the intelligent pressure injury classification system”.
Conclusion
In the study, it was determined that nurses mostly used positive expressions for the intelligent pressure injury
classification system. In addition, the nurses made some suggestions about the system. Studies on examining the
developed system with similar samples that make wound classification will contribute more to the literature on the
subject. In line with the results of the study, it is recommended to develop and put into use artificial intelligencebased technologies for other applications in the field of nursing.
Keywords: Pressure injury, artificial intelligence, machine learning, nursing
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SB-06
A Comparison of Two Regions Used in Capillary Blood Glucose Test in Terms of Pain and Result Consistency
Melek Şahin1, İsmet Eşer2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/ Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Yaşlı Bakımı Programı

1

Ege Üniversitesi/ Hemşirelik Fakültesi/ Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

2

Aim
The aim of this study is to compare the palm, which is defined as an alternative sampling site for capillary blood
glucose monitoring, with the fingertip in terms of pain and blood glucose results.
Methods
This is a crossover study to compare the palm region, which is defined as an alternative region to the fingertip in
sampling for capillary blood glucose monitoring, in terms of pain and consistency of results. The research was carried
out with 130 Type 2 diabetes patients who went to Diabetes Polyclinic between August and November, 2018. During
the data collection, the researcher took venous blood sample in a tube from each patient and according to the list of
order determined via randomization scheme formed on the computer, the patients’ glucose levels were measured
by taking a capillary blood sample from the side of the middle fingertip and palm of the dominant hand with the
glucometer. Before the study, the patient’s pain assessment at the end of each measurement was carried out by a
nurse who was trained by the researcher about the use of Visual Analog Scale.
Results
It was determined that mean blood glucose values were 138.55±38.57 mg/dl from fingertips and 137.88±36.96
mg/dl from palm and 146.26±43.68 mg/dl for venous sampling. Considering the blood glucose sample values that
were measured from the venous blood, fingertip and palm, it was detected that there was a statistically significant
consistency.
Conclusions
It was revealed that the results of the fingertip and palm used in capillary blood glucose tests were reliable when
compared to the results of the venous blood glucose tests and the thumb base region was less painful than the
fingertip.
Relevance to clinical practice: It is suggested that diabetes patients and nurses working in the clinics should consider
using the palm during the capillary blood glucose tests.
Keywords: capillary blood sampling, fingertip, glucose, pain, palm
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SB-07
Sanal Gerçeklik Gözlüğünün Endoskopi Uygulanacak Hastalarda Ağrı Şiddetine, Anksiyete Düzeyine ve Hasta
Memnuniyetine Etkisi
Kübra Aslan1, Zülfünaz Özer2, Mustafa Kemal Yöntem3
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul
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Samsun Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı, Samsun

3

Amaç
Bu çalışma, sanal gerçeklik gözlüğü ile uygulanan gevşeme egzersizinin, endoskopi yapılan hastalarda ağrı şiddeti,
anksiyete düzeyi ve memnuniyeti üzerine etkisinin değerlendirilmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem
Bu çalışma kontrol gruplu ön test- son test uygulamalı deneysel bir çalışmadır. Araştırma, 5 Mayıs 2021-8 Temmuz
2021 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin endoskopi ünitesinde sedasyonsuz
endoskopi için başvuran, dahil edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 100 hasta ile yürütülmüştür.
Araştırma verileri, Kişisel Bilgi Formu, Anksiyete Durumunu Değerlendirme Skalası (ADDS), Anksiyetenin Fizyolojik
Belirtileri İzlem Formu, Visual Analog Skala (VAS) ve Sanal Gerçeklik Gözlüğü Uygulamasından Memnuniyet Formu
ile yüz yüze görüşme yoluyla toplanmıştır. Deney grubundaki hastalara endoskopi öncesinde ve sırasında sanal
gerçeklik gözlüğü ile gevşeme egzersizi 360 o video izletilmiş, kontrol grubundaki hastalara işlem sırasında herhangi
bir uygulama yapılmamıştır. Çalışma için etik kurul onayı, kurum ve hastaların yazılı izinleri alınmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde sayı, yüzde, Ki-Kare testi, Wilcoxon testi, Mann-Whitney U testi ve Cohen d kullanılmıştır.
Bulgular
Hastaların
%76’sı
tekrar
uygulama
yapılırsa
sanal
gerçeklik
gözlüğü
kullanmayı
istemekte, %84’ü endoskopi yaptıracak hastalara sanal gözlük kullanmayı önermektedir. Hastaların sanal gerçeklik
gözlüğü memnuniyet değeri ortalaması 6,98±3,05 bulunmuştur. Gruplar arası değerlendirmede deney grubundaki
hastaların endoskopi sonrası sistolik ve diyastolik kan basıncı ortalamalarının, kalp atım hızının, solunum hızının
kontrol grubuna göre daha düşük olması anlamlı bulunmuştur. Bu bulguya ait etki büyüklüğü değeri (Cohen d)
incelendiğinde, sanal gerçeklik gözlüğü uygulaması sistolik ve diyastolik kan basıncı üzerinde büyük; solunum ve
kalp atım hızı üzerinde orta etkisi olmuştur. Deney ve kontrol grubunda bulunan hastaların işlem öncesi ve sonrası
anksiyete ve VAS değeri ortalamalarına göre gruplar arası değerlendirmede istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmamıştır.
Sonuç ve Öneriler
Sanal gerçeklik gözlüğü ile yapılan gevşeme egzersizinin endoskopi yapılan hastalarda sistolik ve diyastolik kan basıncı
ortalamaları, kalp atım hızı, solunum hızı üzerine olumlu etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda
sanal gerçeklik gözlüğünün endoskopi sırasında hemşireler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ağrı, Anksiyete, Endoskopi, Memnuniyet, Sanal Gerçeklik Uygulaması
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SB-08
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Performansta Öz-Yeterlik Düzeyleri ve Hemşirelik Sürecine Yönelik Algıları
Hakime Aslan1, Feride Kaplan2, Hanife Çelik3
İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları ABD, Malatya
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3

Amaç
Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin klinik performansta öz yeterlilik düzeyleri ve hemşirelik sürecine yönelik
algılarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem
Araştırma kesitsel tiptedir. İnönü üniversitesinde öğrenim gören hemşirelik bölümü öğrencileri araştırmanın
evrenini oluşturmaktadır. Örneklemini ise güç analizi ile belirlenen 324 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplamak
amacıyla araştırıcılar tarafından oluşturulan bilgi formu ve “Klinik Performansta Öz-Yeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır.
Veriler Haziran-Temmuz 2022 tarihleri arasında Google formlardan oluşturulan anket linki aracılığıyla online olarak
toplanmıştır.
Bulgular
Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 20.5±1.7 yıl, %65.1’inin kadın, %34.6’sının birinci sınıfta öğrenim
gördüğü belirlenmiştir. Öğrencilerin klinik performansa öz yeterlilik ölçeğinden toplam 73.9±17.3 puan, veri toplama
alt ölçeğinden 75.1±17.3, tanılama ve planlama alt ölçeğinden 71.7±18.2, uygulama alt ölçeğinden 75.0±18.8 ve
değerlendirme alt ölçeğinden 73.2±19.4 puan aldıkları belirlenmiştir.
Sonuç ve Öneriler
Öğrencilerin klinik performansta öz yeterlilik düzeylerinin ve hemşirelik sürecine yönelik algılarının iyi düzeyde
olduğu belirlenmiştir.
Aim
This study was conducted to evaluate nursing students’ self-efficacy levels in clinical performance and their
perceptions of the nursing process.
Method
The study is of cross-sectional type. The students of the nursing department studying at Inonu University constitute
the universe of the research. The sample consisted of 324 students determined by power analysis. In order to collect
data, the information form created by the researchers and the “Self-Efficacy Scale in Clinical Performance” were

117

www.thbk2022.org

6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,

used. The data were collected online between June-July 2022 through a survey link created from Google forms.
Results
It was determined that the average age of the students participating in the study was 20.5±1.7 years, 65.1% were
female, and 34.6% were in first grade. It was determined that the students got a total of 73.9±17.3 points from the
clinical performance self-efficacy scale, 75.1±17.3 points from the data collection subscale, 71.7±18.2 points from
the diagnosis and planning subscale, 75.0±18.8 points from the implementation subscale, and 73.2±19.4 points
from the evaluation subscale.
Conclusion and Suggestions
It was determined that the students’ self-efficacy levels in clinical performance and their perceptions of the nursing
process were at a good level.
Keywords: Klinik performans, Öz yeterlilik, Hemşirelik, Öğrenci
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SB-09
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin COVID-19 Pandemisi’ne Bağlı Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi
Nurten Alan1, Fatma Aktürk2
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İzmir
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2

Amaç
Sağlık çalışanları açısından Covid-19 pandemisinin etkisi, diğer bireylere göre daha fazladır. Özellikle hemşireler,
hastalarına bakım verirken ve tedavi uygularken uzun süre aynı ortamda olmalarından dolayı, bulaş riski nedeniyle
psikolojik etkilenmeleri daha fazla olabilir. Bu çalışma, bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin Covid-19
Pandemisi’ne bağlı kaygı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem-Gereçler
Veriler, bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerden toplanmıştır (n=222). Veri toplama araçları, sosyodemografik verileri içeren soru formu, Özalp ve arkadaşları tarafından geliştirilerek geçerlik güvenirliği yapılan
“Pandemi Kaygısı Ölçeği” ve Havlıoğlu ile arkadaşları tarafından geliştirlerek geçerlik güvenirliği yapılan “Mesleki
Yorgunluk Tükenmişlik Toparlanma Ölçeği”dir. Katılımcılara çalışma ile ilgili bilgi verilerek yazılı ve sözlü onamları
alınmıştır.
Bulgular
Çalışmaya katılanların %51,8’i 18-34 yaş aralığında, %90,1’i kadın, %44,6’sının 0-5 yıl arası çalışma deneyimi
bulunmaktadır. Pandemi Kaygısı Ölçeği alt boyutlarına bakıldığında, 50-65 yaş arası hemşirelerin bulaş kaygısını
(p=0,000) daha fazla yaşadıkları ve daha fazla somatik tepkiler verdiği (p=0,007) görülmüştür. Kadınların erkeklere
göre daha fazla bulaş kaygısı yaşadıkları (p=0,048), kronik hastalığı bulunan hemşirelerin olmayanlara göre, Bulaş
Kaygısı (p=0,000), Somatik tepkiler (p=0,000) ve İşlevsiz İnançlar (p=0, 043) alt boyutlarında daha fazla kaygı yaşadıkları
tespit edilmiştir. Mesleki Yorgunluk Tükenmişlik Toparlanma Ölçeği alt boyutlarına bakıldığında, yoğun bakımda
çalışan hemşirelerin kronik (p=0,035) ve akut yorgunluğu (p=0,000) daha fazla yaşadıkları, Mesleki Yorgunluk ve
Toparlanma alt boyutu puanının da diğer bölümlerde çalışanlara göre daha düşük olduğu (p=0,003) bulunmuştur.
Meslekten memnun olmayanların Kronik Yorgunluk (p=0,000) ve Akut Yorgunluğu (p=0,000) diğerlerine göre daha
fazla yaşadıkları tespit edilmiştir.
Sonuçlar
Sağlık çalışanlarında, pandemi kaygısına bağlı mesleki yorgunluk-tükenmişliğin belirlenmesi, aynı sorunu yaşayan
diğer meslektaşlara yönelik kurumsal tedbirlerin alınması, hemşirelerin desteklenmesi için gerekli düzenlemelerin
yapılması, sağlık meslek örgütleri ve Sağlık Bakanlığı ile iş birliği önerilmektedir. Böylece, iş doyumu ile kaliteli hizmet
sunumunun yanında hasta ve çalışan güvenliğinin korunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Hemşirelik, Kaygı, Mesleki Yorgunluk, Tükenmişlik
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Tablo 1. Tanımlayıcı özellikler
Yaş (yıl)

Cinsiyet
Mezun olduğu okul

Çalışma yılı

Çalıştığı klinik

Kronik hastalık
haftalık çalışma saati
Gece nöbet tutma durumu
Aylık nöbet sayısı

Meslekten memnun olma durumu

n

%

18-34

115

51,8

35-49

90

40,5

50-65

17

7,7

Kadın

200

90,1

Erkek

22

9,9

Sağlık Meslek Lisesi

2

0,9

Lisans

179

80,6

Lisans Üstü

41

18,5

0-5 yıl

99

44,6

6-10 yıl

20

9,0

11-15 yıl

42

18,9

16 ve ↑

61

27,5

Dahili birimler

82

36,9

Cerrahi birimler

63

28,4

Yoğun bakımlar

17

7,7

Polklinikler

18

8,1

Ameliyathane

42

18,9

Evet

78

35,1

Hayır

144

64,9

Haftada 40 saat

54

24,3

Haftada 40 saatten fazla

168

75,7

Evet

151

68

Hayır

71

32

0-4 nöbet

97

43,7

5-8 nöbet

74

33,3

9 ve↑

51

23,0

Çok memnun

22

9,9

Memnun

115

51,8

Kararsız

47

21,1

Memnun değil

31

14,0

Hiç memnun değil

7

3,2
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Tablo 2. Tanımlayıcı Özellikler ile Pandemi Kaygısı Alt Boyutlarının Karşılaştırılması
Pandemi kaygısı Pandemi kaygısı Pandemi kaygısı

Yaş (yıl)

Cinsiyet

Çalışma yılı

Kronik hastalık
varlığı

Pandemi
kaygısı

Bulaş kaygısı
x̄+SD

Somatik
Tepkiler
x̄+ SD

Psikososyal
Etkiler
x̄+ SD

İşlevsiz İnançlar
x̄+ SD

18-34 (n=115)

30,64+ 9,66

17,25+9,14

12,64+4,42

10,19+5,28

35-49 (n=90)

34,70+ 8,44

20,93+8,15

12,93+4,11

10,27+3,93

50-65 (n=17)

38,58+ 5,26

21,29+8,53

14,47+3,93

11,76+4,26

F=8,78
P=0,000

F=5,01
P=0,007

Kadın(n=200)

33,32+9,04

19,29+8,85

12,93+4,16

10,43+4,74

Erkek(n=22)

29,14+10,30

17,13+8,89

12,59+5,27

9,57+4,21

t=1,98
P=0,048

t=0,362
P=0,049

0-5 yıl

30,27+9,29

17,06+9,17

12.75+4.35

9,94+4,34

6-10 yıl

33,80+8,75

20,90+8,54

13.05+4.51

11,80+8,10

11-15 yıl

35,71+9,69

20,36+8,85

13.85+4.35

11,02+4,29

16 ve ↑

34,95+8,00

20,75+8,00

12.43+4.01

10,04+3,93

F=5,12
P=0,002

F=3,01
P=0,031

Evet

36,35+8,56

22,05+8,69

13,65+4,41

11,26+4,35

Hayır

31,21+9,10

17,40+8,57

12,54+4,17

9,88+4,82

t=3,93
p=0,000

t=3,73
p=0,000

31,77+9,46

18,32+9,07

12,95+4,32

10,26+4,91

35,22+8,32

20,65+8,25

12,79+4,19

10,53+4,24

Gece nöbet tutma
Evet
durumu
Hayır

t=2,36
p=0,043

t=-2,610
P=0,010
Aylık nöbet sayısı

0-4 nöbet

34,23+8,82

19,85+8,45

12,53+4,00

9,79+4,12

5-8 nöbet

33,09+9,07

19,67+9,18

13,28+4,56

11,30+5,54

9 ve↑

30,04+9,77

16,62+8,92

13,05+4,37

10,4+4,22

F=3,380
P=0,036
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Tablo 3. Tanımlayıcı Özellikler ile Mesleki Yorgunluk Tükenmişlik Toparlanma Ölçeği Alt Boyutlarının Karşılaştırılması

Çalıştığı klinik

Mesleki Yorgunluk
Kronik
x̄+SD

Mesleki Yorgunluk Mesleki Yorgunluk
Akut
Toparlanma
x̄+ SD
x̄+ SD

Dahili birimler (n=
82)

20,80+6,92

19,03+3,59

16,26+3,48

Cerrahi birimler (n=
63)

20,52+6,62

19,57+5,04

17,32+5,33

Yoğun bakımlar (n=
17)

21,47+7,88

20,11+4,18

14,58+4,62

Ameliyathane (n=
42)

18,02+7,62

17,97+5,22

16,14+4,54

Polklinikler (n= 18)

19,12+6,81

16,81+4,38

17,00+4,70

F=2,308
P=0,035

F=4,43
P=0,000

F=3,36
P=0,003

21,28+6,91

19,29+5,09

17,37+4,48

19,36+7,24

18,53+4,48

15,79+4,55

Kronik hastalık varlığı Evet
Hayır

t=2,44
p=0,015
Meslekten memnun
olma durumu

Çok memnun

14,47+8,31

16,85+5,94

15,95+3,30

Memnun

18,37+6,65

18,18+4,40

15,98+4,39

Karasız

23,08+6,01

20,53+3,93

17,74+5,17

Memnun değil

23,87+5,80

20,77+4,12

17,03+4,53

Hiç memnun değil

25,57+4,39

15,57+6,45

14,00+ 5,56

F=12,14
P=0,000

F=5,62
P=0,000
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SB-10
Yaşlı Bireylerde Kırılganlık, Bağımlılık, Düşme Riski Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Ayşe Didem Çakır1, Betül Kuş2, Funda Büyükyılmaz3
Ankara Kahramankazan Devlet Hastanesi

1

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

2

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

3

Giriş
Yaş ilerledikçe kırılganlık sendromunun görülme sıklığı artmakla birlikte; kırılgan yaşlı bireylerin yaşam aktiviteleri ve
fonksiyonel bağımsızlıkları da olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca yaşlanmayla beraber meydana gelen biyo-fizyolojik,
psiko-sosyal değişiklikler, kullanılan ilaçlar, kronik hastalıklar ve çevresel faktörler düşme riskini arttıran en önemli
faktörlerdir.
Amaç
Araştırma yaşlılarda kırılganlık, bağımlılık, düşme riski, düşmeye yönelik koruyucu davranış düzeyleri ve etkileyen
faktörleri incelemek amacıyla planlandı.
Yöntem
Kesitsel, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak planlanan araştırma, bir üniversite hastanesinin Osteoporoz Polikliniği’ne
başvuruda bulunan, 200 yaşlı birey ile gerçekleştirildi. Veriler; araştırmacılar tarafından geliştirilen Yaşlı Birey Tanıtım
Formu, Edmonton Kırılganlık Ölçeği, Barthel Indeksi, İtaki Risk Düşme Ölçeği ve Yaşlılar için Düşme Davranışları Ölçeği
aracılığı ile toplandı. Araştırma verileri, yaşlı bireylerin çalışmaya katılım konusunda bilgilendirilmiş izinleri alındıktan
sonra, kurumun eğitim odasında bire-bir araştırmacı hemşire tarafından toplandı.
Bulgular
Çalışmaya katılan yaşlıların yaş ortalaması 72,07±6,76 yıl olduğu, %79,5’i kadın, %68’i ilköğretim
mezunu, %93,0’ü emekli maaşı ile geçindiği belirlendi. Yaşlıların ölçek puan ortalamaları sırası ile;
Edmonton Kırılganlık 6,06±2,92, Barthel Indeksi 94,85±12,57, İtaki Düşme Riski Ölçeği 9,85±0,31 ve
Düşme Davranışları Ölçeği 2,89±0,46 olarak saptandı. Yaşlı bireylere özgü birçok sosyo-demografik
ve düşme ile ilgili risk faktörlerinin ilgili ölçek puanları üzerinde etkisinin olduğu saptandı (p<0.05).
Sonuç: Yaşlı bireylerin; orta düzeyde kırılgan, yaşam aktivitelerini gerçekleştirmede hafif düzeyde bağımlı, düşme
riskinin yüksek olduğu ve düşmeye yönelik orta düzeyde koruyucu davranışa sahip oldukları saptandı. Çalışmaya
katılan yaşlı bireylerin düşmeyi etkileyen faktörler; İleri yaş, yalnız yaşamak, göz ameliyatı geçirmiş olmak, adım
aralığının kısa olması, yürümek için yardımcı cihaz kullanmak ve son 1 yıl içinde düşme öyküsüne sahip olmak olarak
belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Kırılganlık, Düşme, Aktivite, Bağımlılık
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SB-11
Yoğun Bakım Hemşirelerinde Etik İklim Algısı ve Bakım Kalitesi İlişkisi
Filiz KILINÇ1, Zeynep TOSUN2
SB Sakarya Kocaali Devlet Hastanesi, Sakarya, Türkiye

1

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Tekirdağ, Türkiye

,2

AMAÇ
YBÜ’lerde karşılanmayan bakım gereksinimlerini ve etik iklim algısını belirlemek; çalışma ortamının önemli bir
parçası olan etik iklimin karşılanmayan bakım gereksinimlerinde rolünü anlamak amacıyla bu çalışma planlanmıştır.,
YÖNTEM
Kesitsel türdeki araştırma kapsamında Sakarya ilinde bulunan yedi kamu hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde
çalışan 215 hemşireden 197’si ile görüşülmüştür. Gönüllülük esasına dayalı veri toplama aşaması Mart ve Eylül
2019 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Verilerin elde edilmesinde araştırmacılar tarafından literatür
doğrultusunda oluşturulan anket formu, Hastane Etik İklim Ölçeği (HEİÖ), Karşılanamayan Hemşirelik Bakımı Ölçeği
(KHBÖ) kullanılmıştır.
BULGULAR
Çalışmada yer alan hemşirelerin yaş ortalaması 29.53±5.52 olup, %71.1’i kadındı. Yoğun bakım hemşirelerinin yarıya
yakını (%47.7) her vardiyada ortalama 3 hastaya bakım verdiğini belirtmiştir. Araştırmanın yürütüldüğü YBÜ’lerinde
karşılanmayan bakım gereksinimleri arasında ilk sırada hasta mobilizasyonu yer almış, hemşirelerin %35’i hastaların
mobilizasyonunu hiçbir zaman sağlayamadığını belirtmiştir. YBÜ’de en az ihmal edilen uygulama ise el yıkama olmuş,
hemşirelerin %77’si el yıkamanın nadiren ihmal edildiğini ifade etmiştir. Hemşireler hasta bakım gereksinimlerinin
karşılanamamasının ilk sıradaki nedeni olarak hasta durumundaki ani değişimleri (%76.1), takiben personel sayısının
yetersizliğini (%75.1) göstermiştir. HEİÖ toplam puan ortalaması 3.60±0.61 olup, 4.04±0.62 ile en yüksek puan
ortalaması ‘Hasta Faktörü’, 3.06±0.90 ile en düşük puan ‘Hastane Faktörü’ alt boyutlarında elde edilmiştir. HEİÖ’ye
göre hemşirelerin yaklaşık yarısı (%48.7) genellikle birimlerinde güvenli hasta bakımı verildiğini belirtirken, önemli
oranda hemşire ise (%45.2) hastaneleri tarafından desteklenmedikleri ya da nadiren desteklenip saygı duyulduklarını
ifade etmiştir. YBÜ’de etik iklim algısı hemşirelerin çalışma yılı, haftalık çalışma saati, çalışma şekli, bakım verilen
hasta sayısından etkilenirken, karşılanamayan bakım gereksinimleri ile ilişkisi zayıftır.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırmanın yürütüldüğü YBÜ’lerde karşılanmayan bakım gereksinimlerinin fazlalığı dikkat çekse de, etik iklim
algısı literatürle uyumludur. Etik iklim algısının YBÜ’lerinde karşılanmayan bakım gereksinimlerindeki rolü sınırlıdır.
YBÜ’de bakım kalitesi iyileştirme çalışmaları kapsamında, bakım gereksinimlerinin karşılanma durumu ve etkileyen
faktörlere yönelik daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, hemşire, bakım kalitesi, etik iklim algısı
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SB-12
Periferik İntravenöz Kateter İle İlişkili Flebit Bakımında Ilık Yaş Uygulamanın Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Fatma Aksoy1, Şüle Bıyık Bayram2
Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Ordu

1

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Trabzon

2

Amaç
Bu çalışma palyatif kliniğinde tedavi alan ve periferik intravenöz kateter ilişkili flebit gelişen hastalarda lokal ılık yaş
uygulamanın etkisini belirlemek amacıyla ön-son testli randomize kontrollü deneysel türde yapılmıştır.
Yöntem
Bu çalışma, Ekim 2021-Nisan 2022 tarihleri arasında bir üniversitenin Eğitim Araştırma Hastanesi’nin palyatif
kliniğinde yatan, flebit belirtileri görülen ve çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan 70 hasta (35 kontrol ve 35
deney) ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya başlamadan önce etik onay, kurum izni, hastalardan yazılı onam ve Clinical
Trial NCT numarası (NCT05226312) alınmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan
“Hasta Bilgi Formu” ve “Flebit İzlem Formu” ile toplanmıştır. Flebit gelişen bölgenin kızarıklığı ve ödem genişliği opsiteflexigrit ölçüm cetveli ile, ağrı şiddeti Numerik Ağrı Skalası ile ve flebit derecesi flebit skalası ile değerlendirilmiştir.
Kontrol ve deney grubundaki hastaların flebit bölgesi üç gün süre ile takip edilmiş ve tüm hastalara rutin uygulama
olan ekstremite elevasyonu yapılırken, deney grubundaki hastalara elevasyonun yanı sıra üç gün boyunca günde üç
kez 15 dakikalık süre ile 28 ºC sıcaklıkta ılık kompres uygulaması araştırmacı tarafından yapılmıştır. Ilık yaş kompres
uygulaması ‘Lokal Ilık Yaş Kompres İşlem Basamakları Rehberi” doğrultusunda yapılmıştır. Flebit bölgesi kızarıklık,
ödem, ağrı ve flebit derecesi belirtilerin görüldüğü ilk gün ve üçüncü gün araştırmacı tarafından değerlendirilmiş ve
“Flebit İzlem Formu” na kaydedilmiştir. Verilerin değerlendirmesinde Mann Whitney U ve Wilcoxon testi kullanılmıştır.
Bulgular
Bu çalışmaya dahil edilen hastaların %64.3’ü kadın ve yaş ortalaması 78.23±13.60’tır. Çalışmada kontrol ve deney
grupları arasında ilk ve son flebit derecelerinde azalma olduğu ancak bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı
belirlenmiştir (p=0.957, p=0.078). Kontrol ve deney grupları arasında flebit bölgesinin son değerlendirmesinde
kızarıklık, ödem ve ağrı şiddetinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p˂0.001, p=0.006,
p˂0.001).
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada, palyatif bakım alan hastalarda ılık yaş kompres uygulanmasının flebit semptomlarını azalttığı
belirlenmiştir. Önleyici hemşirelik bakım uygulamalarına rağmen sıklıkla görülen flebit bakımında bu çalışma,
hemşireye izleyeceği bir protokol olarak yol gösterici olacaktır. Bu çalışma sonunda, flebit bakımında ılık yaş
uygulamanın basit, maliyet etkili ve noninvaziv bir hemşirelik uygulaması olarak kullanılabileceği önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bakım, Flebit, Hemşirelik, İntravenöz
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SB-13
COVID-19 Tanısı ile Yatan Hastalarda Hemşirelik Tanıları, Girişimleri ve Sonuçlarına İlişkin Retrospektif Bir
Değerlendirme
Ayişe Karadağ1, Ayşe Sılanur Demir2, Gözde Türkmenoğlu Küçükakça3, Öykü Öztürk2
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
3
Koç Üniversitesi, Klinik Araştırmalar Ünitesi, İstanbul
1
2

Amaç
Hemşirelikte bilimsel bakım verme modeli olan hemşirelik sürecinin komponentleri arasında NANDA-I hemşirelik
tanıları, NIC hemşirelik girişimleri ve NOC hemşirelik sonuçları (NNN) yer alır. NNN sınıflandırma sistemleri kanıta
dayalı uygulamaları destekler ve bireyselleştirilmiş bakımın sunulmasını sağlar. COVID-19 gibi yoğun bakım gerektiren
bir sağlık bakım krizinde hemşirelik tanıları ile çalışmanın önemi kritiktir. Literatürde COVID-19 tanılı hasta bireylere
uygulanan hemşirelik bakımı ile ilişkili çeşitli çalışmalar mevcuttur. Ancak hazırlıksız yakalandığımız pandemi
sürecinde hemşirelerin COVID-19 tanılı hastalara bakım verirken hastalığa özgü tanıları, girişimleri ve sonuçları
ne kadar kullandıkları araştırmaya açık bir alandır ve eksiksiz dokümantasyonuna ve bilginin paylaşımına ihtiyaç
vardır. Araştırma bu doğrultuda, COVID-19 tanısı ile hastanede yatan hastalarda COVID-19 ilişkili hemşirelik tanıları,
girişimleri ve sonuçlarını belirlemek amacıyla kayıt çalışması olarak planlanmıştır.
Yöntem
Araştırma, Mart 2020- Şubat 2021 tarihleri arasında bir vakıf üniversitesi hastanesine COVID-19 tanısı ile yatırılan
bireylerin (n=849) kayıtları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın uygulanması için Klinik Araştırmalar Etik
Kurulu’ndan ve hastane yönetiminden yazılı izin alınmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen veri toplama
formu aracılığı ile NANDA-I hemşirelik tanıları, NIC hemşirelik girişimleri ve NOC hemşirelik sonuçları doğrultusunda
elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.
Bulgular
COVID-19 tanısı ile yatan 849 hastanın, %43’ü (n=365) kadın, %57’si (n=484) erkek, yaş ortalaması 58.72
± 19.33 ve hastanede ortalama yatış süreleri 8.09 ± 8.6 gündür. Hastanede yattıkları süre boyunca en sık
kullanılan hemşirelik tanılarının; “Düşme Riski”, “Enfeksiyon Riski”, “Enfeksiyon Bulaştırma Riski”, “Etkisiz
Solunum Örüntüleri”, “Solunum Fonksiyonunda Etkisizlik Riski” ve “Deri Bütünlüğünde Bozulma Riski” olduğu
saptanmıştır. Hemşirelik tanılarına özgü en sık kullanılan girişimler ise; “Hastaneye her yatışta ortam tanıtılacak”,
“Yaşam bulguları takip edilecek”, “Enfeksiyon ajanına göre belirlenmiş izolasyon yöntemi uygulanacak”,
“Akciğer sesleri dinlenecek”, “Oksijen desteği sağlanacak”, “12 saatte bir cilt değerlendirmesi yapılacak”
şeklinde olup değerlendirmede exitus olan hastalar hariç “Ulaşıldı” seçeneğinin işaretlendiği belirlenmiştir.
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada, COVID-19 tanısı ile yatan bireylerde toplam NANDA hemşirelik tanılarının %10,48’inin kullanıldığı,
NIC’in COVID-19’a özgü olmak yerine daha genel girişimleri içerdiği ve NOC göstergelerini kapsamadığı belirlenmiştir.
Sonuçlara dayanılarak hemşirelere bireyselleştirilmiş bakımda NANDA, NIC ve NOC’dan yararlanmaya yönelik
eğitilmelerinin sağlanması ve elektronik tanılama sistemlerinin iyileştirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Hemşirelik süreci, eğitim
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SB-14
Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu Yapılan Hastaların Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Emine Demir1, Ayşe Demiray2
Hacettepe Üniversitesi, Erişkin Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

1

Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Düzce

2

Amaç
Bu çalışma, atriyal fibrilasyon(AF) ablasyonu yapılan hastaların yaşam kalitesi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi
amacıyla yapılmıştır.
Yöntem
Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmaya, bir üniversite hastanesinin Kardiyoloji Anabilim Dalı’ nda takip edilen, AF
ablasyon yapılan, işlemden en az üç ay geçmiş, poliklinik kontrol amaçlı ayaktan başvuran veya herhangi bir nedenle
hastanede yatarak izlenen, 18 yaş ve üzerinde 72 hasta dahil edilmiştir. Veriler, katılımcıların sosyodemografik
özelliklerini ve sağlık durum alışkanlıklarını değerlendirmek amacıyla oluşturulan, yapılandırılmış soru formu ve
Atriyal Fibrilasyonun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Anketi(AFEQT) kullanılarak 01/12/2019 ve 01/05/2020 tarihleri
arasında toplanmıştır. Analiz sonuçları nicel veriler için ortalama±standart sapma ve ortanca(minimum- maksimum)
şeklinde, kategorik veriler için frekans ve yüzde olarak sunulmuştur.
Bulgular
Katılımcıların mevcut sağlık durumları incelendiğinde yaş ortalaması 53.7±10.5, AF tanı süresi ortalaması 44.3±47.1 ay,
başvuruların %69.4’ ünün poliklinik kontrolü amaçlı olduğu, katılımcıların %51.4’ ünün fazla kilolu olduğu görülmüştür.
Katılımcıların AF’ ye bağlı en sık yaşadıkları şikayetlerin çarpıntı(%93.1), halsizlik(%52.8), yorgunluk(%45.8) ve nefes
darlığı(%38.9) olduğu, katılımcıların %51.4’ ünün genel sağlık durumlarının “iyi” olduğu, geçtiğimiz yıla göre sağlık
durumunu kıyasladıklarında ise %36.1’ inin “aynı” %8.3’ ünün ise “daha kötü” olduğu görülmüştür. Ölçek puanları
incelendiğinde belirtiler alt boyutu puan ortalaması 72.6±27.3, günlük etkiler alt boyutu puan ortalaması 58±32.9,
tedavi kaygısı alt boyutu 73.1±27.3, tedavi memnuniyeti alt boyut puan ortalaması 65.7±25 ve ölçek toplam puan
ortalaması 66.2±26.2 ile katılımcıların yaşam kalitesinin olumsuz etkilenmediği bulunmuştur.
Sonuç
Ablasyon yapılmış hastalarda periyodik uzun dönem takipler ile yaşam kalitesinin ölçeklerle değerlendirilmesi, elde
edilen sonuçlarla eğitim ve bakım planlamada bireye özgü yaklaşımın benimsenmesi, kılavuzların oluşturulması,
rehberlerin geliştirilmesi önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Atriyal fibrilasyon, Ablasyon, Yaşam kalitesi, Hemşirelik, Bakım.
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SB-15
Ürodinami İşlemine Yönelik Hastaların Anksiyete, Ağrı ve Utanma Düzeylerinin Belirlenmesi
Ezgi Seyhan Ak1, Yeliz Çulha2, Seyhan Akay3, Mehmet Gökhan Çulha3
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı,
İstanbul
2
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, İstanbul
3
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Ürololoji Kliniği, İstanbul
1

Amaç
Araştırma, hastaların ürodinami işlemine yönelik anksiyete, ağrı ve utanma düzeylerini belirlemek amacıyla planlandı.
Yöntem
Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın örneklemini, bir şehir hastanesinin Üroloji Polikliniği’ne, Mayıs
2022-Ağustos 2022 tarihleri arasında başvuran, ürodinami işlemi planlanan 90 hasta oluşturdu. Veriler, hasta bilgi
formu, ağrı, anksiyete, utanma düzeylerinin değerlendirildiği Visual Analog Scale (VAS) ve Durumluk kaygı ölçeği
(STAI-I) ile toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, ağrı, anksiyete, utanma düzeyleri ve
Durumluk Kaygı Ölçeği puan ortalamalarına göre demografik verilerin karşılaştırılmasında Bağımsız Örneklem t Testi,
Kruskal-Wallis ve anlamlı sonuçların post-hoc analizi için Mann Whitney-U testi kullanıldı. Araştırmaya başlamadan
önce etik kurul ve kurum izni alındı.
Bulgular
Çoğunluğunun (%73,3) erkek, yaş ortalaması 55,63±19,53 yıl olan hastaların %33,3’ünün tanısının aşırı aktif mesane
olduğu, %53,3’üne daha önce ürolojik bir girişim uygulanmadığı, %53,3’ünün ürodinami işlemi ile ilgili herhangi bir
bilgi almadığı, bilgi alan hastaların %53,7’sinin ise ürodinami işlemi ile ilgili bilgiyi bir sağlık profesyonelinden aldığı
belirlendi. Hastaların anksiyete düzeyi puan ortalamasının 4,50±3,42 (orta düzey), ağrı düzeyi puan ortalamasının
3,87±3,01 (düşük düzey), utanma düzeyi puan ortalamalarının 5,40±3,71 (orta düzey) olduğu; STAI-I puan
ortalamasının 49,80±6,70 (orta düzey) olduğu saptandı. Hastaların cinsiyet, medeni durum, çalışma durumu, sigara
kullanma durumu, tanı, daha önce ürolojik girişim uygulanma durumu ve ürodinami işlemi ile ilgili bilgi aldığı kaynak
ile anksiyete, ağrı, utanma düzeyleri ve STAI-I puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu
belirlendi (p<0,05).
Sonuç ve Öneriler
Ürodinami işlemine yönelik hastaların anksiyete, utanma ve kaygı durumlarının orta düzeyde, ağrılarının düşük
düzeyde olduğu görüldü. Ürodinaminin güvenilir sonuçlar vermesi ve işlem sırasında hastanın kendini olabildiğince
konforlu ve güvende hissetmesi için ürodinami öncesi hastanın bilgilendirilmesi, işlem sırasında hastaya uygun
pozisyonun verilmesi, işlem sırasında gerekli yönlendirmelerin yapılması sırasında hemşirelerin eğitici ve uygulayıcı
rollerini gerçekleştirmesi ve multidisipliner bir yaklaşım uygulanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ürodinamikler, anksiyete, ağrı, utanç
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SB-16
Kalp Cerrahisi Sonrası El Refleksoloji Masajının Ağrı ve Anksiyete Üzerine Etkisi: Çift Kör, Randomize, Plasebo
Kontrollü Bir Çalışma
Gizem Göktuna1, Necibe Dağcan1, Gülşah Gürol Arslan2
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

2

Amaç
Koroner arter baypas greft cerrahisi geçiren hastalara uygulanan refleksoloji el masajı ve plasebo el masajının ağrı ve
anksiyete üzerine olan etkisini incelemek.
Yöntem
This study was conducted a double blinded randomized placebo-controlled parallel-group trial. Çalışma koroner
arter baypas greft cerrahisi geçiren 48 yoğun bakım hastası ile yürütülmüştür. Veriler “Tanıtıcı Özellikler Formu”,
“Durumluk Kaygı Ölçeği” ve “Sayısal Ağrı Ölçeği” kullanılarak, yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Refleksoloji
ve plasebo grubundaki bireylere ekstübasyon işlemi sonrası her iki ele 10 dakika, toplam 20 dakika masaj yapılmıştır.
Refleksoloji ve plasebo grubundaki bireylerin masaj öncesi ve masaj sonrası 5. dakika, 30. dakika ve 60. dakikada
izlemleri yapılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, korelasyon, Student’s t testi ve çift yönlü ANOVA
analizleri kullanıldı. Çalışmayı bildirmek için CONSORT kontrol listesi kullanılmıştır.
Bulgular
Refleksoloji grubunun ve plasebo grubunun ağrı ölçeği puan ortalamaları arasında yapılan istatiksel değerlendirmede
grup (F=43.383 p=.000), zaman (F=104.002, p=.000) ve grup*zaman etkileşimine (F=36.569, p=.000) göre ağrı skoru
puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır. Masaj sonrası 60.dakikada refleksoloji
masajı alan grubun SAI puan ortalamasının (25.25 ± 5.84), plasebo grubuna (41.04 ± 9.56) göre anlamlı derecede
daha düşük olduğu belirlendi (p <0.05).
Sonuç
Bu çalışma, CABG ameliyatı sonrası el refleksoloji masajının CABG hastalarında ağrı ve anksiyeteyi azaltmada etkili
olduğunu bulmuştur.
Anahtar Kelimeler: El refleksoloji masajı, ağrı, anksiyete, yoğun bakım ünitesi, kalp cerrahisi
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SB-17
Impact of COVID-19: Digital Burnout in Nursing Students
Banu Terzi1, Fatma Azizoğlu2, Çağla Seven2
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları AD, Antalya

1

Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

2

Aim
To determine the level of digital burnout and affecting factors in nursing students during the COVID-19 pandemic
process.
Method
The population of the descriptive and cross-sectional study consisted of undergraduate and graduate nursing
students (N=2500) who are members of the Association of Student Nurses (ASN) in Turkey. It was aimed to reach all
of these member students without making a sample calculation. The research was completed with a total of 1000
nursing students who were willing and able to participate in the research (40% of the population). The data of the
research were collected by online survey between March-April 2021 using the “Introductory Information Form” and
the “Digital Burnout Scale”. The Kruskal-Wallis test and Dunn-Bonferroni test were used for comparisons between
groups of more than two quantitative variables that did not show normal distribution, along with descriptive
statistical analyzes (mean, standard deviation, median, frequency, percentage, minimum, maximum). Spearman
correlation analysis was used to evaluate the relationships between quantitative variables. Statistical significance
was accepted as p<0.05.
Findings
Students’ Digital Burnout Scale “Digital Attrition”, 2.70±0.92 (Min.=1-Max.=5, Median=2.67), “Digital Deprivation”
sub-dimension mean score 3.17±1, 06 (Min.=1-Max.=5, Median=3.33), “Digital Burnout” sub-dimension mean score
of 2.76±0.93 (Min.=1.17-Max.=5, Median=2.67) and the mean total score of the scale was determined as 2.83±0.86
(Min.=1.04-Max.=5, Median=2.79). Statistically significant differences were found between the time spent by the
students in the classroom and online and their digital burnout levels (p<0.01).
Conclusion and Suggestions
During the pandemic, nursing students experienced high levels of digital burnout. The grade level of the students
and the time they spend in the digital environment affect the level of digital exhaustion. Necessary measures should
be taken to reduce digital exhaustion during distance education of nursing. It should be among the responsibilities
of nurse educators to prevent the members of the profession, whose basis is human, from experiencing exhaustion
before starting their profession.
Keywords: COVID-19, digital burnout, nursing students, distance education
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SB-18
Covid-19 Pandemisinin Son Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Kaygısı ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri
Arasındaki İlişki
Tülay Sağkal Midilli1, Aslı Kalkım2, Burcu Uslu3
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Manisa

1

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir

2

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Edirne

3

Amaç
Bu çalışmanın amacı Covid-19 pandemisinin son döneminde hemşirelik öğrencilerinin sağlık kaygısı ve psikolojik
dayanıklılık düzeylerini belirlemek ve sağlık kaygısı ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Yöntem
Bu araştırma, Türkiye’nin batısında bir şehirde bulunan üniversitedeki hemşirelik öğrencileri ile Şubat-Nisan 2022
tarihleri arasında gerçekleştirilen tanımlayıcı kesitsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemine 507 hemşirelik
öğrencisi alındı. Verilerin toplanması için; Öğrenci Tanılama Formu, Sağlık Kaygısı Ölçeği ve Psikolojik Dayanıklılık
Ölçeği kullanıldı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, bağımsız t testi, Pearson Korelasyon analizi,
Kruskall Wallis analizi ve çoklu regresyon analizi kullanıldı.
Bulgular
Hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalaması 20.70±1.77 ve %78,7 kadındır. Sağlık kaygısı puan ortalaması 36.19±6.55,
psikolojik dayanıklılık ölçeği puan ortalaması 117.13±16.00’dır. Kız öğrenci olmak, aile ilişkisi kötü olmak, yurtta
yaşamak, psikolojik ve fiziksel sağlığı kötü tanımlamak, sorunlarıyla baş edememenin ve orta düzeyde arkadaşlık
ilişkileri olan öğrencilerin sağlık kaygıları daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin psikolojik dayanıklılıkları ile sağlık
kaygıları arasında negatif yönde zayıf bir ilişki vardı (r=-0.207, p=0.000). Geniş aileye sahip, çok iyi aile ve arkadaş
ilişkisi olan, ruh sağlığı iyi olan ve sorunlarıyla baş edebilen öğrencilerin psikolojik dayanıklılıkları daha yüksektir.
Sonuç ve Öneriler
Hemşirelik öğrencilerinin sağlık anksiyetesi orta düzeyde, psikolojik dayanıklılıkları orta ile yüksek arasında düzeydedir.
Araştırma sonucunda, salgın sürecine yönelik üniversite öğrencilerine sosyal destek ve psikolojik bakım hizmetlerinin
uygulanmasına ihtiyaç olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları doğrultusunda öneriler; gerekli durumlarda hızlı
ve etkili bir şekilde uygulanabilecek kriz plan hazırlanmalı, kriz durumlarında baş etme stratejilerini geliştirme gibi
ders konusu ya da dersler hemşirelik müfredatına entegre edilmelidir. Salgın durumlarında üniversite öğrencilerinin
destek mekanizmaları, dayanıklılıklarını ve refahlarını korumak için öğrencilerle işbirlikçi diyalog, reflekşın yöntemi
ve üniversite toplulukları üyeleri arasında dayanışmanın sağlandığı öğretim yöntemleri kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: sağlık kaygısı, psikolojik dayanıklılık, hemşirelik öğrencileri, covid-19
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SB-19
Hemşirelik Tanılarının Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Doğrultusunda İncelenmesi: Nokta Prevalans Çalışması
Tuğçe Çamlıca1, Neriman Özge Çalışkan Cellatoğlu2, Hayat Yalın3
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
Acıbadem Maslak Hastanesi, İstanbul
3
Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul
1
2

Amaç
Bu çalışma, hemşirelerin bakım süreci sırasında kullandığı hemşirelik tanılarının fonksiyonel sağlık örüntüleri
doğrultusunda incelenmesi amacıyla yapıldı.
Yöntem
Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu nokta prevalans çalışması bir özel hastanede yatmakta olan 132 hasta üzerinde
gerçekleştirildi. Hemşirelerin 01.09.2021 tarihinde kullandığı tanılar (584 tanı), araştırmacılar tarafından oluşturulan
bilgi formu doğrultunda incelendi.
Bulgular
Araştırmada yer alan hastaların; %50.1’inin cerrahi birimlerde yattığı, %34.1’inin tıbbi tanısının kanser olduğu,
%91.7’sinin bilincinin açık, oryante ve koopere olduğu, %75’inin kronik bir hastalığa sahip olduğu, %24.2’sinin oksijen
tedavisi aldığı, %87.9’unun ağrısının olmadığı, %13.6’sının basınç ülserine sahip olduğu, %81.1’inin basınç ülseri
riskinin düşük olduğu, %58.3’ünün aktivite sınırının olmadığı ve %74.2’sinin düşme riskinin yüksek olduğu belirlendi.
Ayrıca bakım sürecinde kullanılan tanılar incelendiğinde, hastaların %0.8’ine herhangi bir tanı konulmadığı saptandı.
Kullanılan tanıların ise %57.9’unun risk tanısı, %29.9’unun mevcut tanı olduğu ve %11.5’inin güncel NANDA listesinde
yer almadığı ya da yanlış kullanıldığı, %79.5 oranında en sık kullanılan risk tanısının “Enfeksiyon Riski” olduğu, %18.1
oranında en sık kullanılan mevcut tanının “Akut Ağrı” olduğu ve %15.7 oranında en sık yanlış kullanılan tanının
“Derin Ven Trombozu Komplikasyonu Riski” olduğu görüldü. Hemşirelik tanılarının en az %0.2 oranında “Değer ve
İnanç Örüntüsü” ve %0.8 oranında “Kendini Algılama Örüntüsü” altında gruplandığı görülürken “Cinsellik ve Üreme
Örüntüsü” altında herhangi bir tanının yer almadığı belirlendi. Tanıların en fazla %39.7 oranında “Beslenme ve
Metabolik Örüntü”, %19.5 oranında “Aktivite ve Egzersiz Örüntüsü” ve %16.8 oranında “Sağlığı Algılama ve Sağlığın
Yönetimi Örüntüsü” altında yer aldığı saptandı.
Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonuçlarımıza göre fonksiyonel sağlık örüntüsü ile yapılan inceleme sonucunda, hastaların sadece fiziksel
açıdan değil psikolojik ve sosyal örüntüler açısından daha kapsamlı değerlendirilmesinin ve hastaların bütüncül bir
açıdan ele alınmasının gerekli olduğu görülmektedir. Konu ile ilgili yapılacak nokta prevalans çalışmalarının arttırılması
ve fonksiyonel sağlık örüntülerinin uygulama alanlarında daha sık kullanılmasının hem tanıların güncelliğinin farkına
varılması hem de bütüncül bakım yaklaşımının geliştirilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca konu
ile ilgili belirli aralıklarla yapılacak olan nokta prevalans çalışmalarının kurumlardaki mevcut durumun görünürlüğü,
kanıta dayalı ve kaliteli bakım süreci açısından faydalı olabileceği öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bakım süreci, hemşirelik tanısı, hemşirelik, kuram
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SB-20
Subkutan Doku Kalınlığına Göre Yapılan Heparin Enjeksiyonu Uygulama Tekniğinin Ağrı, Ekimoz, Hematom ve İlaç
Emilimine Etkisi
Şüle Bıyık Bayram1, Emel Gülnar2, Nurcan Çalışkan3, Polat Koşucu4, Onur Bektaş4, Aysun Bayram1, Fatma Aksoy5
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
3
Gazi Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi
4
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp, Radyoloji Bölümü
5
Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
1
2

Amaç
Bu çalışma subkutan doku kalınlığına göre yapılan heparin enjeksiyonu uygulamasının ağrı, ekimoz, hematom ve ilaç
emilimine etkisini belirlemek amacıyla non-randomize deneysel türde yapılmıştır.
Yöntem
Bu çalışma, Eylül 2021-Mayıs 2022 tarihleri arasında Karadeniz bölgesinde bir üniversite hastanesinin genel
cerrahi kliniğinde yatan 122 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda
oluşturulan “Subkutan Enjeksiyon Formu” ile toplanmıştır. Bu form hastaların bireysel özelliklerini, ilacın uygulama
yöntemini, subkutan doku kalınlığı ve bölgedeki ağrı, ekimoz, hematom ve ilaç emilim durumunu içermektedir.
Bir grup hastaya subkutan enjeksiyon uygulaması doku serbest bırakılarak (A yöntemi, n=68), bir grup hastaya
ise doku serbest bırakılmadan (B yöntemi, n=54) kol veya abdomen bölgesinden ilaç uygulaması yapılmıştır.
Subkutan doku kalınlığı, ekimoz, hematom, emilim durumu ve ilacın emildiği doku ultrasonografi cihazı ile ekimoz
ve hematom genişliğini opsite flexigrid ile ve ağrı değerlendirmesi görsel ağrı skalası ile değerlendirilmiştir.
Enjeksiyon bölgesindeki ağrı, ekimoz ve hematom durumu üç gün süre ile takip edilmiştir. Bu çalışma TSB-20219241 kodlu Karadeniz Teknik Üniversitesi Başlangıç destek projesi (BAP03) tarafından desteklenmiştir. Bulgular: Bu
çalışmada sadece kol bölgesine uygulanan subkutan enjeksiyonlarda ağrı, ekimoz ve hematom belirlenmiştir. Kol
bölgesine A ve B yöntemi ile yapılan enjeksiyonlar arasında ağrı, ekimoz ve hematom varlığı bakımından istatistiksel
açıdan anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Abdomen bölgesine uygulanan enjeksiyonlarda herhangi bir
komplikasyon görülmemiş ve ilaç emiliminin tüm hastalarda gerçekleştiği belirlenmiştir.İlacın kas doku tarafından
emildiği hasta sayısının (n=8) A ve B yöntemleri arasında istatistiksel acıdan anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir
(p˃0.05). B yönteminde en fazla 15,21mm’lik doku kalınlığında, A yönteminde ise en fazla 8,35 mm’lik doku
kalınlığında ilacın kas doku tarafından emildiği belirlenmiştir
Sonuç ve Öneriler
Subkutan heparin uygulamalarında A ve B yöntemi arasında ağrı, ekimoz ve hematom komplikasyonları
açısından fark olmadığı belirlenmiştir. Heparin uygulamalarında öncelikle abdomen bölgesinin tercih
edilmesi gerektiği, ilaç subkutan doku dışında olsa bile emiliminin gerçekleştiği, ancak zayıf hastalarda
kol bölgesi kullanıldığı durumda ilacın doğru yere yapılması için enjeksiyonun B yöntemi ile yapılması
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ağrı, ekimoz, hematom, subkutan enjeksiyon, ultrasonografi
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SB-21
Cerrahi Servislerde Karşılanmamış Hemşirelik Bakımı: Hemşireler ve Hastalar Açısından Değerlendirilmesi
Aysel Özsaban1, Seçil Erden Melikoğlu2, Eylem Toğluk Yiğitoğlu3
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Trabzon
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, İstanbul
3
İstanbul Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Öğretim Ana Bilim Dalı, İstanbul
1
2

Amaç
Hemşirelik bakımının atlanması, göz ardı edilmesi veya eksik bırakılması sonucunda bireylerin gereksinim duyduğu
bakımı yeterli düzeyde alamaması ‘karşılanmamış hemşirelik bakımı’ olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırma, cerrahi
servislerde karşılanmamış hemşirelik bakım gereksinimleri ve nedenlerini hemşireler ve hastalar açısından incelemek
amacı ile planlandı.
Yöntem
Kesitsel türdeki araştırmanın verileri Ekim 2021- Haziran 2022 tarihleri arasında toplandı. Örneklemini; bir üniversite
hastanesinin sekiz farklı cerrahi servisindeki 106 hemşire ile, bu servislerde en az üç gece yatarak tedavi ve bakım
alan yetişkin 277 hasta oluşturdu. Veriler, Karşılanmamış/Verilemeyen Hemşirelik Bakım Gereksinimleri Ölçeği, Hasta
Bilgi Formu ve Karşılanamayan Bakım Anketi-Hasta Formu ile toplandı. Araştırmanın uygulanabilmesi için kurum izni
ve etik kurul onayı (13/10/2021-210534) alındı. Verilerin analizi, bilgisayar ortamında R vers. 2.15.3 (R Core Team,
2013) programı ile, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi, pearson korelasyon analizi, pearson ki-kare
testi kullanılarak gerçekleştirildi. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul edildi.
Bulgular
Araştırmaya katılan hemşirelerin karşılanmamış bakım gereksinimleri ortalama puanı 1,35±0,44 idi. En yüksek puan
ortalamasının “hastanın yemeği sıcakken beslenmesi”, en düşük ise “hastanın hayati bulgularının istem edildiği
şekilde değerlendirilmesi” gereksinimleri olduğu belirlendi. Hemşirelerin karşılanmamış bakımın nedenleri toplam
puan ortalaması 3,27±0,67 iken, iletişim alt boyutu 3,10±0,78, maddi kaynaklar alt boyutu 3,42±0,78 ve işgücü alt
boyutu 3,53±0,63 olduğu belirlendi. Araştırmaya katılan hastaların karşılanmamış bakım gereksinimleri toplam puan
ortalaması 2,76±0,47, iletişim alt boyutu 2,47±0,59, temel bakım alt boyutu 3,88±1,01, zaman alt boyutu 1,84±0,67
olduğu belirlendi. Hastaların karşılanmamış bakım ortalama puanı ile damar yolunda tıkanıklık ve ekstravazasyon
görülme oranı, temel bakım alt boyutu puanı ile istenmeyen olay meydana gelme oranları arasında istatistiksel
olarak anlamlı derecede farklılık olduğu saptandı (p<0,05).
Sonuç ve Öneriler
Hemşirelerin karşılanmamış hemşirelik bakımı ortalamalarının orta düzeyin altında olduğu, nedenlerine ilişkin
puan ortalamalarının ise yüksek olduğu görüldü. Hastaların karşılanmamış bakım puan ortalamalarının ise orta
düzeyde ve istenmeyen olayların görülmesi üzerinde etkili olduğu sonucuna varıldı. Hasta güvenliğinin sağlanması
ve bakım kalitesinin artırılması için karşılanmamış hemşirelik bakımının hemşireler ve hastalar açısından izlenmesi
ve azaltılmasına yönelik önlemlere odaklanılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Cerrahi servisi, hasta güvenliği, hemşirelik, karşılanmamış hemşirelik bakımı
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SB-22
Hemşirelerin Hastane Afet Ve Acil Durum Hazırlık Durumunun Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği
Sevil Pamuk Cebeci
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Eskişehir

Amaç
Afet ve acil durumlar dünyada her alanda hasara neden olsa da, sağlık sektörü en çok etkilenen alanlar arasındadır.
Afet ve acil durum karşısında hazırlıklı olmayı artırmak için hemşireler arasında afete hazırlık durumunun kapsamlı
şekilde ele alınması gereklidir. Çalışma; Eskişehir ilindeki hemşirelerin, hastane afet ve acil durum hazırlık durumunun
değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem
Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte olan araştırma Aralık 2021- Ocak 2022 tarihleri arasında Eskişehir ilinde bulunan
hastanelerde görev yapan hemşireler ile yapılmıştır. Örneklemi çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 570
hemşire oluşturmuştur. Veriler anket formu aracılığı ile yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Ankette afet ve acil
durum eğitimi alma durumu, tatbikat bilgisi, kendisinin ve hastanenin afet ve acil durum konusunda farkındalığını
değerlendiren sorular yöneltilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilmiştir.
Bulgular
Katılımcıların yaş ortalaması 33.53, meslekte çalışma yılı ortalaması 11.16, %94.0’ı kadın, %57.1’i lisans mezunu,
%50.0’ının yataklı hasta servisinde görev yaptığı bulunmuştur. Hastane afet ve acil durum eğitimi/tatbikatına katılma
bilgisi ile hastanenin acil çıkış noktalarını ve toplanma alanını bilme durumu karşılaştırıldığında; hastanede hizmet içi
eğitime katılan %82,1(211) katılımcının hastanenin acil çıkış noktalarını ve toplanma alanlarını bildiği, hastane afet
ve acil durum eğitimi/tatbikatı katılma bilgisi ile herhangi bir Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer (KBRN) tehdit
olasılığında ildeki referans hastaneyi bilme durumu karşılaştırıldığında; hastanede hizmet içi eğitime katılan %76,3(74)
katılımcının KBRN tehdidi olasılığında ildeki referans hastaneyi bildikleri, hastane afet ve acil durum eğitimi/tatbikatı
katılma bilgisi ile hastanenin afet durumunda 72 saat kendi kendine yetme durumu karşılaştırıldığında; hastanede
yapılan afet ve acil durum tatbikatına katılmayan %83,3(324) katılımcının hastanenin afet durumunda 72 saat
kendine yetecek durumda olmadığını düşündükleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık olduğu bulunmuştur
Sonuç ve Öneriler
Hemşirelerin hastane afet ve acil durum eğitimi/tatbikatı eğitimlerine katılım oranı arttıkça, konu hakkındaki
bilgilerinin de arttığı bulgulanmıştır. Hastanelerde afetlerde hemşirelik temalı eğitimlerin planlanması,
eğitimlerin organizasyonunda ve sunumunda uzman hemşirelerin görevlendirilmesi, hemşirelerin ve diğer sağlık
profesyonellerinin bu konudaki farkındalığının artmasına katkı sunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Afetlerde hemşirelik, hastane afet, acil durum
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SB-23
Covid- 19 Pandemi Sürecinde Toplumda Algılanan Hemşirelik İmajının Belirlenmesi
Seda Tuğba Baykara Mat1, Behice Belkıs Çalışkan1, Rıdvan Doğan2
Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, İstanbul

1
2

Giriş
Küresel sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olan hemşireler Covid-19 pandemisi ile birlikte zorlu bir arenada
hizmet vermektedirler. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bir afet olarak nitelendirilen bu pandemi hemşirelerin toplum
sağlığına katkısının boyutlarını ve kaliteli bakıma ilişkin sorumlulukları bir kez daha gözler önüne sermiştir. Süreç
içerisinde hemşirelerin çalışma koşullarına ilişkin pek çok görüntü sosyal medyada paylaşılmıştır. Bu doğrultuda
toplumun hemşirelik imajına olan algısı etkilenmekte ve değişmektedir. Olumlu bir meslek imajı, sosyal ve çevresel
desteğin sağlanmasında önemli bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Hemşireliğe ilişkin algılanan olumsuz toplumsal
imaj ise sosyal kimlik hakkında hayal kırıklığı ve kafa karışıklığına yol açarak baskıcı bir ortam oluşturabilmektedir.
Amaç
Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemi sürecinde toplumda algılanan hemşirelik imajının belirlenmesidir.
Yöntem
Bu araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tasarımda ve Şubat -Nisan 2021 tarihleri arasında kolayda örnekleme
yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklem büyüklüğü evreni bilinmeyen örneklem hesaplama formülü
ile hesaplanmış olup %95 güven aralığı ve %80 görülme sıklığı ile en az 243 kişiye ulaşılması hedeflenmiştir.
Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu ve Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği kullanılarak çevrim
içi anket yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin normal dağılımına uygun test istatistikleri kullanılmış olup,
tanımlayıcı istatistiklerde ortalama, standart sapma, medyan en düşük, en yüksek, frekans ve oran değerleri
kullanılmıştır.
Bulgular
Katılımcıların Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği’nden aldıkları genel puan ortalaması 16,40±16,61 olarak
bulunmuştur. 20 yaş ve altı katılımcıların puan ortalamalarının (p=0,010) ve ailesinde ya da yakın çevresinde hemşire
olanların mesleki nitelikler alt boyutu ve toplam puan ortalamalarının anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur
(p<0,05). Katılımcılar %70 oranında hemşirelerin pandemi yönetiminde etkin rol aldığını ve %27,6 oranında
“Koronavirüs Bilim Kurulu”nda hemşirelerin de görev alması gerektiğini ifade etmiştir.
Sonuç
Elde edilen bulgular ışığında pandemi sürecinde toplumun hemşirelik mesleği hakkındaki imaj algısının orta
düzeyde olumlu olduğu ifade edilebilir. Hemşirelerin pandemi yönetiminde etkin rol aldığı ifade edilirken, toplumda
algılanan profesyonel görünürlüklerinin sınırlı olduğu belirtilebilir. Bu doğrultuda hemşirelerin sağlık politikalarının
oluşturulmasında aktif görev alarak ekonomik ve sosyal anlamda yüksek yaşam standartlarına sahip olması,
medyada daha görünür olarak kendinden emin ve cesurca fikirlerini ifade edebilmesi, toplumsal anlamda kabul
görmüş rollerin ötesinde çağdaş, yeni ve özgür imaj algıları oluşturması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik imajı, Pandemi, Toplumsal imaj, Covid-19
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SB-24
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Çalışan Hemşirelerin Profesyonel Değer Algılarının Belirlenmesi: Karma Yöntem
Seval Ağaçdiken Alkan1, Tuğba Kavalalı Erdoğan1, Cansev Bal1, Sevil Masat Harbali2, Zeliha Koç3
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Samsun
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Samsun
3
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Samsun
1
2

Amaç
COVID-19 pandemisi sürecinde hemşirelerin profesyonel değer algılarını belirlemektir.
Yöntem
Bu araştırma 30.03.2021-30.07.2021 tarihleri arasında karma desende yürütülmüş bir çalışmadır. Araştırmanın
evrenini, il merkezindeki üniversite ve kamu hastanelerinde çalışan 2657 hemşire oluşturmuştur. Nicel basamağın
örneklemi, evrenin bilindiği durumlarda örnekleme alınacak birey sayısını saptamak için kullanılan formül ile
hesaplanarak 336 Hemşire olarak belirlenmiştir. Nitel basamak örneklemi verilerin belli bir doygunluğa ulaşması
kriterine göre 14 hemşiredir. Nicel veriler sosyal medya hesapları, nicel veriler ise dijital platformda bireysel görüşme
yoluyla toplanmıştır. Nicel verilerin toplanmasında 13 soruluk tanıtıcı bilgi formu ve Hemşirelerin Profesyonel
Değerleri Ölçeği (HPDÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin insan onuru, sorumluluk, harekete geçme, güvenlik ve otonomi
olmak üzere 5 alt boyutu vardır. Bu araştırmada ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0,99; alt boyut katsayıları sırasıyla
0,97; 0,96;0,95; 0,94; 0,95’tir. Nitel veriler ise 8 ana soru ve alt sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu
ile toplanmıştır.
Bulgular
Bu araştırmada hemşirelerin %89.7’sinin kadın olduğu, %95.8’inin devlet hastanesinde çalıştığı, %33.6’sının yoğun
bakım ünitelerinde, %69.6’sının ise pandemi servisinde görev yaptığı, pandemi servisinde çalışan hemşirelerin
%85.5’inin servis hemşiresi olduğu, %69.6’sının hemşirelik mesleğini sevdiği, %64.5’inin çalıştığı servisten memnun
olduğu, %30.8’inin meslekte çalışma yılının 6-10 yıl arasında olduğu, %49.1’inin bulunduğu serviste 1-5 yıl arasında
çalıştığı belirlendi. HPDÖ toplam puan ortalaması 122.8 ± 30.7’dır. Alt boyut puan ortalamaları insan onuru 43.8 ±
11.2, sorumluluk 27.2 ± 7.0, harekete geçme 19.7 ± 5.1, güvenlik 15.9 ± 4.2, otonomi 16.2 ±4.3’tür. Araştırmada
Hemşirelik Bilim ve Sanatı, Hemşirelik Mesleğinin Değeri, Pandemide Hemşire Olmak, Mesleki Değer Hiyerarşisi ve
Tükenmişlik olmak üzere 5 kategori ile Hemşire Kavramının Tanımı, Mesleki Gereklilikler, Topluma hizmet sunma/
Toplumla ilişki, Toplumsal/Profesyonel Olarak Değerli Olma, Pandeminin Mesleki Değer Algısına Etkisi ve OlumluOlumsuz Faktörler olmak üzere 6 tema ortaya çıkmıştır. Ayrıca pandemi öncesi ve pandemi döneminde en önemli
mesleki değer olarak yarar sağlama ve insan onuruna saygı olduğu belirlenmiştir.
Sonuç ve Öneriler
Araştırmada katılımcı hemşireler için mesleki değerlerin yüksek düzeyde önemli olduğu belirlenmiştir. Pandemi
döneminde yarar sağlama ve insan onuruna saygı değerlerinin uygulamalarda önemli rolü olduğu sonucuna
varılmıştır. Değer kavramı ve mesleki değer algısının hemşirelik bakımı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19 pandemisi, hemşirelik, hemşirelik değerleri, profesyonellik
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SB-25
Diyabette Algılanan Engellerin Hastaların Ayak Bakım Davranışları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Gurbet Aslan1, Vesile Ünver2
Acıbadem Dr. Şinasi Can Hastanesi

1

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

2

Bu çalışma, diyabette algılanan engellerin hastaların ayak bakım davranışları üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı kesitsel türde gerçekleşen çalışmanın örneklemi İstanbul’da özel bir sağlık kurumuna
başvuran 154 diyabet hastası oluşturmaktadır. Araştırma verileri Tanıtıcı Bilgiler Formu, Ayak Bakım Davranışları
Ölçeği, Diyabette Engeller Ölçeği kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Gruplar arasındaki farklılığın
test edilmesinde, Kruskal Wallis-H testi ve Mann-Whitney U testi, gruplar arası çoklu karşılaştırmalarda bonferroni
düzeltmesi analizi, iki sürekli değişken arasındaki ilişki düzeyinde ise spearman korelasyon testi, ayak bakım
davranışına etki eden bağımsız faktörlerin saptanmasında Çoklu Linear Regresyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık
ise p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Çalışamaya katılan hastaların yaş ortalamalarının 64,92±10,40 olduğu,
hastaların %77,3’üne tip 2 diyabet tanısı konduğu, diyabet süresi ortalamasının 14,42±8,41 olduğu ve hastaların
%70,8’inin oral anti diyabetik kullandığı ortaya çıkmıştır. Araştırmada hastaların ayak bakım davranışları ile diyabette
engeller ölçeği ilaç engelleri, yaşam tarzı değişikliği engelleri, bilgi ve inanç engelleri alt boyutları arasından negatif
yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ilkokul eğitim düzeyi, diyabet kontrolüne gitmeme, sağlık güvencesinin
olmaması, bilgi ve inanç engelleri ile yaşam tarzı değişiklikleri engelleri hastaların ayak bakımı davranışını olumsuz
etkileyen bağımsız faktörler olduğu bulunmuştur. Hastaların %60,4’ünün düzenli ayak bakımı yaptığı ve düzenli ayak
bakımı yapan hastaların ayak bakım davranış düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek çıktığı
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Algılanan Engeller, Ayak Bakım Davranışı, Diyabetik Ayak Ülserleri, Diyabetes Mellitus
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SB-26
Turkish Adaptation of the Sustainability Attitudes in Nursing Survey: A Validity and Reliability Study
Nagihan İlaslan1, Nuray Şahin Orak2
Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Düzce/Türkiye

1

Marmara University, Institute of Health Sciences, Department of Nursing, Ph.D. Student
Nişantaşı Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul/Türkiye

2

Aim
The aim of this study was to examine the validity and reliability of the Sustainability Attitudes in Nursing Survey in
Turkish.
Method
The universe of the study, which was carried out in a methodological design, consisted of 824 nursing students
studying at a state university. The study sample consisted of 400 nursing students (100 students from each grade
level), who were determined by simple random sampling method, volunteered to participate in the study, and
whose written consent was obtained. For the re-test, a total of 100 students (25 students from each grade level),
were reached after an interval of 2 weeks. Study data were collected between 01-30 April 2022 with the Descriptive
Characteristics Form and the Sustainability Attitudes in Nursing Survey. The language equivalence of the questionnaire
was ensured by the translation-back translation method, and the Content Validity Index was calculated by taking the
opinion of 10 experts for content validity. Test-retest reliability and Cronbach Alpha coefficient were determined for
reliability, and construct validity was evaluated with Confirmatory Factor Analysis.
Results
It was determined that the mean age of the students participating in the study was 20.85±1.49 and 75.5% of them
were women. The content validity indexes of the Sustainability Attitudes in Nursing Survey items were found to be
between 0.90 and 1.00. In the Confirmatory Factor Analysis, the item-total correlation coefficients ranged between
0.117 and 0.622; without subtracting any item from the survey, one dimensional structure was accepted similar
to the original survey (χ2/df=5.292, SRMR=0.077, CFI=0.918, GFI=0.939, TLI=0.871, IFI=0.918). The test-retest
correlation coefficient of the survey was 0.814 (0.723-0.875), p<0.001 and the Cronbach Alpha’s coefficient was
0.768 in the internal consistency analysis.
Conclusion and Suggestions
The Sustainability Attitudes in Nursing Survey has sufficient validity and reliability to be applied to nursing students
in Türkiye. This survey can be used in studies that will evaluate nursing students’ attitudes towards sustainability.
Keywords: Nursing, Nursing Student, Reliability, Sustainability, Validity
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SB-27
Hemşirelerin Tele Sağlık Hizmeti Kapsamında Verilen Hemşirelik Uygulamaları Hakkında Algı ve Bilgi Düzeyi
Kübra Kırtorun1, Demet İnangil1, Berna Dinçer2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

1

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2

Amaç
Araştırmanın amacı hemşirelerin tele sağlık hizmeti kapsamında verilen hemşirelik uygulamaları hakkında algı ve
bilgi düzeyini incelemektir.
Yöntem
Araştırma kesitsel, tanımlayıcı tipte tasarlanmıştır. 15 Aralık 2021- 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında İstanbul ilinde
bulunan bir Şehir Hastanesi’nde tüm kliniklerde görev yapan 290 hemşire ile yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından
hazırlanan Tanılama Formu, Teknolojiye Karşı Tutum Ölçeği ve Glinkowski ve arkadaşları tarafından 2012 yılında
geliştirilen Tele-Hemşirelik Algı ve Bilgi Düzeyi Anketi kullanılmıştır. Anket dil geçerliliğinin sağlanması, elde edilen
Türkçe formunun uygulanması ve yapı geçerliliğinin belirlenmesi olmak üzere üç aşamada hazırlanmıştır. Araştırmanın
uygulanmasında etik kurul onayı ve kurum izni alınarak gönüllü olur formu sonrasında veriler toplanmıştır.
Katılımcılara veri toplama formları çevrimiçi anket formu (Google Form) aracılığı ile gönderilmiş ve yaklaşık 10-15
dakikalık soruların cevaplanmaları istenmiştir. Verilerin analizinde yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma,
Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırmaya katılan hemşirelerin %79,8’i kadın, %73,4’ü 21-26 yaş grubunda, %93,7’si lisans mezunu, %58,3’ü 2 yıl
ve altı çalışma süresine sahiptir. Katılımcıların çoğunluğu (%88,9) tele-hemşirelik tanımını doğru olarak belirlerken,
tele-tıp tanımını doğru olarak cevaplayanların oranı ise %71,04’tür. Katılımcıların Teknolojiye Karşı Tutum Ölçeği
puan ortalaması 139.98 ± 19.85 olmakla birlikte tele hemşirelik uygulamaları hakkında algı ve bilgi düzeyleri ile
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlendi (p <.05).
Sonuç ve Öneriler
Hemşirelerin çoğunluğu tele sağlık uygulamalarına ilişkin olumlu algılara sahiptir ve hemşirelik uygulamalarında
yararlılığını kabul etmektedir. Ülkemizde henüz yaygın olmayan tele sağlık uygulamalarının geliştirilmesi ve
uygulanmasında hemşirelerin önemli rollere sahip olduğu ve hemşirelerin bu alanlarda etkin bir şekilde yer
alabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Tele-sağlık, Hemşirelik, Teknoloji
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SB-28
Hemşirelerin Karşılanmamış Bakım Gereksinimleri ve Nedenlerine İlişkin Görüşleri
Aysel Özsaban1, Yeliz Çulha2, Seçil Erden Melikoğlu2, Rengin Acaroğlu2
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Trabzon

1

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul

2

Amaç
Bu araştırma, hemşirelerin karşılanmamış bakım gereksinimleri ve nedenlerine ilişkin görüşlerini incelemek amacı
ile planlandı.
Yöntem
Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki araştırma, Aralık 2020- Aralık 2021 tarihleri arasında, kurum izni ve etik kurul
onayı (13/07/2020-88580) alınarak gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini, iki üniversite hastanesinde yatan hasta
servislerinde görev yapan 480 hemşire, örneklemini ise 356 hemşire oluşturdu. Veriler, Hemşire Bilgi Formu ve
Karşılanmamış/Verilemeyen Hemşirelik Bakım Gereksinimleri Ölçeği kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile
toplandı. Verilerin analizi, bilgisayar ortamında R vers. 2.15.3 (R Core Team, 2013) programı ile, bağımsız gruplar t
testi, tek yönlü varyans analizi, pearson korelasyon analizi kullanılarak gerçekleştirildi. İstatistiksel anlamlılık p<0,05
olarak kabul edildi.
Bulgular
Araştırmaya dahil edilen hemşirelerin Karşılanmamış/Verilemeyen Hemşirelik Bakım Gereksinimleri Ölçeği toplam
puan ortalaması 1,48±0,56 idi. En yüksek puan ortalamalarının sırası ile “Hastaya ve/veya hasta yakınlarına duygusal
destek verilmesi”, “Hastaya banyo yaptırılması/ deri bakımı verilmesi”, “Her iki saatte bir hastanın çevrilmesi”, en
düşük puan ortalamalarının ise “Kendileri beslenebilen hastaların yemeklerinin hazır edilmesi”, “Çağrı sinyaline/ziline
5 dakika içinde yanıt verilmesi”, “Ellerin yıkanması” maddelerinde olduğu saptandı. Karşılanmamış/Verilemeyen
Hemşirelik Bakım Gereksinimleri Ölçeği nedenler bölümüne yönelik toplam puan ortalamasının 3,29±0,59 olduğu
görüldü. Ölçeğin nedenler bölümüne ilişkin alt boyutlarında, en yüksek puan ortalamasının İşgücü Kaynağı
(3,63±0,53) olduğu, bunu sırası ile Maddi Kaynaklar (3,52±0,67) ve İletişim (3,05±0,75) alt boyutlarının izlediği
görüldü. Hemşireler tarafından “Çalışan personel yetersizliği” en yüksek, “Serviste deneyimsiz personel sayısının
fazla olması” ise en düşük neden olarak bildirildi. Gece vardiyasındaki hasta/ hemşire oranı ile Karşılanmamış/
Verilemeyen Hemşirelik Bakım Gereksinimleri Ölçeği toplam puan ortalaması arasında pozitif yönde, zayıf düzeyde,
istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptandı (r=0.108, p=0.041). Diğer yandan, gündüz çalışan hemşire sayısını
yetersiz olarak algılama, mesleki rol ve sorumluluklarının dışında aktivitelerde bulunma durumu ve dahili-cerrahi
(karma) servislerde, Karşılanmamış/Verilemeyen Hemşirelik Bakım Gereksinimleri Ölçeği puan ortalamalarının
istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği saptandı.
Sonuç ve Öneriler
Elde edilen sonuçlara göre, hemşirelerin hastaların bakım gereksinimlerini karşılamalarına engel olabilecek nedenlere
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ilişkin bildirimlerinin oldukça yüksek olmasına karşın hastalarda karşılayamadıkları bakım gereksinimlerinin oldukça
az olduğu saptandı. Bu kapsamda, öncelikle karşılanmamış hemşirelik bakımına zemin hazırlayan nedenlerin birim
düzeyinde incelenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik yönetsel ve eğitsel faaliyetlere odaklanılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, hemşirelik, karşılanmamış bakım gereksinimleri
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SB-29
Çevrimiçi Objektif Yapılandırılmış Beceri Sınavı: Deneyim Paylaşımı
Esra Uğur, Hilal Yıldız Çelik, Tülay Demiray, Ükke Karabacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Bu
makalede,
hemşirelik
lisans
programı
birinci
sınıf
öğrencilerinin
parenteral
ilaç
hazırlama
ve
uygulama
beceri
performanslarını
değerlendirmek
üzere
gerçekleştirilen
çevrimiçi objektif yapılandırılmış beceri sınavı (OSCE) deneyiminin paylaşılması amaçlandı.
Pandemi nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, bir vakıf üniversitesinde Hemşirelikte Temel
İlke ve Uygulamalar dersinin laboratuvar uygulamaları çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Teorik eğitimi takiben
öğrencilere, gerçekleştirilecek olan becerilere yönelik eğitim videoları eğitimci ile birlikte izletildi. Video izletilmesinin
ardından uygulamalar, daha öncesinde Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı bünyesinde hazırlanarak öğrencilerin
evlerine gönderilen eğitim kitleri kullanılarak, öğretim elemanlarının gözetiminde çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.
Laboratuvar
uygulamalarının
değerlendirilmesinde
OSCE
kullanıldı.
Sınavın
gerçekleştirileceği
çevrimiçi ortam olarak; teorik derslerde kullanılan, bekleme odası gibi sınav akışını kolaylaştırıcı
özellikleri bulunan Zoom Meetings platformu ve Eğitim Yönetim Sistemi(EYS) tercih edildi. Öğrencilerin
sınava gireceği ortamı laboratuvar koşullarına benzer şekilde düzenlemesi, laboratuvar önlüğünü
giymesi ve eğitim kitinde beceri için gereksinim duyulan diğer malzemeleri kullanması sağlandı.
Sınav; ilaç doz hesaplama, ampul ve flakondan ilaç hazırlama, intramusküler enjeksiyon uygulama, subkutan enjeksiyon
uygulama ve intravenöz kateter uygulama becerisi olmak üzere beş istasyonda yürütüldü. Her istasyonun süresi,
becerinin karmaşıklığına göre planlandı. Her bir beceri istasyonu için bir öğretim elemanı atandı ve sanal oda oluşturuldu.
Sınavın etkin yürütülmesi için öğrencilere ve öğretim elemanlarına bilgilendirme kitapçığı (öğrenci akış şemaları, zoom
toplantı linkleri, öğrenci yönergesi) hazırlandı. Sınav iki aşamada gerçekleştirildi. İlk önce tüm öğrenciler aynı anda EYS
üzerinden kamera açık olarak ve eğitimci gözetiminde ilaç doz hesaplama istasyonunu tamamladı. Ardından öğrenciler
planda kendilerine ayrılan zaman diliminde her bir beceri istasyonun linkinden giriş yaparak bekleme odasına katıldı
ve sıra ile öğretim elemanı tarafından sınava kabul edildi. Öğrenci belirlenen süre içerisinde, eğitim kitinde her alan
malzemeleri kullanarak uygulamasını gerçekleştirdi ve öğretim elemanı tarafından her bir becerinin kontrol listesi
üzerinden değerlendirildi. Öğrenciler istasyonları tamamladıkça, sırayla diğer beceriler için hazırlanan linkleri kullanarak
diğer istasyonlara geçiş yaptı. Sınavını tamamlayan öğrenciler çevrimiçi platformdan ayrılarak sınav sonlandırıldı.
Bu deneyim sonucunda; iyi bir planlama yapılması, öğrencilerin bilgilendirilmesi ve iletişimin sürdürülmesi, öğretim
materyalleri ile öğrenci ve eğitim kurumu tarafındaki tüm teknik konuların dikkatli yönetilmesi sağlandığında
çevrimiçi değerlendirme oturumlarının gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: objektif yapılandırılmış beceri sınavı, hemşirelik, psikomotor beceri
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Klinik Simülasyonda Etkili Öğretimde Öğrenci Algısı Ölçeği’ nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği
Merve Kanığ1, Zehra Kan Öntürk1, Elif Ateş2, Ükke Karabacak1
Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
İstanbul Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, İstanbul

1
2

Amaç
Hemşirelik öğrencilerinin simülasyon uygulamalarında etkili öğretim stratejisini ve davranışlarını değerlendirmek
amacıyla geliştirilen “Student Perception of Effective Teaching in Clinical Simulation Scale” ölçeğinin Türkçe geçerlik
ve güvenirliğini test etmektir.
Yöntem
Kesitsel tasarımlı metodolojik bir çalışmadır. Örneklemi İstanbul’da vakıf üniversitesinde öğrenim gören, araştırmaya
katılmaya gönüllü toplam 173 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Verilerin toplanmasında Klinik Simülasyonda Etkili
Öğretimde Öğrenci Algısı Ölçeği ‘nin Türkçe versiyonu kullanıldı. Ölçek, katılım derecesi ve önem olmak üzere iki
yanıt ölçeğinden oluşan 33 maddelik ölçüm aracıdır. Katılım derecesi ölçeği, eğitmenin simülasyon sırasında belirli
bir öğretim stratejisini ne ölçüde kullandığına ilişkin katılımcıların algısını ölçer. Önem ölçeği, simülasyonun öğrenme
çıktılarını karşılamaya yönelik öğretim stratejisinin önem derecesinin nasıl algılandığını ölçer. Katılım derecesi ölçeği
tek faktörden oluşurken, önem ölçeği katılımcı desteği ve gerçek yaşama aktarım olarak 2 faktörden oluşmaktadır.
Veriler SPSS ve AMOS programları kullanılarak analiz edildi. Dil eşdeğerliği geri-çeviri yöntemi, kapsam geçerliliği
uzman görüşüne başvurularak, yapı geçerliği açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile yapıldı. Güvenilirlik analizinde
iç tutarlılık analizi için cronbach alfa çözümlemesi kullanıldı. Test-tekrar test güvenilirliği için paired t test kullanıldı.
Etik kurul onayı, ölçek kullanım ve kurumdan izin alındı.
Bulgular
Katılımcıların yaş ortalaması 20.49±1.19’ dur. Ölçeğin Kapsam Geçerlilik İndeksi 1.00 olarak hesaplandı. Yapılan
doğrulayıcı faktör analizi sonucunda tüm maddelerin orijinal ölçeğin alt boyutlarında olduğu ve faktör yüklerinin
0.462 ile 0.800 arasında olduğu görüldü. KMO örneklem yeterlilik ölçümü değeri 0,893’tür. Doğrulayıcı faktör analizin
bir model ile test edildi. Modeldeki tek faktörlü yapı için uyum indekslerinin istatistiksel olarak anlamlı ve iyileştirilmiş
bir uyum gösterdiği belirlendi. Model için uyum indeksleri χ2/df=2.736, RMSEA=.10 ve CFI=.770, SRMR=0.061 olarak
hesaplandı. Katılım derecesi ve önem ölçeği test retest puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir
(t=0.518, p=0.606, p>0.05; t=1.206, p=0.231, p>0.05). Cronbach alfa değerleri katılım derecesi ölçeği için 0.957 ve
önem ölçeği için 0.960 idi.
Sonuç ve Öneriler
Simülasyon uygulamalarında etkili öğretim stratejisini ve davranışlarını ölçmek amacıyla kullanabilecek olan ölçek,
geçerli ve güvenilirdir. Ölçek, simülasyon tasarımının test edilerek iyileştirilmesine ve daha etkili bir öğrenme
sürecinin oluşturulmasına katkı sağlar. Program çıktılarına katkı sağlayan ve müfredata entegre edilen tüm
simülasyon uygulamalarının bu ölçek kullanılarak değerlendirilmesi önerilir. Ayrıca müfredatta yer alan farklı tür ve
tasarımdaki simülasyon deneyimlerinin test edilmesinde kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: etkili öğretim, geçerlik ve güvenirlik, hemşirelik, klinik simülasyon, simülasyon
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SB-31
Hemşirelerin Merhamet Yorgunluğunu Etkileyen Faktörler: Yol Analizi Çalışması
Şengül Üzen Cura1, Özlem Doğu2, Ayşe Karadaş3
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Çanakkale

1

Sakarya Üniversitesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Sakarya

2

Balıkesir Üniversitesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Balıkesir

3

Amaç
Hemşireler sıklıkla işle ilgili kronik strese maruz kalmanın bir sonucu olarak merhamet yorgunluğu yaşarlar.
Hemşirelerin merhamet yorgunlukları üzerinde farkındalık düzeyleri ve sabır tutumlarının etkili olabileceği
düşünülmektedir. Bu nedenle bu araştırmada hemşirelerin merhamet yorgunluğu, bilinçli farkındalık düzeyleri ve
sabır düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesini amaçlandı.
Yöntem
Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde gerçekleştirildi, 469 hemşirenin katılımı ile tamamlandı. Veri toplama
aracı olarak “Demografik ve Mesleki Özellikler Veri Formu” ile “Merhamet Yorgunluğu Kısa Formu Ölçeği”, “Bilinçli
Farkındalık Ölçeği” ve “Sabır Düzeyi Ölçeği” kullanıldı. Çalışma için etik kurul izni alındı (Tarih: 09.12.2021 Sayı:
21/16). Araştırmaya katılanlara gönüllülük ilkesi doğrultusunda bilgilendirilmiş onam formu imzalatıldı. Veriler IBM
SPSS Statistics 23 ve AMOS 23 programı kullanılarak değerlendirildi. Araştırmanın değişkenlerini bağladığı öngörülen
bir model path analizi yoluyla test edildi. Bu araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi tarafından desteklendi (Proje Kodu: THD-2022-3878).
Bulgular
Araştırmada yapılan korelasyon analizi sonucunda, Merhamet Yorgunluğu Ölçeği ile Sabır Ölçeği ve Bilinçli Farkındalık
Ölçeği arasında negatif yönde, Sabır Ölçeği ile Bilinçli Farkındalık Ölçeği arasında da ise pozitif yönde istatistiksel
olarak anlamlı ilişki olduğu belirlendi (p<0.05). Ölçekler arasındaki etki gücünün belirlenmesi amacıyla oluşturulan
modelde, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkiye olduğu ve sabır ölçeğinin (β=-0,09) ve
bilinçli farkındalık ölçeğinin (β =-0,53) merhamet yorgunluğu ölçeği üzerinde negatif yönde etkili olduğu saptandı.
Sonuç
Araştırma sonucunda hemşirelerin bilinçli farkındalık ve sabır düzeylerinin merhamet yorgunluğu üzerine etkisi
olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin bilinçli farkındalık ve sabır düzeyleri arttıkça merhamet yorgunluğu azalmaktadır.
Bilinçli farkındalık düzeyleri arttıkça sabır düzeyleri de artmaktadır. Bu doğrultuda hemşirelerin bilinçli farkındalık
düzeylerinin artırılmasını sağlayacak müdahalelerin uygulanarak, sabır düzeylerinin artırılması ve merhamet
yorgunluklarının azaltılması önerilir.
Anahtar Kelimeler: Farkındalık, Hemşirelik bakımı, Merhamet Yorgunluğu, Sabır, Yol analizi
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Hemşirelik Öğrencilerinin Ahlaki Duyarlılıkları İle Mesleki Benlik Saygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Burcu Demircan, Yasemin Kıyak, Türkinaz Aştı
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Amaç
Özünde insanın yer aldığı hemşirelik mesleğinde profesyonel kimliğe ulaşmak için mesleki benlik saygısı oldukça
önemlidir. Hemşirelik eğitiminin ilk yıllarından itibaren oluşmaya başlayan mesleki benlik saygısı ise ahlaki duyarlılık
ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle araştırma hemşirelik öğrencilerinin ahlaki duyarlılıkları ve mesleki benlik saygıları
arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Yöntem
Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak gerçekleştirilen araştırma verilerinin toplanmasında Öğrencilere Özgü Tanıtıcı
Özellikler Bilgi Formu, Hemşirelik Öğrencileri için Modifiye Edilmiş Ahlaki Duyarlılık Ölçeği (HÖUEDÖ) ve Mesleki
Benlik Saygısı Ölçeği (MBSÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi İstanbul ilinde bir Vakıf Üniversitesinde eğitim
gören 2.3. ve 4. sınıf hemşirelik öğrencileri (n=171) olarak belirlenmiş ve çalışma araştırmaya katılmayı kabul eden
161 hemşirelik öğrencisi ile tamamlanmıştır. Hemşirelik 1. sınıf öğrencileri henüz hemşirelik temel kavramları ile ilgili
yeterli bilgiye sahibi olmadıkları için araştırma kapsamına alınmamıştır.
Bulgular
Çalışmada yer alan öğrencilerin yaş ortalaması 20,57±1,08 olup, %36,6’sı 2. sınıf ve %92,5’i kadındır. Öğrencilerin
%63,4’ü hemşirelikte etik dersi almış, %83,2’si hemşirelik mesleğini isteyerek seçmiş, %90,1’i hemşirelik öğrencisi
olmaktan memnun, %55,3’ü klinik uygulama dersinde etik ikilem ile karşılaşmış, %68,3’ü mesleki benlik kavramı
hakkında bilgi sahibi ve %80,7’si hemşirelerle ve arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlanmamaktadır. Öğrencilerin
HÖUEDÖ toplam puan ortalaması 5,03±0,58 olup, ölçeğin “Uzman Bilgisine Başvurma” alt boyutundan alınan
puanlar ile cinsiyet, hemşirelerle ve arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlanma arasında, “Kişiler Arası Oryantasyon”
alt boyutundan alınan puanlar ile hemşirelik bölümünü isteyerek seçenler arasında anlamlı farklılık gözlenmiştir
(p<0,05). MBSÖ toplam puan ortalaması 116,27±17,72 olup, ölçekten alınan puanlar ile sınıf düzeyi, etik dersi alma,
hemşirelik bölümünü isteyerek seçme, hemşirelik öğrencisi olmaktan memnun olma, etik ikilem ile karşılaşma ve
mesleki benlik kavramı hakkında bilgi sahibi olma arasında anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0,05). HÖUEDÖ ve MBSÖ
arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı çok zayıf düzeyde ilişki saptanmıştır (r=0,182; p=0,021; p<0,05).
Sonuç ve Öneriler
Hemşirelik öğrencilerinin ahlaki duyarlılıkları önemli seviyede ve mesleki benlik saygıları yüksek düzeyde bulunmuştur.
Ancak araştırma sonuçları hemşirelik öğrencilerinin ahlaki duyarlılıkları ile mesleki benlik saygıları arasında pozitif
yönlü zayıf bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu nedenle hemşirelik eğitiminde mesleki otonomi, mesleki benlik ve
ahlaki değerler kavramlarının ilişkisel olarak daha fazla ele alınması gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, ahlaki duyarlılık, mesleki benlik
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SB-33
Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilikleri İle Teknoloji Kabul Düzeyleri Arasındaki İlişki
Arzu Karabağ Aydın, Aybike Merve Cici
Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Kars

Bu çalışmanın amacı; hemşirelerin bireysel yenilikçilikleri ile teknoloji kabul düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.
Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde yapılmıştır.Araştırmanın evrenini, araştırmanın yapıldığı tarihler arasında,
Türkiye’nin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan, bir devlet hastanesi ve bir Üniversite hastanesinde aktif olarak
çalışan ve Elektronik Sağlık Kaydı kullanan 298 hemşire oluşturmaktadır.Araştırmanın örneklemini, araştırmanın veri
toplama tarihlerinde hastanede çalışmakta olan, araştırmaya katılma kriterlerini karşılayan ve çalışma için onam
veren 213 hemşire oluşturmuştur.Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” ve “Teknoloji Kabul
Modeli Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon kullanılmıştır.
Hemşirelerin yaş ortalamasının 27,54±5,31 olduğu ve hizmet süresi ortalamasının ise 5,92±5,51 olduğu belirlenmiştir.
Katılımcıların %57,3’ünün lisans mezunu olduğu, %28,2’sinin dahili birimlerde çalıştığı saptanmıştır.Katılımcıların
%56,3’ü iş yükünün fazla olduğunu, çalıştığı ortamda yeni fikir ve yöntemlerin hayata geçirilmesinde %45,5’i
yöneticilerden kısmen destek aldığını ve %85,5’i kaynak sıkıntısı olduğunu ifade etmiştir.Hemşirelerin %71,4’ünün
çalıştığı ortamda bakım verdiği hastalar için gerekli teknolojik alt yapı ve donanımı güncel bulmadığı belirlenmiştir.
Katılımcıların %50,7’sinin bilgisayar eğitimi aldığı bulunmuştur.Bununla birlikte hemşirelerden bilgisayar kullanma
yeteneğini %59,6’sının “iyi” ve %20,2’sinin ise “çok iyi” olarak değerlendirdiği saptanmıştır.Hemşirelerin Bireysel
Yenilikçilik Ölçek toplam puan ortalaması 64,66±8,34 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin %0,9’unun “Gelenekçi”,
%13,2’sinin “Kuşkucu”, %56,3’ünün “Sorgulayıcı”, %23,5’inin “Öncü” ve %6,1’inin ise “Yenilikçi” olduğu saptanmıştır.
Çalışmaya katılan hemşirelerin, Teknoloji Kabul Modeli Ölçeği Algılanan Fayda alt boyut toplam puan ortalaması
52,07±14,35 (madde puan ortalaması 3,71±1,02), Algılanan Kullanım Kolaylığı alt boyut toplam puan ortalaması
48,59±9,11 (madde puan ortalaması 3,47±0,65) olarak bulunmuştur.Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilik Ölçek toplam
puan ortalaması ile Teknoloji Kabul Modeli Ölçeği Algılanan Fayda alt boyut toplam puan ortalaması arasında pozitif,
çok zayıf ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=0,215 p=0,002). Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilik Ölçek toplam puan
ortalaması ile Teknoloji Kabul Modeli Ölçeği Algılanan Kullanım Kolaylığı alt boyut toplam puan ortalaması arasında
pozitif, zayıf ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=0,347 p=0,000). Araştırmanın sonucunda hemşirelerin bireysel
yenilikçiliklerinin istenilen düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Hemşirelerin bireysel yenilikçilikleri arttıkça teknoloji
kabul düzeylerinin de artığı bulunmuştur. Bu doğrultuda; bireysel yenilikçi özelliklerini geliştirmeleri amacıyla
hemşirelerin desteklenmesi ve sağlık bilgi teknolojilerine yönelik güncel eğitimlerin düzenlenmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi Teknolojisi, Hemşirelik, Sağlık, Teknoloji, Yenilik
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SB-34
Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeyleri Ve Etik Duyarlılıkları İle Mesleki Değerleri Arasındaki İlişki
Emine Türkmen, Doğancan Vaizoğlu, Tuğba Yeşilyurt, Nurcan Uysal
İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Amaç
Hemşirelik öğrencilerinin eğitimleri sırasında mesleki değerleri kazanmış olmaları önemlidir. Bu çalışma, hemşirelik
öğrencilerinin empati düzeyleri ve etik duyarlılıkları ile mesleki değerleri arasındaki ilişkiyi belirlemek ve etik
duyarlılığın mesleki değerler üzerine etkisinde empatinin aracı etkisini ortaya koymak amacıyla planlandı.
Yöntem
Çalışmanın evrenini bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören hemşirelik bölümü öğrencileri (N=394) oluşturdu.
Örnekleme hemşirelikte etik dersini tamamlamış olan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 328 öğrenci alındı. Veriler,
13 Ocak-30 Mart 2022 tarihleri arasında toplandı. Verilerin toplamasında Bilgi Formu ile Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ),
Hemşirelik Öğrencileri İçin Uyarlanmış Etik Duyarlılık Ölçeği (HÖUEDÖ) ve Hemşirelikte Mesleki Değerler Ölçeği
(HMDÖ) kullanıldı. Veriler, çevrim-içi anket ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler,
bağımsız gruplarda t testi, Tek Yönlü Varyans analizi, Pearson korelasyon analizi ve PROCESS macro (Hayes, model 4,
Bootstrop 5000) kullanıldı.
Bulgular
Yaş ortalaması 21.64±1.89 olan öğrencilerin %78.0’ı kadın, %36.3’ü dördüncü sınıf öğrencisi ve %59.8’i büyükşehirlerden
gelmiş olup, %92.1’i en az bir veya daha fazla sayıda kardeşe sahipti. Öğrencilerin %76.2’si hemşirelik mesleğini
isteyerek seçtiğini, %66.8’i kariyerini planladığını, %58.2’si kendisine rol model aldığı bir hemşirenin olduğunu ve
%59.5’i mezun olduktan sonra klinik alanda çalışmak istediğini bildirdi. Öğrencilerin EEÖ toplam puan ortalaması
69.30±8.80, HÖUEDÖ toplam puan ortalaması 140.29±17.41, HMDÖ toplam puan ortalaması 117.14±14.52
olduğu belirlendi. Her üç ölçek puanları arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişki olduğu saptandı. Hiyerarşik lineer
regresyon analizinde, öğrencilerin mesleki değer düzeyine, etik değerler ve empatik eğilim düzeyi ile cinsiyet ve
yaşadıkları şehrin etki oluşturduğu görüldü (R2: %37.6, F: 12.553, p<.001, Durbin Watson: 2.004). Öğrencilerin etik
değer düzeyinin mesleki değer düzeyi üzerine etkisinde empatik eğilimin aracılık ettiği belirlendi (indirect β:.04±.01,
BootLLCI:.0194 ve BootULCI: 0728).
Sonuç ve Öneriler
Hemşirelik öğrencilerinin etik değerleri ile empatik eğilimlerinin yüksek olması mesleki değerlerini olumlu yönde
etkilemektedir. İlave olarak kadın olmak ve büyükşehirde büyümüş olmak hemşirelik öğrencilerin mesleki değer
düzeyini olumlu etkilemektedir. Öğrencilerin daha fazla mesleki değerlerle mezun olabilmeleri açısından eğitim
programında etik değerler ve empati kazandırma derslerine önem verilmesi önerilir. Ayrıca mesleki değer kazanma
açısından erkek öğrencilere ve küçük şehirlerde büyümüş olan öğrencilere daha dikkatli olunması yarar sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Empati, etik duyarlılık, hemşirelik öğrenciler, mesleki değer
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SB-35
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Ahlaki Duyarlılık ve Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesi
Şengül Korkmaz Binay1, Aylin Özakgül2, Rengin Acaroğlu2
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Erzincan

1

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, İstanbul

2

Amaç
Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin sağlık bakım uygulamalarındaki ahlaki duyarlılık düzeyinin ve tükenmişlik
düzeylerinin belirlenmesidir.
Yöntem
Çalışma etik kurul ve kurum izni alındıktan sonra, Haziran 2021-Şubat 2022 tarihleri arasında bir Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde çalışan 192 hemşire ile gerçekleştirildi. Veriler, Bilgi Formu, Ahlaki Duyarlılık Ölçeği (ADÖ) ve
Tükenmişlik Ölçeği (TÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizi SPSS Statistics 26 programında Independent Samples
t, One-way Anova, Kruskal Wallis ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılarak gerçekleştirildi.
Bulgular
Hemşirelerin %78,6’sı kadın olup, yaş ortalaması 29,04±6,78 yıl idi (min:21–maks:52). Hemşirelerin ADÖ toplam
puan ortalaması 91,49±21,94 (min:53-max:171) olup, hizmet süresi 20 yıl ve üzeri olanlar, hizmet süresi 2-7 yıl
ile 14-19 yıl olanlara göre düşük duyarlılığa (p<0,05); 1 yıl ve altında olanların,14-19 yıl olanlara göre; Acil Birimde
çalışanların, Yoğun Bakımda çalışanlara göre düşük ahlaki duyarlılığa sahip olduğu belirlendi (p<0,05). Hemşirelerin
TÖ toplam puan ortalaması 4,09±1,21(min:1.3-max:6.9) idi; %23,4’ünün “Derhal Yardım Gerektiren” (>= 5.01)
tükenmişlik düzeyine sahip olduğu saptandı. Hizmet süresi 8-13 yıl olan hemşirelerin toplam tükenmişlik puanlarının,
1 yıl ve altı, 2-7 yıl, 14-19 yıl ile 20 yıl ve üzeri olanlardan daha yüksek olduğu; mesleğini isteyerek seçenlerin, çalıştığı
birimden memnun olanların, ahlaki sıkıntı yaşamayanların tükenmişlik puanlarının daha düşük olduğu saptandı.
Hizmet süresi 8-13 yıl aralığında olanların diğer tüm hizmet süresi aralığında (1 yıl ve altı, 2-7 yıl, 14-19 yıl ile 20 yıl
ve üzeri) olanlara göre ve şiddetli düzeyde ahlaki sıkıntı yaşadığını belirtenlerin, sıkıntısının olmadığını /hafif düzeyde
olduğunu belirtenlere göre tükenmişlik düzeylerinin yüksek olduğu saptandı (p<0,05). Toplam ADÖ puanı ile TÖ
Fiziksel Tükenme alt boyutu dışında diğer tüm alt boyutları ile pozitif yönlü zayıf düzeyde ilişki saptandı (p<0,05).
Sonuç ve Öneriler
Bu araştırma sonucunda hemşirelerin ahlaki duyarlılık düzeyinin orta düzeyde olduğu; hizmet süresi ile çalışılan
birimden etkilendiği belirlendi. Hemşirelerin “Derhal Yardım Gerektiren” tükenmişlik düzeyine sahip olduğu; hizmet
süresi, mesleğini isteyerek seçme, çalışılan birimden memnun olma ve ahlaki sıkıntı yaşama durumundan etkilendiği
saptandı. Kurumların bu faktörlerin farkında olması, hemşirelerin yüksek ahlaki duyarlılığa sahip olmasına ve mesleki
tükenmişliğe yönelik yaşanan sorunlara çözüm bulunmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına katkı sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: ahlaki duyarlılık, hemşirelikte etik, hemşirelikte tükenmişlik, tükenmişlik
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SB-36
Determination of The Effectiveness of Ononis Spinosa L. on Wound Healing on Rat Oral Mucosa: An Experimental
Research
Ayten Demir1, Eda Özge Yazgan2, Nuray Yazıhan3, Deniz Billur4, Pınar Bayram5, Şule Kızıl6, Hayriye Gülçin Saltan7,
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1
2

Aim
This study, it was aimed to determine the effects of different concentrations of extracts obtained from the Ononis
spinosa L. plant, which has anti-inflammatory and antioxidant properties, on the healing process of oral ulcers by
macroscopic, biochemical, histopathological and immunohistochemical methods.
Methods
Wistar Albino rats were used in this randomized, single-blind experimental study. The subjects were divided into
6 groups, with 10 rats in each group. On the 0th day of the experiment, under anaesthesia, a wound (diameter of
5 mm and a depth of 1 mm) was created on the right and left buccal mucosa of the rats in groups 1, 2, 3, 4, 5, 6
with the aid of punch, using the standard biopsy technique. Chlorhexidine to Group 2 for ten days; Oral care was
applied to Group 6 with CMC-Na. 0.5% to Group 3; 1% to Group 4; Oral care was applied to Group 5 with 1.5%
Ononis spinosa extract. Oral care was not given to the rats in group 1. As a result of the experiment, macroscopic,
biochemical, histopathological and immunohistochemical analyzes were performed with blood and tissue samples
taken from all groups and wound healing was evaluated.
Results
Weight gain was determined in rats during the experiment. According to the amount of macroscopic staging and
wound closure, it was determined that the fastest wound healing was in the group where 0.5% Ononis spinosa
extract was applied. It was determined that in parallel with macroscopic analysis, IL-6 and TNF-α levels of the wound
group where 0.5% Ononis spinosa extract was applied were significantly lower than the other groups. In terms of
macroscopic, biochemical, histopathological and immunohistochemical analyzes, it was determined that the best
wound healing was in the group that was applied with a 0.5% Ononis Spinosa dose.
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Suggest
In line with the results obtained from this study, it is recommended to repeat the preclinical studies in which the
efficacy of 0.5% Ononis Spinosa was tested. In line with the results, it is recommended to conduct clinical studies in
which the efficacy of 0.5% Ononis Spinosa is tested.
Keywords: Clorheksidin, Ononis Spinosa, Oral mucositis, Rat, Wound healing
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SB-37
Hemşirelik Öğrencilerinin Yapay Zeka ve Robot Hemşirelere Yönelik Etik Duyarlılık ve Kaygı Düzeyleri
Eda Ergin1, Nehir Demirel2, Şebnem Çınar Yücel3
Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, İzmir
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul
3
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, İzmir
1
2

Amaç
Hemşirelik uygulamalarını daha verimli ve güvenli hale getiren robotlar, hemşirelerin yükünü azaltabilmektedir. Bu
gelişmeler hemşirelik mesleğine olan gereksinimi azaltacağına yönelik düşünceler doğurmuştur. Oysa hemşirelerin
sahip oldukları empati ve şefkat gibi hislerin bir robotta olamayacağı bilinmelidir. Çalışmanın amacı geleceğin
hemşireleri öğrenci hemşirelerin, hemşirelik alanındaki yapay zeka ve robot hemşireler hakkındaki etik duyarlılıkları
ve yapay zeka kaygı düzeylerini belirlemektir.
Yöntem
Araştırma Ege Üniversite Hemşirelik Fakültesi’ndeki 430 öğrenci ile Mayıs-Haziran 2022 tarihleri arasında anket
yöntemiyle yüz yüze toplanmış tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırma verilerinin toplanmasında “Öğrencilerin Tanıtıcı
Formu”, “Yapay Zeka ve Robot Hemşirelere Yönelik Etik Görüşleri” “Yapay Zeka Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma
verileri SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular
Araştırmaya katılan öğrencilerin %62,3’ünün hemşireliği isteyerek seçtiği, %71,4’ünün etik dersi aldığı, %71,4’ünün
yapay zeka ve robot hemşirelik kavramlarını daha önce duyduğu, %8,1’inin yapay zeka ve robot hemşirelik ile
ilgili ders aldığı, %72,8’inin yapay zeka ve robot hemşirelik ile ilgili ders almak istediği bildirmiştir. Öğrencilerin
yaşlarına göre yapay zeka kaygı ölçeği puanları, iş değiştirme ve sosyoteknik körlük alt boyut puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %82,8’i Yapay zeka ve robot hemşireler hasta
bakımında hemşirelerin işlerini kolaylaştıracağını, %81,4’ü hasta bakımında yarar sağlayacağını, %74,7’si Yapay zeka
ve robot hemşirelerin görev dağılımı birim hemşiresi tarafından belirlenmesi gerektiğini, %56,7’si Yapay zeka ve
robot hemşirenin yaptığı hatanın sorumluluğu üretici firmaya ait olması gerektiğini, % 63’ü Yapay zeka ve robot
hemşirelerin sahip olduğu verilerin erişim izni olmayan kişiler tarafından kullanılmaması gerektiğini bildirmişlerdir.
Sorumluluk/hesap verebilirlik alt boyut puanları ile öğrenme alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı,
negatif bir ilişki olduğu görülmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Hemşirelik öğrencilerinin yapay zeka ve robot hemşirelere yönelik kaygılarının yüksek olduğu bulunmuştur.
Öğrencilerin çoğunluğu yapay zeka ve robot hemşirelerin hasta bakımında hemşirelerin işlerini kolaylaştıracağını,
görev dağılımından birim hemşiresinin sorumlu olması gerektiğinden, yapay zeka ve robot hemşirelerden kaynaklanan
hatalarda sorumluluğun üretici firmada olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yarıdan azı yapay
zeka ve robot hemşirelerin hasta mahremiyetine özen gösterebileceğini ve bütüncül yaklaşım sergileyebileceğini
bildirmişlerdir. Hemşirelik eğitiminde yapay zeka konusuna yer verilmesi, yapay zeka teknolojisini kullanan uzmanların
bu konudaki endişe ve etik kaygıları gidermek için hemşirelere bu teknolojiyi açıklamaları önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Etik, Hemşirelik Öğrencileri, Robotiks, Yapay Zeka
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SB-38
Kol Çevresine Göre Çapraz Manşet Bağlama Tekniği İle Kan Basıncı Ölçümünün Doğruluğunun Araştırılması
Eda Ergin1, Elif Günay İsmailoğlu1, Seda Şahan1, Hakan Aygün2
İzmir Bakırçay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İzmir
İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, İzmir

1
2

Amaç
Obez bireyler sıklıkla, kola sarılan manşetin üst sınır ölçümünün alt sınır ölçümünden daha büyük olduğu konik
biçimli bir kola sahiptir. Obez hastaların konik kol şekline sahip olması nedeniyle manşon kola yerleştirildiğinde kol
üst kısmını tam olarak sararken kolun distal kısmında cilt yüzeyi ile manşon arasında boşluk kalmaktadır. Bu durum
kan basıncı ölçümünün yanlış olmasına neden olmaktadır. Çalışmamızda obez hastaların kol şekline uygun, kolu tam
saracak cilt ve manşet arasında ki boşluğu en aza indirecek şekilde manşeti hasta koluna çapraz şekilde bağlama
tekniği kullanılacaktır. Çalışmamız kol çevresine göre çapraz manşet uygulaması ile silindirik ve intraarterial kan
basıncı sonuçlarının karşılaştırılarak büyük kol çevresine sahip bireyler için en uygun ve ulaşılabilir yöntemin ortaya
konması amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırma, metadolojik tipte bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, Nisan- Ağustos 2021 tarihleri arasında İzmir’de
bir Üniversite Hastanesi’nde Genel Yoğun Bakım ünitelerinde radyal kateter arter basıncı takibi ile izlenen 92 hasta
oluşturmuştur. Arterial kan basıncı, ilk olarak manşet hastanın üst koluna çapraz şekilde bağlanarak ölçülmüştür.
Çapraz manşet bağlama tekniği ile ölçümden iki (2) dakika sonra kan basıncı silindirik manşet bağlama yöntemiyle
ölçülmüştür. Silindirik manşet bağlama tekniği ile ölçümden 10 saniye sonra intraarterial kan basıncı değeri ölçülüp
kaydedilmiştir. Farklı ölçüm yöntemleriyle yapılan kan basıncı ölçümleri hastalar semi fowler pozisyonda iken
yapılmıştır.
Bulgular
Çalışmaya katılan hastaların ortalama BMI değerinin 34,1 kg/m2 olduğu, üst kol orta hat çevresinin 38,7 cm olduğu
belirlenmiştir. İntraarterial kan basıncı ölçüm sonuçları ile çapraz manşet bağlama yöntemiyle yapılan kan basıncı
ölçüm sonuçlarının karşılaştırılmasına göre; İntraarterial kan basıncının çapraz manşet bağlama yöntemine göre
sistolik kan basıncı 2.71 mmHg (t=4.356 p=0.00) ve diyastolik kan basıncı ölçüm sonucu 2.04 mmHg (t=4.354
p=0.00) daha yüksek olduğu bulunmuştur. Çapraz bağlama yöntemi ve intraarterial kan basıncı ölçüm yöntemlerinin
karşılaştırılmasında sistolik kan basıncı ölçümleri arasında anlamlı ve pozitif yönlü korelasyon olduğu bulunmuştur
(r = 0.926, p <0.05).
Sonuç
Çalışmamızın sonucunda, obez hastalarda tüm manşet baglama yöntemleri KB değerleri intraarterial ölçüm değerleri
ile anlamlı bir ilişki göstermektedir. Ancak çapraz manşet baglama tekniği sistolik sonuçları intraarterial sistolik kan
basıncı ölçüm sonuçlarına daha yakın olduğu belirlenmiştir. Bu durumda sistolik kan basıncı ölçümünde manşet
baglama tekniğinin kullanılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Kan basıncı, obezite, çapraz manşet
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SB-39*
Mediation Role of Patient Engagement on The Association Between Health Literacy and Self-Care Behaviors in
İndividuals With Type 2 Diabetes
Dilara Cengiz1, Hatice Ağralı2, Fatoş Korkmaz1, İmatullah Akyar3
Department of Fundamentals of Nursing, Faculty of Nursing, Hacettepe University, Ankara, Turkey
Department of Internal Medicine Nursing, Faculty of Health Sciences, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey
3
Department of Internal Medicine Nursing, Faculty of Nursing, Hacettepe University, Ankara, Turkey
1
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* Bu bildiri, 28 Haziran 2022 tarihinde International Journal of Nursing Practice dergisinde makale olarak yayımlanmıştır.
Cengiz D, Agrali H, Korkmaz F, Akyar I. Mediation role of patient engagement on the association between health literacy and
self-care behaviours in individuals with type 2 diabetes. Int J Nurs Pract. 2022 Jun;28(3):e13051. doi: 10.1111/ijn.13051. Epub
2022 Mar 22.

Aim
Deciphering the association between health literacy, self-care, and patient engagement might assist healthcare
professionals in formulating evidence-based interventions to strengthen diabetes self-care, define the underlying
mechanisms for accelerating the transformation of information into action and describe the barriers against
enhancing health literacy with the help of the patient engagement perspective. Therefore, the current study aimed
to investigate the association between health literacy and self-care behaviors with type 2 diabetes patients and
whether the relationship is mediated by patient engagement.
Methods
This cross-sectional study was conducted between November 2019 and September 2020. The sample consisted of
218 participants with type 2 diabetes, older than 18 years old, applying to two endocrine outpatient clinics in Turkey.
A sociodemographic form, Health Literacy Scale, Patient Health Engagement Scale, and Summary of Diabetes SelfCare Activities Questionnaire were used for data collection. Multiple regression analyses were performed to identify
the relationship between health literacy and self-care behaviors. The Sobel test method was used to examine the
mediation role of patient engagement.
Results
Sample characteristics included mean age of 53.7 years, 57.3% were female and the mean A1C was 7.8%. The
regression equation analyses demonstrated that health literacy (β = 0.219, P < 0.05) and patient engagement (β =
2.844, P < 0.05) significantly predicted diabetes self-care behaviors. Patient engagement served a mediational role
in the association of health literacy and self-care behaviors (z value = 2.049, P < 0.02).
Conclusion
Given the relationship between health literacy and diabetes self-care behaviors, the patient engagement concept
presented a practical insight into the applicability of health-related information. The Patient Health Engagement
Model may act as a practical approach for identifying psychosocial barriers against transforming health-related
knowledge into self-care practices in type 2 diabetes management. Nurses are recommended to consider patients’
health literacy and engagement levels while planning customized interventions to facilitate diabetes management
and should aim to define the challenges encountered during health-related knowledge implementation and plan
individualized interventions.
Keywords: health literacy, nursing, patient engagement, self-care, type 2 diabetes
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SB-40
Multisource Reflections on Nursing Students’ Clinical Practice Assessment and Predictions for 360-Degree
Assessment: A Qualitative Study
Çiğdem Bayzat, Şenay Sarmasoğlu Kılıkçıer
Fundamentals of Nursing, Faculty of Nursing, HacettepeUniversity, Ankara

Purpose
Students’ assessment in clinical practice is an integral component of nursing education that needs to be carefully
further structured and open to improvement. This study was conducted to explain the current situation regarding
the assessment of nursing students during their first clinical practice and to determine the views on 360-degree
assessment, which is an innovative assessment approach, from a multi-source perspective.
Method
In this qualitative case study, this study was conducted in the first professional practice course, Fundamentals of
Nursing course, in the Faculty of Nursing at a state university in Turkey. Data triangulation was provided with data
obtained from three sources, namely instructors, students, and documents, to gain a more in-depth understanding
of the factors related to the case of “assessment of nursing students during first clinical practice.” Semi-structured
questions were prepared to be used in interviews—separate individual interviews with nine instructors and focus
group interviews with twenty-three nursing students. The data were analyzed in line with the descriptive analysis
approach. The data was read, classified, and merged in a meaningful and logical manner by both researchers, and
the context, theme, sub-themes, and codes were determined. The data obtained from the document review were
added to the analysis. A mind map was created to increase the comprehensibility of the data (See Figure 1). In the
mind map, colors were used to show which data sources the context, theme, sub-theme, and codes were created.
The data sources represented by the colors are shown in the Venn diagram in Figure 2.
Results
The findings were examined under two contexts: reflections on the current situation and predictions on 360-degree
assessment. Context of reflections on the current situation was divided into six main themes that assessors,
competencies, methods and tools, feedback, challenges, and suggestions. Context of predictions on 360-degree
assessment was divided into six main themes that assessors, frequency, tools, setting, benefits, and challenges.
Conclusion
The most important issues regarding assessment of nursing students during first clinical practice were the high
student/instructor ratio and the fact that only instructors are officially assessors. Participants approached positively
to the 360-degree assessment, but they also shared some concerns.
Keywords: 360° assessment, Clinical assessment, Multisource feedback, Nursing education, Qualitative research
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Figure 1. Nursing students’ first clinical practice assessment

Figure 2. Venn Diagram of Data Sources
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SB-41
The Effect of Range of Motion Exercises on Functional İndependence and Activities of Daily Living in Patients With
Acute Stroke
Asuman Çobanoğlu
Giresun University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Giresun, Turkey

Aim
Stroke is an important disease causing motor impairment at a rate which reduces the independence and quality of
life of the individuals and causes many of them to remain disabled. The aim of this study is to analyze the effects of
Range of Motion (ROM) exercises performed in the acute period for the individuals with a stroke, on their daily life
activities, functional independence level, and disability.
Methods
This study is an experimental research with a pretest-posttest control group. ROM exercise was applied by the
researcher nurse for the patients in the control group (34 patients) in the joints on the affected side twice a day,
5 times for each joint and for a week. It was applied for the patients in the experimental group (34 patients) five
times a day for a week and five times for each joint. In the data analysis, Chi-squared, independent samples t -test,
Wilcoxon signed-rank test, and Mann-Whitney U test were used.
Results
It was determined that the mean age of the patients was 69.82±12.47 and 86.8% of the patients had an ischemic
stroke. It was determined that there was no significant difference between the patients in the experimental and
control groups in terms of age, gender, body mass index, duration of the stroke, type of stroke, region of stroke,
nutritional status, speech status, place and time orientation. It was determined that there was no significant
difference between the experimental and control groups in terms of the mean Barthel Daily Living Index (BI),
Modified Ranking Scale (mRS) and Functional Independence Scale (FIM) scores of the patients measured before
and after ROM exercises. It was determined in the intragroup assessment that there was a significant difference in
terms of mean FIM, mRS, and BI scores measured before and after the ROM exercise.
Conclusion
It was observed that the ROM for the patients with acute stroke had a positive effect on their independence level,
activities of daily life, and disability status and it was found that the exercises did not have a positive effect when the
frequency of application was increased. It can be said that the application of ROM exercises, which is easy and costeffective, in the health system where health costs and rehabilitation programs are limited, starting from the acute
period in stroke patients, is an important nursing practice in increasing the quality of life of the patients.
Keywords: Activities of daily living, range of motion exercises, state of functional independence, stroke
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Table 1. Evaluation of the BI, mRS and FIM scores of the experimental and control groups
Control Group Experimental Group
Test / P
X ± SD
X ± SD
FIM-1 56.47 ± 24.90 54.26 ± 29.90
-0.019 / 0.98
FIM-2 61.76 ± 30.07 59.55 ± 31.14
-0.123 / 0.90
Test / P -4.875 / 0.00
-5.019 / 0.00
mRS-1 2.44 ± 1.07
2.64 ± 1.25
-0.675 / 0.50
mRS-2 2.29 ± 1.16
2.23 ± 1.25
-0.274 / 0.78
Test / P -2.236 / 0.02
-3.742 / 0.00
BI-1
83.41 ± 26.96 80.02 ± 29.05
-0.239 / 0.81
BI-2
90.79 ± 28.39 86.70 ± 30.98
-0.172 / 0.86
Test / P -3.359 / 0.00
-4.131 / 0.00
FIM: Functional Independence Measure; mRS: modified Rankin Scale; BI: Barthel Activities of Daily Living Index.
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SB-42
Relationship of Stress, Anxiety, Depression, and Burnout With Post-Traumatic Growth in Nurses During The
COVID-19 Pandemic
Ayten Demir1, Başak Demirtaş1, Eda Özge Yazgan2, Yasemin Çekiç1, Burcu Ağdemir1, Sultan Türkmen Keskin1, Gülçin
Korkmaz Yenice1, Meltem Özduyan Kılıç1, Gülsüm Ançel1, Funda Özdemir1, Ayfer Tezel1, Tufan Aslı Sezer1, Aslıhan
Öztürk Eyimaya1, Filiz Salman3, Fatma Özlem Öztürk1, Ayşegül Yavaş Ayhan1, Şahinde Canbulat1, Ezgi Yıldırım1, Figen
Işık Esenay1, Sevinç Kutlutürkan1, Ayşegül Öztürk Birge1, Deniz Harputlu1, Melike Kara4, Nuran Coşkun5, Melike
Ergüven Boğa5
Nursing Department, Faculty of Nursing, Ankara University, Ankara, Turkey
Nursing Department, Faculty of Health Sciences, Turgut Özal University, Malatya, Turkey
3
Nursing Department, Faculty of Health Sciences, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey
4
Nursing Department, Faculty of Nursing, Ege University, Izmir, Turkey
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Nursing Department, Health Sciences Institute, Ankara University, Ankara, Turkey
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Object
Given the losses it has caused throughout the world COVID-19 has the characteristic of trauma. Psychopathological
outcomes may emerge in individuals in the wake of trauma; in addition, post-traumatic growth may be encountered.
This study aimed to examine how the stress, anxiety, depression, and burnout that nurses experienced during the
COVID-19 pandemic affected their post-traumatic growth.
Methods
This study used descriptive, cross-sectional, and analytical research. The research data were collected between 1
June and 1 September 2021. The sample consisted of 1,353 nurses in health care institutions in Turkey. The relevant
data were collected using the Personal Information Form, Depression Anxiety and Stress Scale-21, Mashlach Burnout
Inventory, and Post-Traumatic Growth Inventory. The data were analysed using multivariable linear regression
analyses.
Results
Some descriptive characteristics of the nurses have been determined to have a significant impact upon Depression,
Anxiety, Stress, Burnout and Post-Traumatic Growth Inventory (p<0.05). The scores of Depression, Anxiety, Stress
and Burnout scales have been determined to have an impact on the Post-Traumatic Growth Inventory total score
(F=39.456; p=0.0001) and the model accounted for the Post-Traumatic Growth a rate of 14.6 %.
Conclusion and Recommendations
It was determined that the degree of access to personal protective equipment was associated with
depression, anxiety, and stress, that the weekly working time and the support that is provided to the
nurses were associated with emotional exhaustion, and that insensitiveness, gender, and educational
background were associated with the level of post-traumatic growth. Depression and emotional exhaustion
were found to reduce post-traumatic growth whereas stress and personal accomplishment increased it.
Nurses’ mental health can be affected by the COVID-19 pandemic just as with any trauma. Policymakers and nursing
administrators should adopt a proactive approach in cases that concern the health of the entire society such as the
COVID-19 pandemic. Accordingly, it is recommended to make individual and organizational planning for strengthen
nurses.
Keywords: Anxiety, burnout, COVID-19, depression, posttraumatic growth
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SB-43
Psychometric Properties of The Quality Nursing Care Scale-Turkish Version: A Methodological Study
Anita Karaca1, Leyla Kaya2, Gizem Kaya3, Arzu Kader Harmancı Seren3
Biruni University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul

1

Zeynep Kamil Women and Children Diseases Training and Research Hospital, Istanbul
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Fenerbahce University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul

3

Aim
It is widely recognized that the quality of health and nursing care effectively improves safe patient outcomes and
reduces costs in healthcare institutions. Thus, there is a need for valid and reliable tools that can be used to evaluate
the quality of nursing care. This study aimed to analyze the psychometric properties of the Turkish version of the
Quality Nursing Care Scale.
Methods
The study was conducted at a training and research hospital. A total of 225 nurses were included in the methodological
research design. Content validity, construct validity, item analysis, and Cronbach’s alpha reliability analysis were
used in the evaluation.
Results
The content validity index of the scale was 0.96. The item-total score correlation values of the items were r=0.727
and higher. Bartlett’s sphericity test was significant at the <.001 level. The factor loads of the items ranged from
0.571 to 0.815 and were divided into three sub-dimensions. The Cronbach’s alpha internal consistency coefficient
was 0.992.
Conclusion and Implications
The Quality Nursing Care Scale-Turkish Form is an adapted, valid and reliable version to evaluate the quality of nursing
care in the aspects of nurses. It allows for the development of action plans to measure the quality of care perceived
by nurses, strengthen trust in care, and identify potential areas for improvement. In addition, researchers studying
topics related to the subject can benefit from the scale in evaluating nursing care from the nurses’ perspective.
Keywords: Nursing care, quality of care, perception, psychometrics
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SB-44*
Nurses Perspectives and Experiences Regarding Organ Transplantation in Turkey: A Qualitative Study*
Özlem Arıburnu, Şenay Gül, Leyla Dinç
Hacettepe University, Ankara
"Bu bildiri Journal of Religion and Health dergisinde yayınlanmıştır.
Arıburnu, Ö., Gül, Ş. & Dinç, L. Nurses’ Perspectives and Experiences Regarding Organ Transplantation in Turkey: A Qualitative
Study. Journal of Religion and Health 61, 1936–1950 (2022). https://doi.org/10.1007/s10943-022-01500-0

Aim
The aim of this study was to explore nurses’ perspectives and experiences in providing care to donors and transplant
recipients.
Method
Descriptive qualitative study was conducted.
Findings
After semi structured in-depth interviews, the study was completed with 17 nurses. The qualitative interviews were
analyzed using thematic analysis. At the end of the study, four themes were represented: nurses’ characteristics,
nurses’ roles and responsibilities, nurses’ views on organ transplantation, and nurses’ experiences with providing
care.
Conclusion and Suggestions
The findings show that nurses both positive and negative attitudes toward organ donation, and they need
further education. In addition, they face ethical dilemmas. The study demonstrated that nurses have a key
role in raising public awareness and increasing the number of donors; however, this is not sufficient. Health
professionals’ attitudes about organ donation need to be improved, and public awareness and knowledge
should be increased to overcome cultural and religious obstacles. Furthermore, support systems should
be developed to reduce the problems that nurses face. The relevant authorities should collaborate to
increase the number of donors by informing the public that the religious view is favorable to organ donation.
*This study was published in Journal of Religion and Health on January 2022.
Keywords: experience, nursing, organ transplantation, religion, qualitative study
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SB-45
Applying the Omaha System to Determine Health Problems Among Children in lower-schools: Example from a
Suburb of Istanbul
Özlem Örnek Köseoğlu1, Nurcan Kolaç2
Institute and Clinic for Occupational, Social and Environmental Medicine, University Hospital LMU Munich, Munich/Germany
Nursing Department, Faculty of Health Sciences Marmara University, Istanbul/Turkey

1
2

Aim
To determine the physiological, psycho-social and environmental characteristics and health problems of students
studying at secondary schools in Istanbul using the OMAHA classification system.
Method
The study is of descriptive-relational type. The research sample consisted of 918 students studying in grades 5-8
who volunteered to study. The data were collected between September - 2019 - June 2020 in two primary schools
located on the European side in Istanbul. OMAHA-Nightingale Notes program was used for data collection and
analysis.
Results
5% of the students are women, 38% of them are in 8th grade and 17% of them are in 5th grade. 5% of the participants
are Syrian immigrants. Of the 42 health problems in the OMAHA system’s problem classification scheme, 35 were
diagnosed. A total of 2293 diagnoses were made to the students. Diagnoses are related, in ascending order, to the
psychosocial domain (34%), the physiological domain (34%), health-related behaviors (20%), and the environmental
domain (11%). The most common health problems diagnosed in the study, in ascending order, were oral health
(29%), mental health (14%), personal care (12%), nutrition (11%), physical activity (7%), interpersonal relationships
(6%), substance use (4%) and sleep and rest patterns (4%), and children were exposed to neglect (2%) and abuse (1%).
A positive relationship was found between the students’ being immigrants and their mental health, nutritional
status and personal care problems (p<=.05). A significant relationship was found between different age groups (1012 and 13-14 years) and neglect and abuse (p<=.05). 49 out of 76 targets were used in the OMAHA System. The
six most commonly used targets are; nursing care (23%),medical/dental care(16%) personal care (13.5%), signs/
symptoms-mental/emotional (9%), exercise(4%), behavior change (4%), education ( 4%, signs/symptoms-physical
(4%), diet management (4%), and support system (3.5%) were included in the teaching, guidance and counseling
category of interventions (48.5%).
Conclusıon and Recommendatıons
It was seen that the health problems in the problem classification scheme of the OMAHA System included and
matched the problems experienced by the students. Among the main health problems, oral and dental health and
mental problems draw attention. While nursing care is used most frequently in solving problems, cooperation with
guidance and counseling services has been the most preferred category in solving problems
Keywords: Classification System Children, Health OMAHA, School Health, School problems
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SB-46
Nurses’ Professional Quality of Life and Missed Nursing Care: A State Hospital Sample
Gülsüm Aksoy1, Nuray Şahin Orak2
Marmara University, Institute of Health Sciences, Department of Nursing, Master’s Programs, Istanbul, Turkey

1

Nişantaşı University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul, Turkey

2

Aim
This study was conducted to determine the relationship between the nurses’ professional quality of life and missed
nursing care.
Methods
The universe of the descriptive study consisted of 106 nurses working in a state hospital in Turkey. The sample
included 70 volunteer nurses. Ethics committee, institution and scale usage permissions were obtained. Data were
collected through Nurses Descriptive Information Form, Professional Quality of Life, and MissCare Survey A and B
parts on August-September 2021. Parametric and nonparametric statistical tests were used in the analysis of the
data, considering the normality distribution. Significance was evaluated at the p<0.05 level.
Findings
It was determined that 95.7% of the nurses were women, 81.4% were married, and 82.9% had a bachelor’s degree
or higher level of education. It was determined that 82.9% of the nurses cared for Covid 19 patients and 87.1% of
them worked in the institute for more than one year. The mean scores of the sub-dimensions of the Professional
Quality of Life Scale were 30.57±7.76 for “compassion satisfaction”, 19.30±6.34 for “burnout” and 13.71±8.07 for
“compassion fatigue”. In section A of the MissCare Survey, it was determined that the most frequently missed
nursing care was giving the patient a bath/skin care, and the least missed care was giving emotional support
to the patient and/or patient relatives. In the B part of the scale, it was determined that the participants
perceived the most important reason for missed nursing care, inadequacy of the number of working personnel.
There was statistically significant, at weak degree, negative correlation between the mean scores of the MissCare
Survey-B part and “burnout” and “compassion fatigue” in the sub-dimensions of the Professional Quality of Life
Scale for Employees (p<0.05).
Conclusion and Suggestions
As the experienced burnout and compassion fatigue score increase, the importance attributed to the reasons for
missed nursing care (importance increases as the score decreases) also increases. Further studies can be conducted
to examine the effect of increasing the nurses’ professional quality of life on missed nursing care within the scope
of patient and employee safety.
Keywords: Nurse, quality of life, compassion, nursing care, patient safety
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SB-47
Öğrenci Hemşirelerin Mesleğe Yönelik Tutum Ve Bakım Davranışlarının Incelenmesi
Mağfiret Kaşıkçı1, Zeynep Yıldırım1, Özkan Sir2
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Erzurum

1

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Van

2

Amaç
Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik tutum ve bakım davranışları arasındaki ilişkiyi
incelemek amacıyla yapıldı.
Yöntem
Araştırmanın evrenini, Erzurum’da bir devlet üniversitesinin Hemşirelik Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan
1228 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Araştırmanın örneklemini bu evrenden araştırmaya katılmayı kabul eden,
araştırma kriterlerini karşılayan ve olasılıklı örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen
326 öğrenci oluşturdu. Araştırmada veri kayıpları da göz önünde bulundurulduğunda araştırma 293 hemşirelik
öğrencisiyle tamamlandı. Araştırmanın verileri online olarak “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Hemşirelik Mesleğine Yönelik
Tutum Ölçeği” ve “Bakım Davranışları Ölçeği” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde, ortalama,
standart sapma, bağımsız gruplarda t testi kullanıldı. Bununla birlikte, normal dağılım sağlayan ölçek puanları
arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için pearson korelasyon analizi yapıldı.
Bulgular
Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması (20,33) yıl, (%39,6)’sının 2. Sınıf öğrencisi olduğu ve çoğunluğunun
(%64,4) hemşirelik mesleğini isteyerek seçtiği saptandı. Öğrencilerin Hemşirelik mesleğine yönelik tutum ölçeği
puan ortalamalarının (172,05±16,02) olduğu, bakım davranışları ölçeği puan ortalamalarının ise (4,62±0,51) olduğu
saptandı. Hemşirelik mesleğine yönelik tutum ölçeği ile bakım davranışları ölçeği puan ortalamalarının karşılaştırılması
sonucu ölçek toplam puanı arasında pozitif yönde, yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki saptandı (r:0,514, p<0,001).
Sonuç ve Öneriler
Hemşirelik öğrencilerinin mesleğe yönelik tutum ve bakım davranışlarının değerlendirildiği araştırmada öğrencilerin
mesleğe yönelik tutum ve bakım davranışları puan ortalamalarının yüksek olduğu ve aralarında anlamlı bir ilişki
saptandı. Hemşirelik mesleğine yönelik olumlu bir tutuma sahip olan öğrencilerin algılanan bakım kalitesi artmaktadır.
Bu sonuçlar doğrultusunda; öğrencilerin hemşirelik eğitimi süresince hemşirelik mesleğine yönelik olumlu tutum
davranışlarının sürekliliğinin sağlanması için bakım kavramının kapsadığı bilişsel, duyuşsal alanlar ve psiko-motor
becerilerin kazandırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bakım Davranışı, Hemşirelik, Tutum
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SB-48
Hemşirelik Öğrencilerinin Beceri Eğitiminde Kullanılmak Üzere, Simüle Eğitim Materyali Olarak Flakon
Geliştirilmesi ve Öğrencilerin İlaç Hazırlama Eğitiminde Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Nurten Alan, Dilek Özden, Gülşah Gürol Arslan, İlkin Yılmaz, Gizem Göktuna
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Amaç
Hemşirelik okullarında flakondan ilaç hazırlama ve uygulama becerisi, hastalar için kullanılmış flakonlar kullanılarak
laboratuvarda öğretilmektedir. Mesleksel beceri laboratuvarlarında çalışma sırasında flakon özelliği taşıyan ancak
aktif etken madde içermeyen eğitim materyallerine gereksinim vardır.
Yöntem-Gereçler
Simüle eğitim materyali flakon geliştirmek ve flakonun etkinliğini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.
Araştırmanın birinci basamağı tanımlayıcı, ikinci basamağı randomize kontrollü çalışma olarak tasarlanmıştır.
Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanları ve ikinci sınıf hemşirelik öğrencileri ile yürütülmüştür. Birinci basamak:
nişasta, pudra ve pudra şekeri ile üç farklı flakon grubu hazırlandı. Öğretim elemanları (n=47) her gruptan birer adet
flakonun etkinliğini değerlendirdi. İkinci aşamada, deney grubundaki öğrenciler (n=122) simüle flakon ile çalıştı.
Kontrol grubu (n=120) daha önceden kullanılan flakonlar ile beceriyi uyguladı. Öğretim elemanları ve öğrenciler
Flakon İşlerliğini Değerlendirme Formunu doldurdu. Öğrencilerden beceri uygulamasına yönelik geri bildirim alındı.
Bulgular
Öğretim elemanları tarafından nişasta, pudra ve pudra şekeri flakon grupları arasında etkinlik açısından en etkili
madde, pudra şekeri olarak belirlendi (p<0,001). Öğrenciler tarafından simüle flakonlar (11,72±3,95), kullanılmış
flakonlara (12,70±3,91) göre daha etkin olarak belirlendi (p<0.05). Öğrenciler, simüle ve kullanılmış flakon grupları
arasında, beceri uygulamasına ait benzer geribildirimde (deney: 50,78±4,20; kontrol: 50,07±5,31) bulundu (p>0.05).
Simüle flakonlar flakon içindeki negatif basınç farkını hissetme, flakondaki sıvının enjektöre kolay çekilebilmesi ve
flakondan ilacı çekerken dış ortama sıvı sıçraması maddelerinde kullanılmış flakonlara göre daha iyi puan aldılar
(hepsi için p<0.01).
Sonuçlar
Pudra şekeri ile hazırlanmış simüle flakonlar, etkinlik açısından nişasta ve pudra şekeri ile hazırlanan flakonlara göre
daha etkin bulundu. Laboratuvarda beceri öğrenimi sırasında öğrenciler tarafından kullanılmış flakonlara göre daha
etkin olduğu bulundu. Öğrencilerin simüle ve kullanılmış flakonların her ikisi için geri bildirimleri olumlu ve benzerdi.
Pudra şekeri içeren simüle flakonlar, orijinal ilaç flakonlarını çok iyi taklit etmesi nedeniyle laboratuvar koşullarında
flakondan ilaç hazırlama becerisi için ideal flakonlar olabilir.
Anahtar Kelimeler: parenteral ilaç uygulaması, flakondan ilaç uygulama becerisi, simülasyon, hemşirelik
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Resim 1. Pudra şekeri içeren flakon kullanılmamış hali

Pudra şekeri içeren flakon kullanılmamış hali

Resim 2. Pudra şekeri içeren flakon

Flakon içinde 1 gr pudra şekeri ve 10 ml enjeksiyonluk su bulunmaktadır
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Tablo 1. Tanımlayıcı özellikler
n

%

42
5

89,4
10,6
33,80±8,26
(min:24-max:52)

32
12
3

68,1
25,5
6,4

3
25
19

6,4
53,2
40,4

141
101

58,3
41,7
20,91±1,51
(min:19-max:31)

Öğretim elemanları için (n=47)
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş (Mean±SD) (yıl)
Çalıştığı pozisyon
Öğretim Görevlisi
Doçent
Profesör
Çalışma yılı (yıl)
0-5 yıl
6-10 yıl
10 üstü yıl
Öğrenci için (n=242)
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş (Mean±SD) (yıl)
Tanımlayıcı özellikler

Tablo 2. Öğretim elemanları için flakon etkinliğine ait madde toplam puan varyans analiz sonuçları
Flakon çeşitleri
Mean ± SS
Nişasta (n=47)
22,19±7,30
Pudra (n=47)
29,44±6,80
Pudra şekeri (n=47) 13,89±3,80
Öğretim elemanlarına uygulandı.

Mean rank Varyans analizi
75,66
106,13
H: 80,161
31,21
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Tablo 3. Öğrencilerin flakon etkinliği ve flakondan ilaç çekme becerisine ait geri bildirim toplam puan dağılımları
Mean ± SS
Flakon etkinliği değerlendirme toplam puanı
Deney grubu (n=122)
Kontrol grubu (n=120)
Beceri uygulamasına ait geri bildirim toplam puanı
Deney grubu (n=122)
Kontrol grubu (n=120)
Öğrencilere uygulandı.

Mean
rank

U testi

P değeri

11,72±3,95 111,73
12,70±3,91 131,43

6128,000 0,028

50,78±4,20 123,62
50,07±5,31 119,34

7061,000 0,630

Tablo 4. Öğrencilerin pudra şekeri içeren flakon çeşidinin etkinliğini değerlendirme maddelerinin deney ve kontrol
gruplarına göre analizi
Değerlendirme
İğneyle girerken flakon içindeki negatif basınç
farkını hissettim

Χ±SD
Deney grubu

Mean
rank

4,36±0,70 135,11

U test

P
value

5659,500 0,001

Kontrol grubu 3,73±1,35 107,66
Flakon içinde oluşan yeni sıvı çekilirken iğne
tıkandı

Deney grubu

1,51±1,07 116,50

6710,500 0,163

Kontrol grubu 1,50±0,81 126,58
Flakon içindeki yeni sıvı homojen bir çözelti
olduğu için enjektöre kolay çekildi

Deney grubu

4,44±0,90 134,84

5692,000 0,001

Kontrol grubu 4,04±1,10 107,93
Flakondaki sıvıyı enjektöre çektikten sonra
enjektörün pistonunu hareket ettirmede
zorlandım

Deney grubu

1,85±1,14 120,42

7188,000 0,792

Kontrol grubu 1,83±1,03 122,60
Flakondaki çözeltiyi enjektöre çekerken dış
ortama sıvı sıçradı

Deney grubu

1,25±0,76 110,67

5999,000 0,001

Flakondaki sıvı elime bulaştı

Kontrol grubu 1,49±0,85 132,51
Deney grubu 1,23±0,80 117,66
Kontrol grubu 1,26±0,67 125,40

6851,500 0,164

Flakondaki sıvı çekildikten sonra enjektör
içinde çökelti oluştu. (çökelti precipitate)

Deney grubu

6518,500 0,128

Öğrencilerin beceriyi değerlendirme durumları

2,67±1,46 128,07

Kontrol grubu 2,37±1,28 114,82
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SB-49
Animasyon ve Oyunlaştırmanın Pandemi Sürecindeki Uzaktan Eğitimde Öğrencilerin Bilgi Düzeyleri ve
Motivasyonları Üzerine Etkisi
Demet İnangil1, Berna Dinçer2, Ayşe Kabuk3
Sağlık Bilmleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, İstanbul

1

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

2

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Zonguldak

3

Amaç
Bu çalışma Diyabet Hemşireliği dersinin uzaktan eğitim sürecinde animasyon ve oyunlaştırma kullanılarak verilmesinin
bilgi ve motivasyon düzeyi üzerine etkisini değerlendirmek amacı ile yapılmıştır.
Yöntem
Bu çalışma randomize kontrollü deneysel bir çalışma olup 70 hemşirelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Diyabet Hemşireliği
dersi ondört hafta kontrol grubunda geleneksel yöntemle, deney grubunda animasyon ve oyunlaştırmaya dayalı
öğrenme yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür. Deney grubunda öğrenciler önce animasyonlu bir video izlemiş
(Resim1.; Resim2.) ardından düz anlatım ve soru cevap yöntemleri ile Microsoft Power Point programıyla hazırlanan
sunum yapılmıştır. Her konunun ardından 10 soruluk Web2.0 aracı ‘Kahoot!’ uygulanmıştır (Resim3.). Animasyonlar,
literatür doğrultusunda diyabet ile ilgili kılavuzlar dikkate alınarak araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Kontrol
grubunda düz anlatım ve soru cevap yöntemleri ile Microsoft Power Point programıyla hazırlanan ders sunumları
yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler “Öğrenci Bilgi Formu”, “Diyabet Hemşireliği Bilgi Testi”, “Öğretim
Materyaline İlişkin Motivasyon Ölçeği (ÖMMÖ)” ve “Dijital Araçlarla Desteklenen Diyabet Hemşireliği Dersi Görüş
Formu” kullanılarak, Google Forms üzerinden toplanmıştır. Öncelikle çalışmaya katılan bireylerden yazılı onam alınmış
ardından Öğrenci Bilgi Formu doldurulmuştur. Girişimlerin ardından bilgi ve motivasyon düzeyleri ölçülmüştür.
Deney grubundaki öğrencilerin öğretim yöntemleri hakkında görüşleri kayıt edilmiştir.
Bulgular
Çalışmanın sonunda deney grubunun bilgi düzeyi kontrol grubundan anlamlı bir şekilde daha yüksek bulundu (p
<.05). Deney grubunda yer alan öğrencilerin ÖMMÖ toplam puanı, ölçeğin dikkat ve memnuniyet alt boyutları
kontrol grubunda yer alan öğrencilerin puanlarından daha yüksek bulundu (p<.001)
Sonuç ve Öneriler
Hemşirelik öğrencilerinde çevrimiçi uzaktan eğitimde animasyon ve oyunlaştırmanın kullanılmasının öğrencilerin
hem bilgilerini hem de motivasyonlarını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Hemşirelik eğitiminin her alanında teknolojinin
ve Web2.0 araçlarının kullanılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Animasyon, uzaktan eğitim, oyun tabanlı öğrenme
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Resim 1

Animasyon uygulaması ile ilgili örnek görüntü 1
Resim 2

Animasyon uygulamaları ile ilgili örnek görüntü 2
Resim 3

Kahoot uygulaması ile ilgili görüntü örneği
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SB-50
Simülasyona Dayalı Öğrenmede “Çözümleme Deneyim Ölçeği”nin Türkçe Versiyonunun Geçerlik Güvenirliği
Yasemin Uslu1, Hilal Tüzer2, Tülay Başak3, Vildan Kocatepe4, Merve Kanığ5, Vesile Ünver5, Ükke Karabacak5, Bahar
İnkaya2, Tuba Yılmazer2
İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü
3
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi
4
Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
5
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
1
2

Giriş-Amaç
Simülasyona dayalı öğrenmenin en önemli aşaması “Çözümleme”dir. Çözümleme oturumunda ana hedef katılımcının
kendi performanslarını gözden geçirmeleri ve simülasyon sırasında elde ettikleri kazanımlarının farkına varmalarıdır.
Bu çalışma “Debriefing Experience Scale” Ölçeğinin Türkçe geçerlilik güvenirliğini yapmak amacıyla metodolojik
olarak yapıldı.
Yöntem
Çalışmanın evrenini İstanbul’da bulunan bir üniversitenin hemşirelik bölümünde öğrenim gören
öğrenciler (N=303) oluşturdu. Veriler Şubat 2018 – Mayıs 2018 tarihleri arasında 23 sorudan
oluşan «Öğrenci Tanılama Anketi» ve 20 soruluk “Çözümleme Deneyim Ölçeği” ile toplandı.
Çözümleme Deneyim Ölçeğinin içerik geçerliliği, yapı geçerliliği, iç tutarlılık güvenilirliği test edildi. Dil geçerliğini
sağlamak amacıyla Türkçe’ye uyarlama çalışmaları ikisinin anadili Türkçe olan dört dil uzmanı tarafından
gerçekleştirildi. Bu araştırmada, kapsam geçerliği için hemşirelik alanında uzman, simülasyon uygulamalarında
aktif rol alan 13 akademisyenin görüşüne sunuldu. Uzmanlardan her bir maddeyi amacına uygunluk ve anlaşılırlık
bakımından üçlü derecelendirme ile “Uygun/Kalsın”, “Değiştirilebilir/Düzeltme Önerisi”, “Uygun Değil/Çıkarılsın”
şeklinde değerlendirmeleri ve görüş bildirmeleri istendi. Uzman görüşleri toplandıktan sonra her bir madde için
Lawshe Tekniği kullanılarak kapsam geçerlilik indeksi (KGİ) belirlendi. Ölçeğin anlaşılırlığını değerlendirmek amacıyla
20 öğrenciye pilot uygulama yapıldı. Ölçeğin yapı geçerliğini değerlendirmek üzere açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör
analizi kullanıldı. Bu ölçme aracının güvenirliği için test-tekrar test güvenirliği, Kuder Richardson-20 (KR-20), Cronbach
alfa güvenirliği ve madde toplam puan korelasyonu değerlendirildi.
Bulgular
Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri incelendiğinde, %85,8’i (n=163) kadın, yaş ortalaması
21,15±1,93
olarak
bulundu.
Öğrencilerin
çoğunun
4.
Sınıf
(%45,3)
olduğu
belirlendi.
Ölçek maddeler arası KGİ 0.69-1.00 arasındadır. Ölçeğin KGİ ise 0,82 olarak bulundu. Eldeki veri grubunun yeterli
olduğunu gösteren Kaiser-Meyer Olkin örneklem yeterlilik ölçümü değerinin 0,924 olduğu belirlendi. Ölçeğin total
Cronbach alfa düzeyi “Çözümleme Deneyimi” için 0.948 olup, “Maddelerin Önemi” için ise 0.951’dır. Test-tekrar test
sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC) 0,999 idi (p<0,001).
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Sonuç ve Öneriler: Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; Çözümleme Deneyim Ölçeği Türkçe versiyonun geçerli
ve güvenilir olduğu ve Türk toplumunda kullanılabileceği belirlendi. Konu ile ilgili gelecekteki araştırmalarda,
Çözümleme Deneyim Ölçeği’nin Türkçe versiyonun farklı simülasyon uygulamalarında, farklı senaryolarda ve daha
büyük örneklemlerde uygulanması ölçeğin güvenirlilik ve geçerliliğine ilişkin bulgulara katkı sağlayabilir. Ayrıca
ölçek hemşirelik eğitiminde simülasyona dayalı öğrenmelerde Çözümleme oturumlarının değerlendirilmesinde
kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Çözümleme, Geçerlik ve Güvenirlik, Hemşirelik Eğitimi, Simülasyon Eğitimi, Simülasyona Dayalı
Öğrenme
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SB-51
Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Klinik Uygulamalarına Yönelik Öz Düzenlemeli Öğrenme
Durumlarına Etkisi
Hülya Elmalı Şimşek1, Meyreme Aksoy2
Fenerbahçe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

1

Siirt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2

Amaç
Araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerilerinin klinik uygulama sırasında öz düzenlemeli
öğrenme durumlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Tanımlayıcı kesitsel tipteki araştırma 2021-2022 öğretim yılında bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde
öğrenim görmekte olan, en az bir dönem klinik uygulamaya çıkmış, çalışmaya katılmayı kabul eden 172 öğrenci
ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan Tanıtıcı Bilgi Formu
ve Klinik Hemşirelik Uygulamalarına Yönelik Öz Düzenlemeli Öğrenme Ölçeği (KHUYÖDÖÖ) ile Problem Çözme
Envanteri (PÇE) kullanılmıştır. Veriler GoogleDocs programı ile hazırlanan e-anket ile toplanmıştır. Tanımlayıcı
istatistik, bağımsız gruplarda t testi, ANOVA testi, Pearson korelasyon analizi ile veri değerlendirilmesi yapılmıştır.
Bulgular
Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 21,27±2,26, çoğunluğunun kadın %57 ve klinik uygulama süresinin
ise çoğunlukla bir dönem %54,1 olduğu belirlenmiştir. Öğrencierin KHUYÖDÖÖ toplam puanı 60,66±14,93;
motivasyon alt boyutu puanı 26,15±6,77; öğrenme stratejileri alt boyut puanı 34,51±8,68; PÇE toplam puanı ise
96,18±20,25 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin problem çözme becerileri ile klinik uygulamalarına yönelik öz
düzenlemeli öğrenme durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.
Sonuç ve Öneriler
Öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenme yaklaşımlarının yüksek, problem çözme becerilerinin ise orta seviyede olduğu
belirlenmiştir. Pandemi sürecinde klinik uygulamaya çıkılan sürenin kısıtlı olması öğrencilerin problem çözme
becerileri ile klinik uygulamalara yönelik öz düzenlemeli öğrenme durumları arasındaki ilişkiyi etkilemiş olabilir.
Klinik uygulamalar hemşirelik eğitiminin temel taşlarındandır. Bununla birlikte pandemi gibi küresel sorunlarda
klinik uygulamayı telafi edecek ve destekleyecek çözümler bulmak önemlidir.
Anahtar Kelimeler: hemşirelik eğitimi, öz düzenlemeli öğrenme, problem çözme
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SB-52
Beceri Laboratuvarında Dinletilen Müzik ve Beyaz Gürültünün Hemşirelik Öğrencilerinin Kaygı Düzeyleri ve
İntramüsküler Beceri Kazanımları Üzerindeki Etkisi
Berna Aksoy1, Levent Öztürk2
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

1
2

Amaç
Çalışmada, beceri laboratuvarında dinletilen müzik ve beyaz gürültünün hemşirelik öğrencilerinin kaygı düzeyleri ve
intramüsküler (IM) beceri kazanımları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlandı.
Yöntem
Randomize kontrollü deneysel tasarımdaki bu araştırma, bir üniversitesinin hemşirelik bölümündeki 1. sınıf öğrencileri
ile gerçekleştirildi (N=183). Çalışma müzik, beyaz gürültü ve kontrol grubu olmak üzere rastgele öğrencilerin
atanacağı 3 gruptan oluştu, dahil edilme kriterlerine uygun olan ve çalışmaya devamlılık gösteren 50 öğrenci ile
tamamlandı. Veriler öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini sorgulayan anket formu, IM beceri kontrol listesi,
Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri ve yaşamsal bulgular çizelgesi kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde yüzdelik,
ortalama, Ki kare, tek yönlü ANOVA, eşleştirilmiş T testleri kullanıldı.
Bulgular
Sosyodemografik özellikleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu, gruplar
homojendi. Müdahale öncesi gruplar arasında kaygı düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmazken(p>.05),müdahaleler sonrası durumluk kaygı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark bulundu, bu farklılık beyaz gürültü grubundan kaynaklandı (p<.05). Tüm gruplar durumluk kaygı düzeyine
ilişkin ön ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdi. Müzik (p=.00) ve kontrol
(p=.00) gruplarının durumluk kaygı son test puanları ön test puanlarına göre anlamlı düzeyde düşerken, beyaz
gürültü gruplarının durumluk kaygı son test puanları (p=.02) ön test puanlarına göre anlamlı olarak arttı. Müdahale
öncesi gruplar arasında kalp hızı (KH), sistolik basınç (SB) ve diyastolik basınç (DB) ortalamaları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark yoktu (p>.05). Müdahale sonrası gruplar arasında KH ve DB ortalamalarında istatistiksel olarak
anlamlı fark saptanmazken, beyaz gürültü grubunun SB ortalamaları müzik grubuna göre anlamlı olarak arttı (p<.05).
Ayrıca müzik grubunda müdahale öncesi ve sonrası KH ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit
edildi. Öğrencilerin IM uygulama sonrası ortalama kalp hızları IM uygulama öncesine göre daha düşüktü (p=.02).
Gruplar arasında beceri kontrol listelerinden aldıkları puanlarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>.05).
Sonuç
Bu araştırma, beceri kazanımı sırasında öğrencilerin tercih ettikleri müziği dinlemelerinin veya sessiz bir ortamda
bulunmalarının kaygı düzeylerini olumlu, beyaz gürültü dinlemelerinin ise kaygı düzeylerini olumsuz etkilediğini ortaya
koydu. Sonuçlar, tercih edilen müziği dinlemenin öğrencilerin beceri kazanımlarını ve gelişimlerini desteklemede
yararlı bir müdahale olabileceğini göstermektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerin beceri kazanımı sırasındaki kaygılarını
ve beceriye özgü gelişimlerini belirlemek amacıyla, farklı hemşirelik öğrenci gruplarında müzik ve beyaz gürültü
müdahalelerinin yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: hemşirelik, öğrenci, müzik, beyaz gürültü, beceri
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SB-53
Pandemide Hemşirelik Eğitiminde Farklı Öğretim Modellerinin Etkinliği: Randomize Kontrollü Deneysel Araştırma
Hamiyet Kızıl1, Ela Yılmaz Coşkun2
Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları

1
2

Amaç
Pandeminin tüm alanlarda olduğu üzere hemşirelik eğitimine de doğrudan etkisi olmuştur. Hemşirelik öğrencilerinin
interaktif eğitimlerinin yapılabilmesi ve başarı düzeyini artırabilmek amacıyla yenilikçi öğretim modellerinin kullanımı
bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışma, pandemide hemşirelik eğitiminde farklı öğretim modellerinin etkinliğinin
değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Yöntem
Araştırma randomize kontrollü deneysel bir çalışmadır(NCT05495919). Çalışmanın evrenini, 2020-2021 EğitimÖğretim yılı Bahar döneminde bir vakıf ve devlet üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nde “Hemşirelik Esasları” dersine
kayıtlı toplam 200 öğrenci oluşturdu. Örneklemi ise randomizasyon ile, kontrol grubu (n=49), ters yüz eğitim grubu
(n=43) ve video etkileşim grubuna (n=42) dahil olan 134 gönüllü öğrenci oluşturdu. Çalışmanın verileri, “Yapılandırılmış
Öğrenci Tanıtım Formu”, “Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri” ve “Eğitim Yöntemlerinden Memnuniyet Anketi”
kullanılarak elde edildi. Araştırmada veriler, SPSS for Windows 22.0 programı ile, tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri
olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, bağımsız gruplarda kategorik değişkenlerin oranları arasındaki farklar
Ki-Kare ve Fisher exact testleri ile analiz edildi. Ölçümlerin gruplar arası karşılaştırılmasında Tek yönlü (One way)
Anova testi, farklılıkları belirlemek üzere Scheffe testi ve gruplar içerisinde ölçümlerin değişimi bağımlı gruplar t-testi
ile analiz edilerek değerlendirildi.
Bulgular
Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,63±3.3, %69.4’ü kadın (n=93)’dır. %69,’4’ü Anadolu-Fen lisesi
mezunu (n=93), %53.0’nün annesi ilköğretim mezunu ve %71.6’sı ev hanımı (n=96), %45.5’inin babası ilköğretim
mezunu (n=61) ve % 46.3’ünün mesleği işçi (n=62)’dir. Öğrencilerin %65.7’si hemşirelik mesleğini isteyerek
seçtiğini belirtmiştir (n=88). Hemen hemen hepsi teknolojik bir araç kullanmakta (%94.8, n=127) ve sıklıkla bu
araç telefon olarak (%93.3, n=125) bildirilmiştir. Öğrencilerin %86.6’sı (n=116) eğitim teknoloji yöntemlerinin
faydalı olduğunu belirtmiştir. Çalışmada öğrencilerin sürekli kaygı puanları orta seviyede olup, gruplar açısından
anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05). Durumlu kaygı puanları incelendiğinde benzer olarak tüm gruplarda
öğrenciler başlangıçta orta seviyede kaygı puanına sahiptir. Grup sonrasındaki düşüş anlamlı bulunurken (p<0,05),
gruplar arasında anlamlı farklılık yoktur (p>0.05). Hemşirelik öğrencilerinin uygulanan eğitim yöntemlerine ilişkin
memnuniyetlerinde ise gruplara göre anlamlılık saptanmıştır (F(2, 131)=22,293; p=0,000<0.05).
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin kaygı düzeylerinin azalması açısından farklı öğretim yöntemlerinin
kullanılmasının yararlı olduğu ve öğrencilerin bu tür teknolojik eğitim yöntemlerinden memnun kaldığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik eğitimi, kaygı, pandemi, öğretim modeli, teknoloji
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Durumluk Kaygı Puanlarının Öncesi ve Sonrasındaki Düşüş Grafiği
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SB-54
Üriner Kateterizasyon Eğitiminde Kullanılan Simülasyon ve Geleneksel Yöntemin Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi,
Beceri, Memnuniyet ve Özgüven Düzeylerine Etkisi
Dilek Özden1, Nurten Alan1, Cahide Ayik1, Seda Düztepeliler2, Gülşah Gürol Arslan1
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana bilim Dalı, İzmir

1

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Ana bilim Dalı Doktora Öğrencisi, İzmir

2

Amaç
Bu çalışmanın amacı üriner kateterizasyon eğitiminde kullanılan simülasyon ve geleneksel yöntemin hemşirelik
öğrencilerinin bilgi ve beceri, memnuniyet ve özgüven düzeylerine etkisini incelemektir.
Yöntem
Randomize kontrollü, ön test ve son test modelli araştırmanın örneklemini 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı dördüncü
sınıf (intörn) 57 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Çalışma grubundaki öğrencilere (n=28) üriner retansiyon ve
katater uygulaması ile ilgili senaryo orta gerçekli simülasyon ile uygulanmıştır. Kontrol grubundaki (n=29) öğrencilere
ise düşük gerçekli manken ile üriner kateter eğitimi gerçekleştirilmiştir. Veriler; Kişisel Bilgi Formu, konu ile ilgili quiz
soruları, Performans Gözlem Formu ve Öğrenmede Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği ve Özgüven Ölçeği ile toplanarak
elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ki-kare, bağımsız gruplarda t testi, eşleştirilmiş t-testi kullanılmıştır.
Bulgular
Öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri açısından çalışma ve kontrol grubu arasında istatiksel olarak önemli
fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Simülasyon uygulaması yapılmadan önce çalışma (58.93±13.63) ve kontrol
(54.65±11.33) grubunun başlangıç bilgi düzeyi açısından fark bulunmamıştır (p>0.05). Simülasyon uygulaması
sonrası, bilgi düzeyi puan ortalamaları açısından ise çalışma (76.14±14.42) ve kontrol (65.00 ± 12.32) grupları
arasında fark bulunmuştur. Her iki grupta uygulama öncesi ve sonrası bilgi düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
artış saptanmıştır (p<0.05). Çalışma grubundaki öğrencilerin simülasyon uygulaması sonrası psikomotor beceri puan
ortalamalarının (85.07±7.76) kontrol grubuna (69.59±12.82) göre istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek olduğu
bulunmuştur (p<0.05). Simülasyon grubu öğrencilerinin memnuniyet ve öğrenmede kendine güven düzeyi puan
ortalamaları sırasıyla 21.92±3.48, 29.53±4.18 olarak iyi değerlendirilmiştir.
Sonuç
Simülasyon temelli senaryo doğrultusunda öğrencilere üriner kateter ile ilgili uygulamaları
yaptırmak hemşirelik öğrencilerinin bilgi ve beceri, memnuniyet ve özgüven düzeylerini artırmıştır.
Öneriler: İnteraktif bir öğretim stratejisi olan simülasyon ile üriner retansiyon tablosunda kateterizasyon işleminin
öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesi, öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerinin gelişmesine
katkı sağlayabilir. Üriner retansiyon tablosu gibi az karşılaşılan uygulamaların simülasyon yöntemiyle hemşirelik
öğrencilerine öğretilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Simülasyon, Üriner retansiyon, Kateter uygulaması, Hemşirelik öğrencisi
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SB-55
Yeni Mezun Hemşirelerin Mesleki Yetkinlikleri ile Hemşirelik Bakımı Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Merve Yılmaz1, Fatoş Korkmaz2
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Konya

1

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Ankara

2

Amaç
Bu araştırma, yeni mezun hemşirelerin bakım algıları ile mesleki yetkinlik durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
amacıyla tanımlayıcı ilişkisel olarak yapılmıştır.
Yöntem
Araştırmanın örneklemini, “2019-2020 Eğitim-Öğretim” yılında Ankara’da dört kamu üniversitesinden mezun 249
yeni mezun hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Sosyo-Demografik Özellikler Formu, Bakım Davranışları
Ölçeği-30 (BDÖ-30), Hemşirelik Öğrencileri Yetkinlik Ölçeği (HÖYÖ) kullanılarak toplanmıştır. Gerekli izinler alındıktan
sonra veri toplama araçları yeni mezun hemşirelere Mayıs 2021-Kasım 2021 tarihleri arasında kurum yöneticileri
tarafından çevrimiçi anket linki olarak e-mail yolu ile iletilmiştir. Analizler SPSS 23 paket programı ile yapılmıştır.
İstatistiksel anlamlılık için p<0,05 değerlendirilmiştir.
Bulgular
Çalışmaya katılan yeni mezunların yaş ortalaması 23,44±0,84 olup neredeyse tamamına yakını kadındır (%90,8). Yeni
mezunların pandemi sürecinde; mesleki oryantasyonda (%60,7), mesleki yeterlilikte (%60,8), bakım verme sürecinde
(%66,9) sorun yaşamadığı bulunmuştur ve %57,4’ü aldıkları mesleki eğitimin çalışma ortamında ihtiyaçları olan bilgi
ve beceriyi kısmen karşıladığını düşündüklerini belirtmiştir. Yeni mezun BDÖ-30 toplam puan ortancası 164,0 (103,0180,0), HÖYÖ toplam puan ortancası 264,0 (70,0–301,0) ‘tür. Yeni mezunların bakım algılarının “bakım verme/alma
deneyimine sahip olan, hemşirelik mesleğini isteyerek seçen, pandemi sürecinde mesleki oryantasyonda sorun
yaşamayan ve alınan mesleki eğitimin içeriğinin yeterli olduğunu düşünen” grupta mesleki yetkinliklerinin ise “kadın,
daha önce bakım verme deneyimine sahip olan, hemşirelik mesleğini isteyerek seçen ve alınan mesleki eğitimin
içeriğinin yeterli olduğunu düşünen” grupta olumlu yönde etkilendiği saptanmıştır. Yeni mezunların bakım algıları ile
yetkinlik düzeyleri arasında pozitif yönde orta derecede istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır
(r =0,653, p<0,01).
Sonuç ve Öneriler
Çalışma sonucunda yeni mezun hemşirelerin mesleki yetkinlikleri ile bakım algıları arasında pozitif yönde
bir ilişkinin olduğu mezunların mesleki yetkinlikleri arttıkça bakım davranışlarının da olumlu yönde
farklılaştığı bulunmuştur. Bu doğrultuda; eğitim kurumlarının öğrencilerin mesleki yetkinliklerini ve
bakım algılarını henüz mezun olmadan değerlendirmeleri ve ilgili desteği planlamaları önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bakım algısı,mesleki yetkinlik, yeni mezun hemşire
Anahtar Kelimeler: Bakım algısı, mesleki yetkinlik, yeni mezun hemşire
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SB-56*
Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Endotrakeal Tüp ile İlişkili Oral Mukozalarda Basınç Yaralanması Oluşumunu Etkileyen
Risk Faktörlerinin Saptanması
Ecem Özdemir1, Öznur Kavaklı2
SBÜ Atatürk Sanatoryum Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi Yoğun Bakım Kliniği, Ankara
SBÜ Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Ankara

1
2

* Web tabanlı eğitimin hemşirelikte psikomotor beceri öğretimine etkisinin değerlendirildiği bu araştırma projesi İnönü
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2021-2407 Proje numarası ile desteklenmiştir.

Amaç
Araştırma, bir yoğun bakım ünitesinde endotrakeal tüp ilişkili oral mukozada basınç yaralanması oluşumunu etkileyen
risk faktörlerinin saptanması amacıyla yapıldı.
Gereç-Yöntemler
Araştırma, bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 3. Basamak Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi’nde, 25.01.202215.05.2022 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırmaya; entübasyon süresi 2-5. gün arasında, oral mukozasında doku
kaybı bulunmayan, entübe olarak takip edilen 250 hasta dahil edildi. Çalışmada yoğun bakım ünitesinin hasta takip
formu esas alınarak hazırlanan veri toplama formu kullanılmıştır. İstatistiksel analiz ve hesaplamalar için MS-Excel
2016 ve IBM SPSS Statistics 22.0 kullanılmıştır. İstatistiksel kararlarda p<0,05 anlamlı farklılık kabul edildi.
Bulgular
Hastaların %52,0’ının kadın, beden kitle indeksinin ortancası kadınlarda 26,6 kg/m2, erkeklerde 24,5 kg/m2,
endotrakeal tüp tespitlerinin tamamının sargı bezi kullanılarak yapılmış olduğu, %41,6’sının oral mukozada basınç
yaralanması görüldüğü, oral mukozada basınç yaralanması gelişim günü ortancasının 9 gün, oral mukozadaki
yaralanmalarının %71,2’sinin alt dudakta olduğu tespit edildi. ROC analizi sonucuna göre 10,5 saatin üzerinde
yeri değiştirilmemiş endotrakeal tüpe bağlı ve yapılan lojistik regresyon analizinde; beden kitle indeksi 25,0 kg/
m2’den düşük ve post kardiyopulmoner resüsitasyon, sepsis, akut böbrek yetmezliği, gastrointestinal sistem kanama
tanılarına sahip hastaların oral mukozada basınç yaralanması açısından risk altında oldukları bulunmuştur.
Sonuç
Bu çalışmada endotrakeal tüp ilişkili oral mukozada basınç yaralanması oluşumunu artıran en önemli risk faktörlerinin;
post kardiyopulmoner resüsitasyon, sepsis, akut böbrek yetmezliği, gastrointestinal sistem kanama tanılarıyla takip
olduğu tespit edildi. Hastalarda paranteral beslenme desteği ve steroid tedavisi almanın da oral mukozada basınç
yaralanması oluşum riskini artırdığı saptanmıştır. Yoğun bakım ünitelerinde bu tanılarla tedavi gören hastalara bakım
veren hemşirelerin, oral mukozada basınç yaralanmalarını yakından takip etmeleri, endotrakeal tüp bölge tespit
değişim saatlerini 10,5 saatten önce yapmaları önerilir.
Anahtar Kelimeler: Endotrakeal tüp, hemşirelik, oral mukoza basınç yaralanması, risk faktörü, yoğun bakım
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SB-57
Web Tabanlı Eğitimin Hemşirelikte Psikomotor Beceri Öğretimine Etkisi
Hakime Aslan1, Seher Çevik Aktura2
İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları ABD, Malatya

1

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları ABD, Elazığ

2

Amaç
Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinde web tabanlı eğitimin hemşirelikte psikomotor beceri öğretimine etkisini
değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem
Araştırma son test kontrol gruplu deneysel araştırma modelidir. Araştırmanın örneklemini güç analizi
ile belirlenen 90 öğrenci (45 deney, 45 kontrol) oluşturmuştur. Deney grubundaki öğrenciler rutin
laboratuvar uygulamaları ile birlikte tasarlanan web sayfasından teorik bilgi ve beceri videolarını
izleyebilmiştir. Kontrol grubundaki öğrenciler ise rutin laboratuvar uygulamalarına katılım göstermiştir.
Son aşamada her iki grubun bilgi ve beceri düzeyi 1 hafta sonra yapılan sınav ile ölçülmüştür.
Bulgular: Son test ölçüm verilerine göre; deney grubunda öğrencilerin bilgi puan ortalamasının 69.73±8.81, kontrol
grubunun bilgi puan ortalamasının ise 58.37±12.53 olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli
olduğu saptanmıştır (p=0.000). Ayrıca deney grubundaki öğrencilerin IM enjeksiyon ve IV kataterizasyon uygulama
beceri puan ortalamalarının kontrol grubundan istatistiksel olarak yüksek olduğu belirlenmiştir (p=0.000).
Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak web destekli eğitimin hemşirelik öğrencilerinin bilgi ve psikomotor beceri düzeyini arttırdığı
belirlenmiştir.
Aim
This research was conducted to evaluate the effect of web-based education on nursing knowledge and psychomotor
skills teaching in nursing students.
Method
The research is a randomized controlled study. The sample consisted of 90 students (45 experimental, 45 control)
determined by power analysis. The students in the experimental group were able to watch the theoretical lessons
and skill videos on the designed web page together with the routine laboratory practices. The students in the
control group participated in routine laboratory practices. At the last, the knowledge and skill levels of both groups
were measured with an exam one week later.
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Results
According to the post test measurement data; It was determined that the mean knowledge score of the students
in the experimental group was 69.73±8.81, and the mean knowledge score of the control group was 58.37±12.53,
and the difference between the groups was statistically significant (p=0.000). In addition, it was determined that
the mean score of IM injection and IV catheterization application skill of the students in the experimental group was
statistically higher than the control group (p=0.000).
Conclusion and Recommendations
As a result, it was determined that web-assisted education increased the knowledge and psychomotor skills of
nursing students.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Eğitimi, Psikomotor Beceri, Web tabanlı eğitim, IM enjeksiyon, IV enjeksiyon
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SB-58
Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyeni Bilgi ve Tutumlarının El Hijyeni Uygulamalarına Etkisi
Arife Şanlıalp Zeyrek, Sümeyye Arslan, Özlem Fidan
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Amaç
Araştırmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin el hijyeni ile ilgili tutum ve bilgilerinin, el hijyeni uygulamalarına etkisini
incelemektir.
Yöntem
Araştırma tanımlayıcı olarak tasarlanmıştır. Örneklem 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi Pamukkale
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf hemşirelik öğrencilerinden klinik uygulamaya
katılan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 627 (%92.9) öğrenciden oluşmuştur. Veriler araştırmacı tarafından
Öğrenci Tanıtım Formu, El Hijyeni Bilgi Anketi, Sosyal El Yıkamaya Yönelik Tutum Ölçeği ve El Hijyeni Uygulama
Envanteri ile toplanmıştır.
Bulgular
Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşları ve sınıfları arttıkça el hijyeni uygulama puan ortalamaları artmakta olup
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Uygulamaya çıktıkları kliniklere göre sosyal el
yıkamaya yönelik tutumları ile el hijyeni bilgi testi puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
çıkmış (p<0.05) ve yoğun bakımda uygulamaya çıkan öğrencilerin puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur. Kadın
öğrencilerin el hijyeni bilgi testinden aldıkları puan daha yüksektir (16.58±2.32). El hijyeni konusunda eğitim alan
öğrencilerin hem El Hijyeni Uygulama Envanteri hem de Sosyal El Yıkamaya Yönelik Tutum puan ortalamaları eğitim
almayan öğrencilere göre anlamlı derecede yüksektir (p<0.05). Öğrencilerin sosyal el yıkamaya yönelik orta düzeyde
olumlu tutumları (66.39±8.33) olduğu saptanmıştır. El Hijyeni Uygulama Envanteri’ne göre çoğu zaman (66.28±4.07)
el hijyeni uyguladıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin el hijyenine ilişkin bilgileri orta düzeydedir (16.33±2.30). El hijyeni
uygulama ile sosyal el yıkamaya yönelik tutumları arasında pozitif yönde güçlü (r=.342, p<0.01) ve istatistiksel olarak
anlamlı ilişki tespit edilmiştir.
Sonuç ve Öneriler
Hemşirelik öğrencilerinin el hijyenine ilişkin uygulama puanları 4. sınıflarda daha yüksek iken bilgi düzeyleri açısından
2. sınıf öğrencilerin puanı daha iyidir. Öğrencilerin el hijyenine ilişkin bilgi düzeyi ve sosyal el yıkamaya yönelik
tutumları orta düzeyde olup çoğu zaman el hijyeni yapmaktadırlar. El hijyenine yönelik tutum arttıkça el hijyeni
uygulaması da artmaktadır. Bireylerin sağlıkla ilgili tutum ve davranışlarının saptanması, yanlışlarının düzeltilmesi,
eksik davranışların tamamlanması onları eyleme geçirecektir. Öğrencilerin el yıkamaya ilişkin bilmedikleri ve
tekrarlanması gereken konular belirlenip ilgili konularda farklı öğretim yöntemleri ile eğitim verilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, el hijyeni, uyum, bilgi, tutum
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SB-59
İnmeli Hastalarda Bakım Vericilerin Tükenmişliklerinin Olumsuz Duygudurumu Düzenleme Beklentileri ile İlişkisi
Berna Köktürk Dalcalı1, Seçil Erden Melikoğlu2, Ayşe Sinem Taş1, Şükran Kişioğlu3
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Balıkesir
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul
3
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
1
2

Amaç
Bütün yaş dönemlerini etkilemekle birlikte inme yaşam süresinin ilerleyen dönemlerinde görülen önemli kronik
bir hastalıktır. Akut tedavi ve bakım sonrası inme geçiren bireylerin büyük çoğunluğunun bakımı ev ortamında aile
üyeleri sağlamaktadır.İnme hastalarının uzun süreli bakım gereksinimleri göz önüne alındığında bakım verenlerin
olumsuz duygularını kontrol edemedikleri sürece tükenmişlikten depresyona kadar uzanan ruhsal sıkıntılar ortaya
çıkmaktadır. İnmeli bireylere bakım veren bireylerin olumsuz duygudurumlarının düzenlenmesi ile yaşayacakları
tükenmişliğin, ruhsal sıkıntılarının azalacağı ve inmeli bireylerin bakım kalitesinin artacağı tahmin edilmektedir.Bu
çalışma, inme hastalarının bakım vericilerinde tükenmişlik düzeyi ile olumsuz duygudurumu düzenleme beklentisi
arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.
Yöntem
Araştırma tanımlayıcı-ilişki arayıcı çalışmadır.Araştırmanın evrenini, bir üniversite hastanesinde inme tanısıyla hastane
yatışı olan bireylerin bakım vericileri, örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden 95 birey oluşturdu.Veriler,
“Kişisel Bilgi Formu”, “Olumsuz Duygudurumu Düzenleme Beklentileri Ölçeği” ve “Tükenmişlik Ölçeği” kullanılarak
toplandı.Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 21.0 programı kullanıldı. Veriler değerlendirilirken,tanımlayıcı
istatistiksel testler,Student t testi,One Way Anova testi ve korelasyon analizi kullanıldı.
Bulgular
Bakım vericilerin yaş ortalamasının 48,21±13,76 yıl,%67,4’ünün kadın, %34,7’sinin ebeveynlerine bakım verdiği,
ortalama bakım verme süresinin 27,48±59,00 ay olduğu belirlendi. Bakım vericilerin olumsuz duygudurumu
düzenleme beklentileri ölçeğinden aldıkları ortalama puan 103,91±14,80, tükenmişlik ölçeğinden aldıkları ortalama
puan ise 2,87±1,02 olarak belirlendi. Bakım vericilerin yaşı ve olumsuz duygudurumu düzenleme beklentileri arasında
negatif yönde zayıf ilişki olduğu görüldü.Bakım vericilerin cinsiyeti, eğitim durumu, kronik hastalık durumları ve
bakım verdikleri kişi ile olan yakınlıklarının olumsuz duygudurumu düzenleme beklentileri ve tükenmişlik ölçeği
puanlarında farklılığa neden olmadığı görüldü. Bakım vericilerin olumsuz duygudurumu düzenleme beklentisi ve
tükenmişlik düzeyleri arasında negatif yönde yüksek düzeyde anlamlı ilişki olduğu belirlendi.
Sonuç ve Öneriler
Bakım vericilerin olumsuz duygudurumu düzenleme beklentilerinin orta düzeyde, tükenmişlik düzeyinin ise sınırda
olduğu görüldü.Bakım vericilerin olumsuz duygudurumu düzenleme beklentileri ile tükenmişlik düzeyi arasında
ilişkili olduğu belirlendi. Bakım kalitesinin arttırılması için inmeli hastalar ile birlikte bakım vericilerinin bütüncül bir
şekilde değerlendirilmesi oldukça önemlidir.Bu noktadan hareketle, bakım vericilerin bilgilendirilmesi, ruhsal sağlığını
korumak için psikolojik destek verilmesi, destek gruplarının oluşturulması ve bireylerin bu gruplara yönlendirilmesi
tükenmişlik duygusunun azaltılması ve bakım kalitesinin arttırılması açısından önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Bakım verici, inme, duygudurum, hemşirelik, tükenmişlik
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SB-60
Hemşirelerin Malpraktis Eğilimleri ile Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi
Leman Şenturan1, Gizem Kaya2, Tuba Emirtaş3
Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
3
Ezine Devlet Hastanesi, Çanakkale
1
2

Amaç
Bu araştırma, hemşirelerin malpraktis eğilimleri ile tükenmişlik düzeylerinin ve ilişkilerinin incelenmesi amacıyla
yapıldı.
Yöntem
Tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı tipteki bu çalışma İstanbul’da bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesinde
gerçekleştirildi. Örneklem hesaplamasına göre en az 164 hemşire ile çalışılması planlandı, ancak örneklem seçimine
gidilmedi, tüm hemşireler çalışmaya davet edildi. Araştırma 292 hemşire ile tamamlandı. Veriler kurum izni ve etik
kurul onayı alındıktan sonra Ocak-Şubat 2021 tarihlerinde toplandı. Verilerin toplanmasında Tanıtıcı Bilgi Formu,
Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği (HTHEÖ) ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) kullanıldı. Veri analizinde iç
tutarlılık katsayısı, tanımlayıcı, non-parametrik karşılaştırmalı ve ilişki arayıcı analizler (Spearman’s) yapıldı.
Bulgular
Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalamaları 31,13±7,87 olup %79,8’i kadın, %50,7’si bekar ve %68,5’i lisans
mezunudur. Hemşirelerin malpraktis hakkındaki görüşleri incelendiğinde %88,7’sinin daha önceden malpraktis
yapmadığı ve %53,4’ünün malpraktis yapan biriyle karşılaştığı belirlendi. Hemşirelerin ölçeklerden aldıkları puanlara
göre; HTHEÖ toplam puanı 233,48±15,32; alt boyut puanları ise İlaç ve Transfüzyon Uygulamaları 86,41±4,87;
Hastane Enfeksiyonları 57,41±4,25; Hasta İzlemi ve Malzeme Güvenliği 41,78±4,03; Düşmeler 23,84±2,25 ve İletişim
24,03±2,04 bulundu. Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nden aldıkları puanlar ise Duygusal Tükenme alt boyutu 18,20±8,83;
Duyarsızlaşma alt boyutu 8,07±3,86; Kişisel Başarı alt boyutunun ise 21,31±4,00 olduğu saptandı. Ölçeklerin ve alt
boyutlarının güvenirlik katsayıları 0,61- 0,95 arasında dağılım gösterdi. Hemşirelerin pozisyonlarına ve ortamdan
memnuniyetlerine göre HTHEÖ toplamı ve MTÖ ölçeği alt boyutlarında anlamlı farklılık olduğu görüldü (p<0,05).
HTHEÖ toplam puan ortalaması ile MTÖ ölçeğinin Duygusal Tükenme (r=-0,314) ve Duyarsızlaşma (r=-0,293) alt
boyutu ile arasında negatif yönlü; Kişisel Başarı (r=0,359) alt boyutu ile arasında pozitif yönlü ve istatistiksel açıdan
çok ileri düzeyde anlamlı (p=0,000) bir ilişki olduğu belirlendi.
Sonuç ve Öneriler
Araştırma bulguları, hemşirelerin tıbbi hataya eğilimlerinin düşük olduğunu göstermektedir. Tükenmişlik düzeylerine
bakıldığında ise Duygusal Tükenme alt boyutu orta düzeyde, Duyarsızlaşma alt boyutu ortalamanın altında ve Kişisel
Başarı alt boyutu ise ortalamanın üzerinde bulunmuştur. Bu ortalamalar hemşirelerin duygusal tükenme boyutunda
tükenmişlik yaşadıklarını yansıtmaktadır. Tıbbi hataya eğilim ile aralarında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Artan
tükenmişlik tıbbi hataya eğilimi etkilemektedir. Hemşirelerin tükenmişlik yaşamamaları için alınacak önlemler tıbbi
hataların azalması yönünden önemlidir. Bu önlemler daha iyi bakım hizmetine ve kalitesine yansıyacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, tıbbi hata, tükenmişlik
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SB-61
Dahiliye ve Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Spiritüel Bakım Gereksinimleri
Duygu Bayraktar
Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Kars

Amaç
Bu araştırma, bir üniversite hastanesinin dahiliye ve cerrahi kliniklerinde yatan hastaların spiritüel bakım
gereksinimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem
Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırmanın evrenini Nisan-Haziran 2022 tarihleri arasında bir üniversite
hastanesinin dahiliye ve cerrahi kliniklerinde yatan hastalar oluşturmuştur. Örneklemi için; bir üniversite hastanesinin
dahiliye ve cerrahi kliniklerinde bir yılda yatan hasta sayısı (N=13571) üzerinden evrendeki eleman sayısı bilinen
formülden %95 güven aralığında hesaplanarak, çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden toplam 283 hasta
çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırmada veriler anket formu ve Spiritüel Bakım Gereksinimleri Ölçeği kullanılarak
toplanmıştır. Verilerin analizinde parametrik testlerden ikili gruplarda “Bağımsız Örneklemlerde t testi”, ikiden fazla
gruplarda “Tek Yönlü Varyans Analizi testi kullanılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için etik kuruldan, kurumdan ve
hastalardan yazılı izin alınmıştır.
Bulgular
Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 48.01±15.89 yıl (min:18, maks:77) olup %72.1’inin cerrahi kliniğinde
yattığı, %40.3’ünün ev hanımı, %51.9’unun ilköğretim/ortaokul mezunu ve %42.4’ünün kronik hastalığının olduğu
belirlenmiştir. Hastaların SBGÖ toplam puan ortalaması 73.69±13.62 olarak saptanmıştır. Araştırmanın güvenirlik
katsayısı 0.916 olarak bulunmuştur. Hastalardan dahiliye kliniğinde yatanlarda, okur yazar olmayanlarda, emekli ve
kronik hastalığı olanlarda SBGÖ puan ortalamalarının anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05).
Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada hastaların spiritüel bakım gereksinimlerinin oldukça fazla olduğu belirlenmiştir. Bu sonuca
göre hemşirelikte bütüncül bakım yaklaşımı ile hemşirelik eğitim sürecinde spiritüel bakım konusuna daha
fazla yer verilmesi, alanda çalışan hemşireler için bu konuda hizmet içi eğitimlerin planlanması önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Spiriüel bakım, gereksinim, hemşirelik, hasta.
Anahtar Kelimeler: Spiriüel bakım, gereksinim, hemşirelik, hasta
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SB-62
Hasta-Hemşire Güven Ölçeği’nin Türkçe’ye Adaptasyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Gülten Karahan Okuroğlu1, Dilek Coşkuner Potur1, Füsun Afşar2
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

1

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

2

Amaç
Bu çalışmada Hasta-Hemşire Güven Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılması
amaçlandı.
Yöntem
Metodolojik tasarımda uygulanan bu çalışma, Şubat-Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul’da bir eğitim ve araştırma
hastanesinde yürütüldü. Evreni hastanede yoğun bakım üniteleri dışında, kliniklerde yatan hastalar; örneklemi dahil
edilme kriterlerini karşılayan 311 katılımcı oluşturdu. Veriler Tanıtıcı Bilgi Formu, Hemşirelere Güven Ölçeği ve HastaHemşire Güven Ölçeği Türkçe Taslak Formu ile toplandı. Ölçeğin psikometrik özelliklerini belirlemek için tanımlayıcı
istatistiklerin yanı sıra dil geçerliliği, içerik geçerliliği, yapı geçerliği, ölçüt bağıntılı geçerlik, ayırt edicilik, iç tutarlılık
güvenirliği, iki yarı test güvenirliği ve madde analizi yöntemleri kullanıldı.
Bulgular
Kapsam geçerliğini değerlendirmek için 15 uzmandan elde edilen görüşler, Davis tekniği ile analiz edildi. Maddelerin
kapsam geçerlilik oranlarının 0.73 ile 1 arasında değiştiği ve kapsam geçerlilik indeksinin 0.91 olduğu görüldü.
Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğin Türkçe versiyonun, orijinal ölçekte olduğu gibi tek faktörlü yapı
sergilediği ve tek faktörlü yapının ölçeğin toplam varyansının %66.63’ünü açıkladığı görüldü. Madde faktör yük
değerlerinin 0.74 ile 0.88 arasında değiştiği saptandı. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre Ki-kare değerinin
serbestlik derecelerine oranının (397.496/112) 3.549 olduğu, diğer uyum indekslerinin ise RMSEA = 0.09, NFI = 0.91,
GFI = 0.86, CFI = 0.93 ve AGFI = 0.77 olduğu saptandı. Tüm maddelerin madde toplam korelasyonlarının 0.71 ile 0.87
arasında değiştiği, Chronbach’s alpha değerinin ise 0.97 olduğu tespit edildi. Alt %27 ve üst %27’lik dilimlerin madde
puan ortalamaları karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık olduğu görüldü (p=0.000). Paralel ölçek olarak kullanılan
Hemşirelere Güven Ölçeği ile Hasta-Hemşire Güven Ölçeği’nin korelasyon analizi sonucunda, her iki ölçek arasında
pozitif yönde anlamlı ilişki saptandı (r= 0.301; p=0.000).
Sonuç
Ölçeğin Türkçe versiyonunun açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçları kabul edilebilir düzeydedir
ve güvenilirlik indeksleri yüksektir. Hasta-Hemşire Güven Ölçeği’nin Türkçe formu hastalar ile bakım veren hemşireleri
arasındaki güveni ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır.
Anahtar Kelimeler: Güven, iletişim, hasta-hemşire ilişkisi, geçerlik, güvenirlik
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SB-63
Cerrahi Servislerde Çalışan Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının Hasta Merkezli Bakım
Yetkinlikleri ile İlişkisi
Filiz Balcı1, Tülin Yıldız2
Acıbadem Maslak Hastanesi

1

Namık Kemal Üniversitesi

2

Amaç
Araştırma cerrahi servislerde çalışan hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının hasta merkezli
bakım yetkinlikleri ile ilişkisini incelemek amacıyla yapıldı.
Gereç-Yöntem
Tanımlayıcı nitelikte gerçekleştirilen araştırmanın evrenini, özel bir hastanenin cerrahi birimlerinde çalışan 215
hemşire oluşturdu. Veriler, Mart 2020- Temmuz 2020 tarihleri arasında, araştırmaya katılmayı kabul eden 210
hemşire ile, “Kişisel Tanılama Formu”, “Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Hasta Merkezli Bakım
Yetkinliği Ölçeği” kullanılarak toplandı ve araştırmada toplanan verilerin analizi SPSS 25.0 paket programı kullanılarak
gerçekleştirildi.
Bulgular
Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 25,46±3,53, %68,4’ü kadın %52,6’sı evli, %33,0’ı lisans mezunu
olduğu saptandı. Ayrıca %87,6’sının servis hemşiresi olarak % 66,0’sının gündüz vardiyası şeklinde çalıştığı ve
%79,4’ünün mesleğini severek yaptığı belirlendi. Çalışmaya dahil edilen hemşirelerin kanıta dayalı tutumlarının orta
düzeyde olduğu ve hasta merkezli bakım davranışlarına yaklaşım düzeyinin yüksek olduğu bulundu. Kanıta Dayalı
Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği toplam puanları ve alt boyut puanları ile Hasta Merkezli Bakım Yetkinliği Ölçeği
toplam puanları ve alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak düşük düzeyde ilişki saptandı (p<=0,05).
Sonuç
Hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumları ile hasta merkezli bakım yetkinlikleri arasında pozitif yönde
ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Kanıta dayalı hemşirelik, Tutum, Hasta merkezli bakım
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SB-64
Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Algıları ve Mobil Öğrenme Davranışları
Asuman Çobanoğlu
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları ABD

Amaç
Bu çalışmanın amacı uzaktan eğitim alan hemşirelik öğrencilerinin mobil öğrenme davranışları ve uzaktan eğitime
ilişkin algılarının belirlenmesidir.
Yöntem
Bu çalışma tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapıldı. Çalışmanın örneklemini bir devlet üniversitesinde 2020-2021 eğitimöğretim yılında öğrenim gören 269 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Araştırma verileri, Öğrenci Bilgi Formu, Uzaktan
Eğitim Algı Ölçeği (UEAÖ) ve Mobil Öğrenme Hazır Bulunuşluk Ölçeği (MÖHBÖ) kullanılarak çevrimiçi ortamda
toplandı. Veriler Mann Whitney U, Kruskall Wallis testi ve korelasyon analizi ile değerlendirildi.
Bulgular
Öğrencilerin yaş ortalamalarının 20.77±2.11, %75.8’inin kadın cinsiyette olduğu ve %45’inin il merkezinde yaşadığı
belirlendi. Öğrencilerin %50.6’sının günde 5 saate kadar internet kullandığı ve %57.2’sinin akıllı mobil telefon ile
uzaktan eğitim derslerine katıldığı saptandı. Araştırmaya katılan öğrencilerin uzaktan eğitim algısı genel toplam
puan ortalaması 66.55±7.74 olarak, mobil öğrenme hazır bulunuşluk düzeyleri genel toplam puan ortalaması ise
5.05±1.13 olarak belirlendi. UEAÖ ve MÖHBÖ arasında orta düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki saptandı.
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada, öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin algılarının orta düzeyde olduğu, mobil öğrenmeye hazır bulunuşluk
düzeylerinin ise yüksek düzeyde olduğu belirlendi. Hemşirelik eğitiminin ve klinik uygulamaların sadece uzaktan
eğitim ve mobil öğrenmeyle sürdürülemeyeceği bir gerçektir. Ancak hem teorik hem de beceri eğitimlerinde
uzaktan eğitimin olağanüstü durumlarda ve ihtiyaç halinde kullanılacağı hem de dijital çağda sıklıkla kullanılan mobil
cihazlarla birlikte mobil öğrenmenin öğrenciler tarafından bir öğrenme aracı olarak kullanılmaya devam edeceği
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, mobil öğrenme, uzaktan eğitim
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SB-65
Hemşirelik Öğrencilerinde Endotrakeal Aspirasyon Bilgi ve Becerisi Geliştirmede Mulaj Yöntemi Kullanımının Bilgi,
Beceri, Kaygı, Memnuniyet ve Kendine Güven Düzeyine Etkisi
Dilek Özden1, İlkin Yılmaz2, Sevda Sönmez3
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana bilim Dalı, İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı,İzmir
3
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Doktora Öğrencisi, İzmir
1
2

Amaç
Son sınıf hemşirelik öğrencilerinde aspirasyon işlem becerisini geliştirmede düşük gerçeklikli simülasyonda mulaj
kullanımının bilgi, beceri, kaygı, memnuniyet ve özgüven düzeyine etkisini incelemektir.
Yöntem
Ön test-son test, randomize kontrollü desende planlanan çalışmanın evrenini 2020-2021 ve 2021-2022 Eğitim
öğretim yılında öğrenim gören Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi intörn öğrencileri(N=519), örneklemini
77 öğrenci katılmıştır. Veriler, “Tanıtıcı Özellikler Formu”, “Aspirasyon İşlemi Uygulaması Bilgi Düzeyi Değerlendirme
Formu”, “Aspirasyon Bilgi Düzeyi Soru Formu”, “Spielberger Durumluk Kaygı Envanteri”, “Öğrenmede Öğrenci
Memnuniyeti ve Özgüven Ölçeği” ile toplanmıştır. Bilgi formu 20 sorudan oluşturulmuş, 100 puan üzerinden
değerlendirilmiştir. Beceri formu 20 maddelik çeklist şeklinde oluşturulmuş, “tam yaptı, eksik/hatalı yaptı, hiç
yapmadı” olarak değerlendirilmiştir. Öğrencilere bilgi düzeyi testi ve durumluk kaygı envanteri uygulandıktan sonra
aspirasyon konusunda 2 saatlik teorik ve 4 saatlik beceri eğitimi verilmiştir. Deney grubunda mulaj uygulanan
ve şeffaf, akciğer yapısı olan bir parça görev öğreticisi, kontrol grubuna standart manken kullanılmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik, ortalama, standart sapma değerleri ile bağımlı ve bağımsız gruplarda ikili
karşılaştırma testleri kullanılmıştır.
Bulgular
Öğrencilerin yaş ortalaması 22.18±1.17 olup %55.8’i kadındır. Aspirasyon bilgi düzeyi puan ortalaması ön test
deney grubu(n=37) 10.54±3.81, kontrol grubu(n=40) 10.85±2.96; son test deney grubu 11.48±3.47, kontrol grubu
10.35±3.98 olarak belirlenmiştir (gruplar arasında ve grup içinde p>0.05). Öğrencilerin beceri düzeyleri deney
grubunda 36.37±2.69, kontrol grubunda 29.17±4.78 olarak belirlenmiştir (U=139.000, p<0.001). Öğrencilerin
laboratuvar çalışması öncesi kaygı düzeyleri deney grubunda 59.83±8.96, kontrol grubunda 59.72±7.99(t=0.058,
p=0.954); beceri değerlendirme öncesi deney grubunda 63.51±9.32, kontrol grubunda 58.77±9.39(t=2.220,
p=0.029) olarak bulunmuştur. Öğrencilerin öğrenme memnuniyeti deney grubunda 4.69±0.46, kontrol grubunda
4.37±0.74(U=515.000; p=0.015); özgüven düzeyi deney grubunda 4.60±0.46, kontrol grubunda 4.23±0.69(U=462.500;
p=0.004) olarak bulunmuştur.
Sonuçlar
Standart manken ve mulaj uygulanan maket ile aspirasyon eğitimi alan öğrenciler arasında eğitim öncesi ve sonrası
bilgi düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin beceri düzeyleri mulaj ile çalışan grupta
daha yüksektir. Öğrencilerin kaygı düzeyleri laboratuvar öncesinde benzer bulunmuş olup beceri değerlendirme
öncesinde deney grubunda daha yüksek olarak bulunmuştur. Öğrencilerin öğrenme memnuniyeti ve özgüveni
deney grubunda daha yüksektir. Öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin pekiştirilmesinde standart yöntemlere ek
olarak mulaj gibi gerçekliği arttıracak yöntemlerin kullanılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencisi, Endotrakeal Aspirasyon, Mulaj
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SB-66
Hemşirelik Öğrencilerinin IV-tPA Tedavi Algoritmasını Değerlendirme ve Öz Etkililik Yeterlilik Düzeylerinin
Geliştirilmesinde Simülasyon Yönteminin Etkinliği
Özge Soydaner1, Gülşah Gürol Arslan2, Gizem Göktuna1
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

2

Amaç
Araştırmada hemşirelik öğrencilerinin intravenöz doku plazminojen aktivatörü tedavi (IV-tPA) algoritmasını
değerlendirme ve öz etkililik yeterlik düzeylerinin geliştirilmesinde simülasyon yönteminin etkinliğinin incelenmesi
amaçlanmıştır.
Yöntem-Gereçler
Tek kör randomize kontrollü deneysel bir araştırmadır. Araştırma bir üniversitenin 2021-2022 eğitim öğretim yılı
döneminde Hemşirelikte Bakım Yönetimi Dersi alan 78 4. sınıf öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Randomizasyon yöntemi
ile 39 öğrenci kontrol 39 öğrenci çalışma grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Veriler “Öğrenci Tanıtım Formu,
“İntravenöz Doku Plazminojen Aktivatörü Bilgi Değerlendirme Formu (IV-tPABF)”, “Öz Etkililik Yeterlik Düzeyi Ölçeği”,
“Simülasyon Tasarım Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmadaki tüm öğrencilere IV tPA tedavisi ile ilgili işlem öncesisırası ve sonrası hemşirelik bakımına yönelik 1 saatlik teorik eğitim verilmiştir. Çalışma grubundaki öğrencilere ise
teorik eğitim ve simülasyona dayalı eğitim verilmiştir.
Bulgular
Araştırmada, çalışma grubundaki öğrencilerin öz etkililik yeterlik ölçeği ve IV-tPABF son test toplam puan
ortalamalarının kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı belirlenmiştir (p<0.05). Çalışma
grubunun öz etkililik yeterlik ölçek son test toplam puanı ile IV tPA bilgi değerlendirme formu son test toplam puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Çalışma grubundaki öğrencilerin simülasyon
tasarım ölçeği toplam puan ortalaması 93.64±4.88 olarak bulunmuştur.
Sonuç
Öğrencilerin simülasyona dayalı eğitimden memnun kaldıkları ve simülasyona dayalı eğitimin öğrencilerin IV-tPA
tedavi bilgi düzeyini arttırdığı tespit edilmiş olup, hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: akut inme, simülasyona dayalı eğitim, hemşirelik, öğrenci, öz etkililik- yeterlik
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SB-67
Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinde Fiziksel Değerlendirme Becerilerinin Kazandırılmasında Yüksek Gerçekli
Simülasyon Yönteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Nermin Eroğlu, Gizem Kaya
Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Amaç
Bu çalışma, hemşirelik eğitiminde fiziksel değerlendirme becerilerinin kazandırılmasında yüksek gerçekli simülasyon
yöntemi ile uygulanan eğitimin hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin bilgi, memnuniyet ve özgüvenine etkisini
belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem
Ön test-son test tek gruplu yarı deneysel çalışmanın verileri Nisan-Mayıs 2022 tarihlerinde; Öğrenci Bilgi Formu,
Solunumun Değerlendirilmesine İlişkin Bilgi Formu (SDBF), Öğrenmede Öğrenci Memnuniyeti ve Özgüven Ölçeği ile
toplanmıştır. SDBF eğitim öncesi ve eğitim sonrası ön test ve son test olmak üzere iki kez uygulanmış olup, Öğrenmede
Öğrenci Memnuniyeti ve Özgüven Ölçeği son testten sonra uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemi G*Power 3.1
programı kullanılarak %95 güç, 0,05 hata payı ve 0,53 etki büyüklüğü alınarak en az 40 katılımcı olarak hesaplanmış
olup, çalışmada 63 hemşirelik öğrencisine ulaşılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için öncelikle etik kurul ve kurum
izni alınıp ardından araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilerden onam alınarak anket yöntemi ile veriler elde
edilmiştir. Araştırmanın uygulanmasında, solunumun değerlendirilmesinde kullanılan fiziksel becerilere yönelik
teorik eğitim verilmiş, sonrasında laboratuvar ortamında senaryo eşliğinde öğrencilere yüksek gerçekli simülatör ile
uygulama yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzdelik, ortalama ve standart sapma, bağımlı gruplar
t-testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular
Çalışmaya katılan öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası SDBF puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık saptanmıştır (p<0,05). Öğrencilerin SDBF ön test değerine (x̄=19,34) göre son test değeri (x̄=21,17) bilgi
puanlarındaki artış anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Öğrencilerin Öğrenmede Öğrenci Memnuniyeti ve Özgüven
Ölçeği toplam puan ortalaması (4,11±0,89; α=0,98), Şimdiki Öğrenme ile ilgili Memnuniyet alt boyut puan ortalaması
(4,12±0,92; α=0,98), Öğrenmede Özgüven alt boyut puan ortalamasının (4,10±0,87; α=0,97) yüksek olduğu
saptanmıştır. Öğrenmede Öğrenci Memnuniyeti ve Özgüven Ölçeği toplamı ile SDBF ön test puanı (r=0,307) ve son
test puanı arasında (r=0,257) pozitif yönlü zayıf korelasyon belirlenmiştir (p<0,05).
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada, öğrencilerin bilgi puanlarında olumlu yönde artış saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin yapılan simülasyon
eğitimine yönelik memnuniyet ve özgüven düzeyleri yüksek bulunmuştur. Gerçeği yansıtan ancak gerçek olmayan
bir ortamda öğrencilere deneyim yaşama fırsatı sağlayan simülasyon yöntemi öğrencilerin klinik ortama uyumlarını
kolaylaştırılacaktır. Bu nedenle uygulamalı mesleklerden biri olan hemşirelik eğitiminde kullanılmalı ve müfredata
dahil edilmelidir. Ayrıca geleneksel eğitim yöntemlerine ek olarak yenilikçi eğitim yöntemlerinin kullanılması ve
öğrencilerin aktif katılımının sağlanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, simülasyon eğitimi, özgüven, memnuniyet
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SB-68
Hemşirelik Öğrencilerinin Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanarak Uyguladıkları Bakım Sırasında İletişim Becerilerini
Algılama Düzeyleri: In-situ Simülasyon Örneği
Hilal Yıldız Çelik1, Tülay Demiray1, Seda Er1, Yasemin Uslu2
Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
İstanbul Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul, Türkiye

1
2

Amaç
Araştırmanın birincil amacı; hemşirelik son sınıf öğrencilerinin COVID-19 tanısı konan hastaya, kişisel koruyucu
ekipman (KKE) kullanarak uyguladıkları bakım sırasındaki öğrencilerin algıladıkları iletişim becerileri düzeyinin
belirlenmesidir. Araştırmanın ikincil amacı ise; hemşirelik öğrencilerinin in-situ simülasyon ortamında öğrenmeye
yönelik öğrenci memnuniyeti ve özgüven düzeyinin saptanmasıdır.
Yöntem
Karma metadoloji ile gerçekleştirilen araştırmanın evrenini, İstanbul’daki bir vakıf üniversitesi hemşirelik bölümü
son sınıf öğrencileri (N=81) oluşturdu. Gönüllü olan öğrenciler (n=35) örnekleme alındı. Nicel veriler; araştırmacılar
tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan İletişim Becerileri Öz Değerlendirme Formu (İBÖDF), Öğrenmede
Öğrenci Memnuniyeti ve Özgüven Ölçeği ile toplandı. Senaryo uygulaması sırasında öğrencilerden iletişim becerilerine
yönelik öz değerlendirme yapmaları beklendi. Nitel veriler, senaryo uygulaması sonrası yapılan çözümleme
oturumlarında yarı yapılandırılmış form ile toplandı. İstatistiksel analizler için R versiyonu 2.15.3 programı kullanıldı.
Bulgular
Öğrencilerin yaş ortalamasının 22.14±0.88 yaş, %74,3’ünün (n=26) kadın olduğu belirlendi. KKE kullanılarak
uygulanan bakım sırasında öğrencilerin ve SH’nin iletişimi algılama düzeyleri öz değerlendirmesinde; “aktif dinleme”
ve “bilgi verme” tekniklerinin puanlarının yüksek olduğu saptandı. Terapötik iletişim tekniklerinde aktif dinleme
(t= 3.182; p=.002), yoğunlaşma (t=3.004; p=.004) ve imaları sözelleştirme (t=-3.333; p=.001) tekniklerinde SH ve
öğrencilerin iletişimin etkinliğini algılama düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlendi. Senaryo
uygulamaları sırasında öğrencilerin ve SH’nin non-terapötik iletişimi algılama düzeyleri öz değerlendirmesinde;
“duyguları azımsama”, “konuyu değiştirme” ve “belirsiz güvence verme” tekniklerinin puanlarının yüksek olduğu
saptandı. Non-terapötik iletişim tekniklerinde belirsiz güvence (t=3.293; p=.002), nasihat (t= 3.097; p=.004),
talep etmek (t=3.031; p=.005) ve savunma (t=2.753; p=.009) yöntemlerinde SH ve öğrencilerin iletişimi algılama
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlendi. Öğrencilerin in-situ simülasyona yönelik
öğrenmede memnuniyet düzeylerinin 4.48±.83 olduğu, özgüven düzeylerinin 4.38±.74 olduğu ve toplam ölçek puan
ortalamasının 4.42±.76 olduğu belirlendi.
Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonucunda öğrencilerin ve SH’nin iletişimi algılama düzeyleri öz değerlendirmelerinin benzer olduğu
söylenebilir. Öğrencilerin in-suti simülasyona yönelik memnuniyet, özgüven düzeylerinin yüksek olduğu ifade
edilebilir. Literatürde KKE kullanımı ile iletişim becerilerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma oldukça sınırlıdır.
Bu araştırmanın literatüre katkı sağlayabileceği, klinik alanda çalışan hemşirelerle yapılacak iletişim ve simülasyona
dayalı öğrenme çalışmalarına rehberlik edebileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kişisel koruyucu ekipman, iletişim becerileri, simülasyona dayalı öğrenme, terapötik iletişim,
in-situ simülasyon
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SB-69
Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Zeka Düzeyleri, İletişim Becerileri Ve Kültürlerarası Farkındalıkları
Cemile Savcı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Amaç
Hemşirelik öğrencilerinin sosyal zeka düzeyi ve iletişim becerileri ile kültürlerarası farkındalıklarını incelemektir.
Yöntem
Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipteki araştırmanın evrenini, İstanbul ilinde bir kamu üniversitesinin Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında öğrenim gören toplam 299 öğrenci oluşturdu.
Araştırma verileri, etik kurul onayı alındıktan sonra, “Katılımcı Bilgi Formu”, “Tromso Sosyal Zeka Ölçeği (TSZÖ)”,
“İletişim Becerileri Ölçeği- Yetişkin Formu (İBÖ-YF)”, “Kültürlerarası Farkındalık Ölçeği (KFÖ)” kullanılarak toplandı.
Veri analizi SPPS 21 istatistik programı ile yapıldı. Önemlilik düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi.
Bulgular
Katılımcıların sosyal medyada harcadıkları zaman günde ortalama 20,37±1,51 saat idi. Katılımcıların TSZÖ toplam
puan ortalaması 72,09±9,99, İBÖ-YF toplam puan ortalaması 87,53±14,96, KFÖ toplam puan ortalaması 30,75±8,71
olarak belirlendi. Katılımcıları yaşı ile TSZÖ toplam puan ortalaması arasında istatistiksel olarak pozitif yönde düşük
düzeyde (p<0,05); İBÖ-YF ve KFÖ toplam puan ortalamaları ile arasında ise istatistiksel olarak pozitif yönde ve ileri
düzeyde anlamlı (p<0,01) ilişki vardı. Katılımcıların sınıfı ile TSZÖ, İBÖ-YF ve KFÖ toplam puan ortalaması arasında
istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı ilişki vardı (p<0,01). Katılımcıların sosyal medyada harcadığı zaman ile İBÖ-YF
toplam puan ortalaması arasında istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı ilişki vardı (p<0,05). Katılımcıların İBÖ-YF
toplam puan ortalaması ile KFÖ toplam puan ortalaması arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı ilişki vardı
(p<0,01). Erkeklerin KFÖ puan ortalaması kadınlara göre; ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf hemşirelik öğrencilerinin
KFÖ puan ortalaması birinci sınıf öğrencilerine göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p<0,01). Dördüncü sınıf
hemşirelik öğrencilerinin İBÖ-YF puan ortalaması diğer sınıflara göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p<0,01).
Çekirdek aile yapısına sahip öğrencilerin TSZÖ puan ortalaması geniş aile yapısına sahip öğrencilere göre (p<0,05);
geniş aile yapısına sahip öğrencilerin KFÖ puan ortalaması ise çekirdek aile yapısına sahip öğrencilere göre (p<0,01)
istatistiksel olarak anlamlı yüksekti.
Sonuç ve Öneriler
Hemşirelik öğrencilerinin sosyal zeka düzeyleri ve iletişim becerileri yüksek, kültürlerarası farkındalıkları
ise orta düzeydedir. Yaş ve sınıf düzeyi arttıkça sosyal zeka düzeyleri, iletişim becerileri ve kültürlerarası
farkındalıkları da artmaktadır. Sosyal medyada harcadıkları zaman arttıkça iletişim becerileri azalmaktadır.
Hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileri arttıkça, kültürlerarası farkındalıkları da artmaktadır.
Buna göre, hemşirelik lisans eğitim sürecinde hemşirelik öğrencilerinin sosyal zeka düzeyleri, iletişim becerilerini ve
kültürlerarası farkındalıklarını etkileyen unsurların belirlenmesine yönelik araştırmaların yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: hemşirelik öğrencisi, iletişim becerisi, kültürlerarası farkındalık, sosyal zeka
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SB-70
The Efficiency of Extremity Strengthening and Balance Exercises Training and Follow-up in Elderly People at Risk
of Falling
Ayşe Didem Çakır1, Funda Büyükyılmaz2
Republic of Turkey Ministry of Health

1

Istanbul University-Cerrahpasa Florence Nightingale Faculty of Nursing Fundamentals of Nursing Department

2

The research,was planned as a semi-experimental design to determine the effectiveness of extremity strengthening
and balance exercises training and follow-up in the elderly who are at the risk of falling.The population of the research
composed of elderly individuals who are followed in the IUC Cerrahpaşa Medical Faculty Hospital,Osteoporosis
Outpatient Clinic.The sample,on the other hand,was carried out with 94 elderly individuals who met the inclusion
criteria and agreed to participate in the study.In the study,the elderly individuals in the experimental group
were trained on extremity strengthening and balance exercises in the outpatient clinic follow-up.This exercise
program,which was carried out 3 days a week for 12 weeks,was carried out gradually to increase the mobility and
balance level of the patients.In addition,the elderly individuals in the experimental group were informed by the
researcher with a short phone message application to remind them their exercises and at the end of each week,they
were called by phone to explain the exercise program to be applied next week.The routine procedure followed in
the outpatient clinic was applied to the elderly individuals in the control group.Elderly individuals in both groups;at
the end of the 4th week, elderly individuals in both groups were called to the outpatient clinic and a diagnosis of fall
risk was made.Research data;The Elderly Information Form was collected with the Barthell Life Activities Index,Mini
Mental Test,Tandem Gait Test,Tinetti Balance and Gait Test,International Fall Activity Scale. In addition,the researcher
performed physical evaluations (stride length,foot range, joint range of motion) that may affect the fall risk levels of
elderly individuals.The mean age of the elderly individuals within the scope of the study was 70.18±5.40 years,85%
were women,50% were diagnosed with osteoporosis. It was determined that the patient did not need an assistive
device for walking.Among the factors that may increase the risk of falling, MMT average is “normal”, BI average is
“slightly dependent”and vitamin D levels are “insufficient” was found to be insufficient.There was no statistically
significant difference between the experimental and control groups in terms of bio-physiological features that
may increase the fall risk of elderly individuals(p>0.05).In terms of Tandem Walking Test mean scores,the values in
all follow-ups were similar between the groups and there was no significant difference;on the other hand, it was
determined that the mean scores of Tinetti Balance and Walking Test,Get Up and Go Test and Fall Worry were at
a better/positive level with a significant difference in favor of the experimental group (p<0.05). In line with these
results;It has been seen that education and follow-up about the exercise program performed regularly in elderly
individuals who are at risk of falling is an effective intervention in preventing and reducing the risk of falling.
Keywords: Elderly, Fall Risk, Exercise, Otago, Nursing
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SB-71
Hemşirelere Verilen Kanıta Dayalı Ventrogluteal Bölge İntramüsküler Enjeksiyon Eğitiminin Etkinliği
Rümeysa Demir1, Semra Açıksöz2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı,İstanbul

1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Hamidiye Hemşirelik Fakültesi,Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı,İstanbul

2

Amaç
Bu araştırmanın amacı, hemşirelere verilen kanıta dayalı ventrogluteal bölgeye intramüsküler enjeksiyon eğitiminin
hemşirelerin bilgi ve beceri düzeyine etkisini incelemektir.
Gereç-Yöntem
Ön test-son test tek gruplu yarı deneysel tasarımda yürütülen bu çalışma, İstanbul İlinde bir devlet hastanesinde,
Kasım 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında, acil serviste çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 54 hemşire ile
gerçekleştirildi. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan “Hemşirelerin Tanıtıcı Özellikleri Formu”, “Hemşirelerin
Ventrogluteal Bölge İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamasına İlişkin Bilgilerini Değerlendirme Formu”, “Hemşirelerin
Ventrogluteal Bölge İntramüsküler Enjeksiyon Becerisini Değerlendirme Formu”, “Hemşirelerin Ventrogluteal
Enjeksiyon Uygulama Yeterlilik Algısı Formu” ve “Hemşirelerin Kanıta Dayalı Ventrogluteal Bölge İntramüsküler
Enjeksiyon Eğitimini Değerlendirme Formu” ile toplandı. Araştırmanın uygulanması eğitim öncesi, eğitim sonrası
ve izlem olmak üzere üç aşamada gerçekleştirildi. Araştırma verileri SPPS for Windows Version 21.0 paket programı
kullanılarak değerlendirildi. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin yanı sıra Friedmann testi, MannWhitney U testi, Kendall’s W testi kullanıldı.
Bulgular
Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre; hemşirelerin %62,96’sının intramüsküler enjeksiyon konusunda
hizmet içi eğitim almadığı, %81,48’inin ventrogluteal bölgeyi hiç kullanmadığı ve %57,4’ünün ventrogluteal bölgenin
nasıl belirlendiğini bilmediği, eğitim sonrasında hemşirelerin intramüsküler enjeksiyonbeceri değerlendirme
toplam puan ortalamalarının artış gösterdiği(p<0,05) ve kanıta dayalı ventrogluteal bölge intramüsküler enjeksiyon
becerilerinin geliştiği, eğitim sonrasında hemşirelerin bilgi değerlendirme toplam puan ortalamalarının eğitim
öncesine göre anlamlı düzeyde artış gösterdiği (p<0,05) sonucuna ulaşıldı.
Sonuç
Yapılan araştırma sonucuna göre hemşirelere verilen kanıta dayalı intramüsküler enjeksiyon eğitimin hemşirelerin
bilgi ve becerileri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşıldı. Hemşirelere düzenli aralıklarla kanıta dayalı ventrogluteal
bölge intramüsküler enjeksiyon uygulamasına ilişkin hizmet içi eğitimlerin verilmesi ve becerilerinin değerlendirilmesi
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, İntramüsküler Enjeksiyon, Kanıta Dayalı Uygulama, Ventrogluteal Bölge
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SB-72
Hemşirelik Öğrencilerinin Periferik İntravenöz Kateter Uygulamaya İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Nihal Taşkıran1, Hatice Erdem Önder2, Dilek Sarı2, Sıla Adakaya2, Esra Özer3
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
3
İstanbul Bilgi Üniversitesi, İlk ve Acil Yardım Programı
1
2

Amaç
Çalışma hemşirelik öğrencilerinin periferik intravenöz kateter (PİK) uygulamasına ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek
ve sınıflar arası bilgi düzeylerini karşılaştırmak amacıyla yürütülmüştür.
Yöntem
Tanımlayıcı tasarımda yapılan araştırmanın evrenini, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 2., 3. ve 4.
sınıfta eğitimlerine devam eden 935 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Sınıflarına göre tabakalı rastgele örnekleme
yapılan 328 hemşirelik öğrencisi ise araştırmanın örnekleminde yer almıştır. Araştırmanın yürütüldüğü kurumda
müfredatta Hemşirelik Esasları dersi 2. sınıfta yer almaktadır, ayrıca 4.sınıfta öğrenciler Hemşirelik Esasları intörlük
uygulaması yapmaktadırlar. Hemşirelik Esasları dersini 1. sınıf öğrencileri almadıkları için araştırma kapsamı dışında
tutulmuştur. Araştırmanın verileri “Sosyodemografik Durum Tanılama Formu” ve “PİK Yerleştirme İşlemi Bilgi Formu”
kullanılarak toplanmıştır. PİK Yerleştirme İşlemi Bilgi Formu’ndan alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan ise
44’dür. Araştırma verileri normal dağılım gösterdiği için bağımsız grupların karşılaştırılmasında parametrik testler (t
testi, ANOVA) kullanılmıştır. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde kabul edilmiştir.
Bulgular
Araştırmada yer alan öğrencilerin yaş ortalamasının 22±1.45 olduğu, büyük çoğunluğunun (%79.3) kadın olduğu,
öğrencilerin yarısından fazlasının (%54.3) PİK yerleştirmesine ilişkin bilgi edindiği kaynakların, Hemşirelik Esasları
dersi, hemşireler, kitaplar ve internet olduğu belirlenmiştir. İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerin PİK
yerleştirme işlemi bilgi formu puan ortalamaları sırasıyla 33.53±4.38, 32.00±4.44, 36.99±3.13,’dür. Dördüncü ve ikinci
sınıf öğrencilerin bilgi puan ortalamalarının, üçüncü sınıf öğrencilere göre daha yüksek olduğu ve bunun istatistiksel
olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
Sonuçlar ve Öneriler
Hemşirelik öğrencilerinin PİK yerleştirme işlemi bilgi puan ortalamasının orta düzeyin üzerinde olduğu görülmüştür.
Bununla beraber müfredatta Hemşirelik Esasları dersinin yer almadığı 3. sınıfta puanın daha düşük olduğu
belirlenmiştir. PİK uygulamasına yönelik yeterliliğin hemşirelik eğitimi boyunca sağlanmış olması gerekmektedir. Bu
nedenle Hemşirelik Esasları dersi içeriğinde yer alan PİK yerleştirme işlemine ilişkin bilginin diğer sınıflarda da tekrar
edilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Periferik intravenöz kateter, hemşirelik öğrencisi, bilgi
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SB-73
Hemşirelik Öğrencilerinin Fiziksel Hastalığı Olan Bireylere Verilen Psikososyal Bakım ile ilgili Deneyimleri: Nitel Bir
Çalışma
Tülay Demiray, Şehriban Serbest, Seda Er
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Amaç
Araştırma, klinik uygulamasını bir devlet hastanesindeki genel kliniklerde gerçekleştiren son sınıf hemşirelik
öğrencilerinin, fiziksel hastalıklara sahip hastalara verilen psikososyal bakım ile ilgili deneyimlerini incelemek
amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Yöntem
Nitel tasarımda gerçekleşen araştırmada betimleyici fenomenolojik yaklaşım kullanılmıştır. Araştırma İstanbul’da
bir vakıf üniversitesindeki son sınıf hemşirelik bölümü öğrencileri ile (n=17) yürütülmüştür. Araştırmaya alınma
ölçütlerini; ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersini alıyor olmak, klinik uygulamasını devlet hastanesindeki genel
kliniklerde gerçekleştiriyor olmak oluşturmuştur. Odak grup görüşmeleri şeklinde gerçekleşen görüşmeler, 01.06.2209.06.22 tarihlerinde 2 oturum olarak, online platform üzerinden araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Veri
toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen sosyodemografik veri formu ve yarı yapılandırılmış
görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme öncesi katılımcılar araştırmanın amacı hakkında bilgilendirilmiş, onamları
alınmış ve kod isim kullanılarak kayıtlar alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır.
Bulgular
Katılımcı öğrencilerin, 14’ü kadın, 3’ü erkek olup, 22-30 yaş aralığındadır. Katılımcılardan 6’sı iç hastalıkları, 4’ü genel
cerrahi, 2’si üroloji, 2’si ortopedi, 1’i kardiyoloji, 1’i plastik cerrahi, 1’i göğüs hastalıkları bölümünde klinik uygulama
yapmışlardır. Araştırma bulguları, 4 ana temada toplanmıştır. Temaların kendi içlerinde alt temaları bulunmaktadır.
Temalar; psikososyal bakım, psikososyal bakımda engeller, öğrenci öz-değerlendirmeleri ve psikososyal bakımda
öneriler şeklindedir.
Sonuç ve Öneriler
Öğrencilerin, psikososyal bakımı bütüncül bakım kapsamında tanımladığı, kliniklerde hemşirelerin bakıma ilişkin
tutumları ve çalışma koşulları nedeniyle psikososyal bakımın verilemediği, öğrencilerin bu klinik uygulamaları
sırasında hastayı tüm boyutları ile ele almayı öğrendikleri ve hem mesleki eğitimde hem de mezuniyet sonrası eğitimde
psikososyal bakım ve KLP hemşireliği konusunda farkındalık oluşturulması gerektiği kanısına varılmıştır. Hemşirelik
eğitimi sırasında ve öğrencilere psikososyal bakım ile ilgili eğitimlerin verilmesi, fiziksel hastalık sürecindeki hastaların
bütüncül ele alınmasında, bakım kalitesinin artmasında önem taşımaktadır. Bu nedenle hemşirelik eğitiminde
psikososyal bakım ve öğrenim stratejilerinin araştırıldığı kanıt değeri yüksek çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, Fiziksel hastalığı olan birey, Psikososyal bakım
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SS-74
Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Yeterliliklerinin ve Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi; Hemşirelikte Yüksek
Geçerlikli Simülasyon Kullanımı
Zeliha Cengiz1, Züleyha Gürdap1, Hatice Oltuluoğlu1, Hakime Aslan1, Seher Çevik2
İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Malatya
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları, Elazığ

1
2

Amaç
Hasta güvenliğinin sağlanabilmesi için öğrenenler klinik alana benzeyen güvenli ortamlarda becerilerini geliştirebilirler.
Gerçek yaşam deneyimi edinilmesine olanak sağlayacak laboratuvarların oluşturulması ve bu laboratuvarların
öğrencilerin öz yeterlilikleri ve problem çözme becerileri gibi parametreleri iyileştirmesi yoluyla eğitim kalitesinin
arttırılması sağlanabilir. Bu nedenle araştırma İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde Hemşirelik Simülayon
Laboratuvarı’nın yapılandırılması ve oluşturulan laboratuvarın öğrencilerin problem çözme becerileri ve öz
yeterliliklerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem
Araştırma tasarımı ön test son dest randomize kontrollü deneme modelindedir. Araştırma, birinci sınıfta olup
hemşirelik esasları dersini alan 112 hemşire öğrenci (deney =57, kontrol=55) ile gerçekleştirildi. Veriler 20-22 Nisan
2022 tarihleri arasında, İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Simülasyon Laboratuvarı’nda “Tanıtıcı
Özellikler Formu Problem Çözme Envanteri ve Öz Etkililik-Yeterlilik Ölçeği” kullanılarak toplandı. Tüm öğrenciler
simülasyon öncesinde senaryolarla ilgili standart eğitimi tamamladı. Deney grubundaki öğrencilerin aynı konuya ait
senaryoyu içeren vakalar ile simülasyona alınması gerçekleştirildi.
Bulgular
Deney grubundaki öğrencilerin son test öz etkililik-yeterlilik toplam ve tüm alt boyut puan ortalamaları kontrol
grubundan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0,05). Deney grubunda öz etkililik-yeterlilik son test puan
ortalamaları ön teste göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0,05). Deney grubundaki öğrencilerin son test
problem çözme envanteri toplam puan, problem çözme yeteneğine güven ve yaklaşma kaçınma tarzı alt boyutu
puan ortalamaları kontrol grubundan anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p<0,05). Deney grubundaki öğrencilerin
problem çözme envanteri son test toplam puan ve iki alt boyutuna ait son test puan ortalamaları ön teste göre
anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç ve öneri
Bu araştırma hemşirelik eğitiminde yüksek geçerlikli simülasyon kullanımının öğrencilerin öz yeterliliklerini ve
problem çözme becerilerini geliştirdiği belirlenmiştir. Yüksek geçerlikli simülasyon kullanımının birinci sınıflarda
kullanımının uygunluğunu, öz yeterlilik ve problem çözme becerileri gibi gelişim parametrelerine etkilerini
değerlendirmek için tekrarlanan araştırmalar yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: hemşirelik öğrencisi, öz yeterlilik, problem çözme becerisi, simülasyon, yüksek geçerlikli
simülasyon
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SS-75
COVID-19 İzolasyonundaki Öğrencilere Uygulanan Akran Destek Programının Yalnızlık, Damgalama ve Kaygı
Düzeylerine Etkisi: Karma Yöntem Çalışması
Sevim Şen, Hediye Arslan Özkan, Begüm Kırık, Ceren Zeren
Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Amaç
Bu araştırma, COVID-19 izolasyonundaki öğrencilere uygulanan akran destek programının yalnızlık, damgalama ve
kaygı düzeylerine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Yöntem
Araştırma Mayıs 2021- Mart 2022 tarihleri arasında çevrim içi ortamda karma yöntem ile yapılmıştır. Nicel bölüm
tek gruplu ön test-son test tasarımda gerçekleştirilmiştir ve bir vakıf üniversitesi sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim
gören ve izolasyon sürecinde olan öğrenciler örneklemi oluşturmuştur (n=66). Girişim olarak akran desteği eğitim
programı oluşturulmuş ve Hemşirelik Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi olan, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersini
alan ve gönüllü olarak katılmayı kabul eden 10 öğrenci programa alınmıştır. Araştırmanın verileri program öncesi ve
sonrası Bilgi Formu, UCLA Yalnızlık Ölçeği, Damgalama Ölçeği ve Salgın Hastalıklarda Kaygı Ölçeği ile toplanmıştır.
Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatiksel yöntemler ve gruplar arası karşılaştırmalar için paired samples
t test kullanılmıştır. Tüm analizlerde %95’lik güven aralığı p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. Nitel bölümde, çevrim içi
ortamda amaçlı örneklem yöntemi doğrultusunda 11 öğrenci ile bireysel derinlemesine görüşme yapılmıştır. Nitel
verilerin analizinde içerik analizi yapılarak; kod, alt tema ve temalar oluşturulmuştur.
Bulgular
Nicel bölümün katılımcılarının yaş ortalamasının 21,39±1,47, %92,4’ü kadın, %33,3’ü ikinci sınıf, %48,5’i hemşirelik
bölümünde okuduğu, %45,5’inin aile dışı sosyal destek almadığı, %65,2’sinin COVID 19 pozitif olduğu, %50’sinin
izolasyonda hastalığa bağlı semptom yaşamadığı, %27,2’sinin eklem ağrısı ve halsizlik gibi semptomları olduğu tespit
edilmiştir. Öğrencilerin akran destek programı öncesi ve sonrası damgalama ölçeği (t=2,009; p=,049), alt boyutu
önyargı (t=3,464; p=,001), salgın hastalık kaygı ölçeği (t=2,837; p=,006), alt boyutları salgın (t=4,344; p=,000) ve
sosyal yaşam (t=2,107; p=,039) ölçümlerinde istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Nitel verilerin içerik
analizi sonucunda; izolasyon süreci ile ilgili deneyimler ve izolasyon sürecinde başa çıkma stratejileri olmak üzere iki
ana tema ve altı alt tema oluşturulmuştur.
Sonuç
Sonuçlar, izolasyona alınan öğrencilerin en fazla hastalık ile baş etme süreçlerinde sorun yaşadıklarını; akran desteği
programı ile damgalama ve kaygının azaldığını, tedavi ve eğitim süreçlerinde destek sağladığını ortaya koymuştur.
Öneriler: COVID-19 salgınına karşı verilen mücadelenin zararlı etkilerini azaltmaya yardımcı olmak ve öğrencilerin
refahını sürdürmek için destek araçlarının uygulanması önemlidir. Bu kapsamda akran destek programı geçerli ve
güvenilir bir model olarak önerilir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, izolasyon, akran desteği, damgalama, kaygı
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SS-76
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanısı Almış Hastalara Verilen Eğitimin Öz-Bakım Gücü ve Akılcı İlaç Kullanımına
Etkisi
Mağfiret Kaşıkçı, Zeynep Yıldırım
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Erzurum

Amaç
Bu araştırma Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı tanısı almış hastalara verilen Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı
yönetimine yönelik eğitimin verilen eğitimin öz-bakım gücü ve akılcı ilaç kullanımına etkisinin incelenmesi amacıyla
yapılmıştır.
Yöntem
Bu araştırma ön test-son test yarı deneysel tasarım türündedir. Araştırmanın evrenini Şubat – Mayıs 2021 tarihleri
arasında Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Hastalıkları kliniğinde yatan Kronik
Obstrüktif Akciğer Hastalığı tanılı hastalar oluşturdu. Araştırma, dahil edilme kriterlerini sağlayan kontrol grubunda
43 hasta, girişim grubunda 40 hasta olmak üzere toplam 83 hasta ile gerçekleştirildi. Veri toplama aşamasında
‘Tanıtıcı Bilgi Formu’, ‘Öz-Bakım Gücü Ölçeği’ ve ‘Akılcı İlaç Kullanımı Ölçeği’ kullanıldı. Eğitim materyali olarak “KOAH
Rehberi” isimli eğitim kitapçığı kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde ise Ki kare değeri, Fisher Exact değeri, FisherFreeman-Halton Exact değeri, Paired Samples t testi, Independent Samples t testi, Cohen’in d değeri uygulandı.
Bulgular
Araştırmanın sonucunda girişim grubu ve kontrol grubundaki hastaların öz-bakım gücü ölçeği son test puan
ortalamaları arasında girişim grubu lehine istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir fark olduğu görüldü (p<0.01).
Ayrıca girişim grubundaki hastaların öz-bakım gücü son test puan ortalamasının anlamlı düzeyde yüksek olduğu
bulundu (p< 0.05). Gruplar arası karşılaştırmada; girişim grubu ve kontrol grubu hastaların akılcı ilaç kullanımı son
test puan ortalamaları incelendiğinde aradaki farkın istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olduğu sonucu bulundu
(p<0.01). Aynı zamanda girişim grubundaki hastaların akılcı ilaç kullanımı son test puan ortalamasının anlamlı
düzeyde yüksek olduğu belirlendi (p< 0.05).
Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonucunda Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı tanısı almış hastalara Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
yönetimine yönelik verilen eğitimin öz-bakım gücünü ve akılcı ilaç kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve davranışını
arttırdığı belirlendi. Araştırmanının sonuçları doğrultusunda, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’na bağlı gelişebilecek
sağlık sorunlarının önlenmesine yönelik Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı tanısı almış hastalara göğüs hastalıkları
hemşireleri tarafından yazılı ve görsel eğitim materyalleri kullanılarak demonstrasyon yönteminin kullanıldığı eğitim
programlarının oluşturulması önerilmektedir. Ayrıca Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı tanısı almış hastalara verilen
eğitimin etkinliğini değerlendiren araştırmaların arttırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akılcı ilaç kullanımı, eğitim, hemşire, KOAH, öz-bakım gücü
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SS-77
Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Hastalara Yapılan Video Eğitiminin Semptom Yükü, Konfor Düzeyi ve Yaşam
Kalitesine Etkisi
Halise Taşkın Duman1, Ayfer Karadakovan2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

1
2

Amaç
Araştırmada, hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalara yapılan video eğitim desteğinin, hastaların semptom yükü,
konfor düzeyi ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırma Nisan 2021-Temmuz 2021 tarihleri arasında, Muğla Fethiye Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Merkezi ve
özel bir hemodiyaliz merkezinde randomize kontrollü, yarı deneysel bir çalışma olarak yapılmıştır. Araştırmanın
örneklemini araştırmaya dahil edilme ölçütlerine uyan, 22 birey kontrol ve 26 birey girişim olmak üzere toplam 48
birey oluşturmuştur. Veriler Hasta Tanıtım Formu, Diyaliz Semptom İndeksi, Hemodiyaliz Konfor Ölçeği Versiyon-II,
Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu (SF 36) kullanılarak 0. hafta (1. ölçüm), 4. hafta (2. ölçüm), 8. hafta (3. ölçüm) ve
12. hafta (4. ölçüm) olmak üzere dört kez toplanmıştır. Araştırmaya katılan girişim grubundaki bireylere 12 hafta
boyunca haftada toplam üç bölüm olmak üzere; her seansta HD başladıktan 90 dakika sonra bir bölüm eğitim
videosu izletilmiştir. Kontrol grubundaki bireylere herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Araştırma sonunda kontrol
grubundaki bireylere eğitim videosu izletilmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli etik kurul, kurum izinleri ve
katılımcıların yazılı onamları alınmıştır.
Bulgular
Araştırmada girişim grubundaki bireylerin 3. ve 4. ölçüm zamanları arasında; Diyaliz Semptom İndeksi puan
ortalamalarının azaldığı, Hemodiyaliz Konfor Ölçeği puan ortalamalarının arttığı ve istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olduğu (p<0,05), kontrol grubundaki bireylerde anlamlı fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Araştırmada girişim
grubundaki bireylerin yaşam kalitesi ölçeği alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05).
Araştırmada, Diyaliz Semptom İndeksi ile Hemodiyaliz Konfor Ölçeği ve Yaşam Kalitesi Ölçeği alt boyutları toplam
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönlü bir ilişki (p<0,05), Hemodiyaliz Konfor Ölçeği toplam puan
ortalaması ile Yaşam Kalitesi Ölçeği alt boyutları toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü
bir ilişki (p<0,05) saptanmıştır.
Sonuç
Hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalara yapılan video destekli eğitimin, hastaların semptom yükünü azalttığı,
konfor düzeyi ve yaşam kalitesini artırdığı, video destekli eğitimin hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda kullanılabilir
bir uygulama olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Görsel Eğitim, Hemodiyaliz, Konfor Düzeyi, Semptom Yükü, Yaşam Kalitesi
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SS-78
Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Yaşadığı Semptomların Konfor Düzeylerine Etkisi
Rukiye Demir Dikmen1, Hakime Aslan2
Atatürk Üniversitesi

1

İnönü Üniversitesi

2

Amaç
Bu araştırma hemodiyaliz tedavisi alan hastaların yaşadığı semptomların konfor düzeylerine etkisini belirlemek
amacı ile yapılmıştır.
Materyal-Metod
Araştırma kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Elazığ ilindeki; Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi, Özel Dünya Diyaliz Merkezi ve Özel Çağrı Diyaliz Merkezi ile Bingöl ilindeki; Özel
Bingöl Diyaliz Merkezi ve Bingöl Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi’nde hemodiyaliz tedavisi alan 18 yaş üzeri
hastalar oluşturmuştur. Örneklem seçim yöntemi kullanılmamış, evrenin tamamına ulaşmak hedeflenmiştir.
Hastaların evrenden seçiminde basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmış ve seçilen 363 hasta (%84) ile
araştırma yürütülmüştür. Veriler araştırmacı tarafından Hemodiyaliz Ünitelerinde tedavi gören hastalardan yüz yüze
görüşme tekniği ile toplanmıştır. Veriler 15 Haziran 2019-15 Ekim 2019 tarihleri arasında toplanmış ve verilerin
elde edilmesinde Kişisel Bilgi Formu, Hemodiyaliz Konfor Ölçeği ve Diyaliz Semptom İndeksi kullanılmıştır. Verilerin
analizinde sayı, yüzdelik, ortalama, standart sapma, bağımsız gruplarda t-testi, One-Way ANOVA ve Linear regresyon
analizi kullanılmıştır.
Bulgular
Hastalar Hemodiyaliz Konfor Ölçeği (HDKÖ)’den toplam 20.05±6.50 puan, rahatlama alt boyutundan 5.25±2.66 puan
ve üstesinden gelme alt boyutundan ise 14.79±4.63 puan aldıkları belirlenmiştir. Hastaların konfor düzeylerinin orta
seviyede olduğu belirlenmiştir. Hastaların Diyaliz Semptom İndeksi’nden 67.72±24.56 puan aldığı ve yaşadıkları
semptomların orta seviyede olduğu belirlenmiştir. Hastaların konfor düzeyi üzerinde yaşadıkları semptomların
etkili olduğu belirlenmiş ve R=.463, R2=.215 olarak bulunmuştur. HDKÖ bağımlı değişkenindeki toplam varyansın
%21.5’nin Diyaliz Semptom İndeksi toplam puanı ile açıklandığı ve istatistiksel olarak sonucun önemli olduğu
(p<0.001) saptanmıştır.
Sonuç
Hemodiyaliz tedavisi alan hastaların yaşadığı semptomların konfor düzeyleri üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hasta, Hemodiyaliz, Konfor, Semptom, Hemşirelik
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SS-79
Yaşlı Hastalarda Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakım Gereksinimi Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Investıgatıon
Of Postoperatıve Nursıng Care Needs And Effectıng Factors In Elderly Patıents
Elif Akyüz, Prof. Dr. Funda Büyükyılmaz
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nigtingale Hemşirelik Fakültesi

Araştırma; yaşlı hastalarda ameliyat sonrası bakım gereksinimi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla
tanımlayıcı, ilişki arayıcı çalışma olarak planlandı. Çalışma; bir devlet hastanesinde 65 yaş üzeri, büyük cerrahi
girişim geçiren, mental sorunu olmayan 200 hasta ile gerçekleştirildi. Veriler ilgili ölçme araçları ile yaşlı hastanın
uygun olduğu zaman diliminde, bakım ve tedavi saatlerini aksatmayarak, ameliyat sonrası 4. günde hasta odasında,
araştırmacı tarafından toplandı. Verilerin toplanması 20-30 dakikada tamamlandı. Elde edilen verilen uygun
istatistiksel yöntemler ile analiz edildi. Hastaların yaş ortalamaları 73.85±7.18 yıl,%54’ü kadın,%62,5’i ilköğretim
mezunu,%63,5’i planlı geliş, %82’sinin kronik hastalığı bulunduğu,%54,5’inin sigara/alkol kullandığı,%66,5’inin daha
önce ameliyat deneyimin olduğu, %45,5’nin ortopedi ve travmatoloji kliniğinde olduğu, %25,5’nin kırık redüksiyonu
nedeniyle cerrahi girişim deneyimlediği ve BBÖ ortalamalarının 60.09±4.34 olduğu saptandı. İleri yaş grubunda,
düşük eğitim düzeyine sahip, kronik hastalığı olan, acil birimden sevk ile büyük cerrahi girişim geçiren (özellikle
ortopedi ve travmatoloji, beyin-sinir cerrahisi), şiddetli düzeyde ağrısı, yüksek düşme riski ve düşük bilişsel düzeyi
olan yaşlı bireylerinin kendi değerlendirmelerine göre başkalarına bağımlılıklarının/bakım gereksinimlerinin daha
fazla/yüksek olduğu görüldü(p<0,05).
This study was planned as a descriptive, relationship-seeking study to examine the need for post-operative care in
elderly patients and the affecting factors. The study was carried out in a state hospital with 200 patients over 65 years
of age, who had undergone major surgery and had no mental problems. The data were collected by the researcher
in the patient’s room on the 4th post-operative day, using the relevant measurement tools, in the appropriate
time frame of the elderly patient, without disrupting the care and treatment hours. Data collection was completed
in 20-30 minutes. The obtained data were analyzed by appropriate statistical methods. The obtained data were
analysed using appropriate statistical methods. It was found that the meanage of the patients were 73.85±7.18
years, 54% of the patients were female, 62.5% were elementary school graduates, 63.5% were admitted to the
hospital in a planned manner, 82% had a chronic disease, 54.5% use to bacco/consume alcohol, 66.5% had previous
surgery, 45.5% were in the orthopedics and traumatologyclinic,25.5% underwent surgical intervention for fracture
reduction, and the mean CDS was 60.09±4.34. It was determined that elderly individuals, who are in the advanced
age group, with low education level, have a chronic disease, have undergone major surgery with a referral from the
emergency unit (especially orthopedics and traumatology, neurosurgery), have severe pain, a high risk of falling, and
have a lower cognitive level showed higher dependence on others/care needs than their own perceptions (p<0.05).
Anahtar Kelimeler: Bakım Bağımlılığı, Cerrahi Girişim, Hemşirelik Bakımı, Yaşlılık
Keywords: Care Dependence, Surgical Intervention, Nursing Care, Elderly
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SS-80
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Covid-19 Stresi ile Sağlık Sistemlerine Duyulan Güvensizlik Arasındaki
İlişkisinin İncelenmesi
Sercan Kara, Özlem Akman
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Amaç
Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin Covid-19 stresi ile sağlık sistemlerine duyulan güvensizlik arasındaki ilişkinin
incelenmesidir.
Yöntem
Araştırma, Tanımlayıcı, İlişki arayıcı bir çalışmadır. Veriler Araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan
bilgi formu, Covid-19 Stresi Ölçeği ve Sağlık Sistemlerine Güvensizlik Ölçeği kullanılarak toplanıldı. Araştırmanın
Örneklemini bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 326 öğrenci oluşturdu. Tabakalı örnekleme
yöntemi kullanıldı.
Bulgular
Çalışmaya katılan öğrencilerin %85.9’u (n=280) kadın, %14.1’i (n=46) erkektir. Covid-19 Stres Ölçeğinin; Tehlike Alt
boyutunun puan ortalaması 13.82, Sosyo-Ekonomik Alt boyutu puan ortalaması 9.29, Bulaşma Alt boyutu puan
ortalaması 13.03, Travmatik Stres Alt boyutu puan ortalaması 5.28, Zorunlu Kontrol Alt boyutu puan ortalaması
9.18 ve Covid-19 Stres Ölçeği Toplam puan ortalaması 50.60, stres düzeyinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Sağlık Sistemlerine Güvensizlik Ölçeği puan ortalaması ise 2.85 olduğu belirlenmiş olup Covid-19 Stres ile sağlık
sistemlerine güvensizlik arasındaki ilişkinin orta düzeyde pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit
edilmiştir (r=0.421, p<0.001). Öğrencilerin tüm değişken gruplarında Sağlık Sistemlerine Güvensizlikleri arasında
istatistiksel olarak anlamlılık görülmemiştir (p>0.05).
Sonuç ve Öneriler
Çalışmanın bulguları doğrultusunda Öğrencilerin Covid-19 Stres durumları orta düzeyde olduğu ve Covid 19 stresi
arttıkça sağlık sistemlerine olan güvensizlik düzeylerinin arttığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin stres düzeylerinin
orta düzeyde olması 2021 yılında Covid-19 önlemlerinin azaltılması ile ilişkilendirilebilir. Çalışmanın daha büyük bir
evrende, daha uzun süreli izlenmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Sistemleri, Güvensizlik, Covid-19 Stresi
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SS-81
Hemşirelik Öğrencilerinin Bir Huzurevindeki Klinik Öğrenim Ortamı İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi
Sevinç Yıldırım Üşenmez1, Hatice Kaya2
Darülaceze Başkanlığı, İstanbul
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, İstanbul

1
2

Amaç
Bu araştırma huzurevi klinik uygulamasındaki hemşirelik öğrencilerinin huzurevi klinik öğrenim ortamı ile ilgili
görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı türde planlandı.
Yöntem
Araştırma, İstanbul ilinde bir huzurevinde Ocak 2022 – Mayıs 2022 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırmanın
evrenini, huzurevinde geriatri hemşireliği ve halk sağlığı hemşireliği klinik uygulamasını yapan (N=135)
hemşirelik öğrencileri oluştururken örneklemini Ocak 2022 – Mayıs 2022 tarihleri arasında huzurevinde
geriatri hemşireliği ve halk sağlığı hemşireliği klinik uygulamasını yapan, araştırmanın amacı, içeriği,
yöntemi konusunda bilgilendirme sonrası araştırmaya katılmayı kabul eden (n=106) öğrenciler oluşturdu.
Araştırma verileri, araştırmacı tarafından oluşturulan “Sosyodemografik Özellikler Bilgi Formu” ve “Klinik Öğrenim
Çevresi Ölçeği” kullanılarak toplandı. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for
Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edildi. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri
olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanıldı. Araştırma değişkenlerinin normal dağılım gösterip
göstermediğini belirlemek üzere Kurtosis (Basıklık) ve Skewness (Çarpıklık) değerleri incelendi.
Bulgular
Öğrencilerin yaş ortalamasının 21,74 olduğu (min=20; maks=27), %66,0’ının (n=70) kadın, %67,9’unun (n=72) 4.
sınıfta olduğu saptandı. Öğrencilerin hemşirelik mesleğini seçme sebeplerinin %45,3’ünün (n=48) mezuniyet sonrası
iş bulmak imkanı olduğu için seçtiği saptandı. Öğrencilerin %80,2’sinin (n=85) ailelerinde yaşlı birey ile birlikte
yaşamadığı, %52,8’inin (n=56) huzurevinde çalışmayı isteyebileceği ve %58,5’i (n=62) huzurevi klinik uygulama
süresini yeterli bulduğu saptandı. Huzurevi klinik uygulamasının katkılarında %77,4’ünün (n=82) toplumdaki yaşlılara
bakış açısını değiştirdiği saptandı. Ölçek “personel öğrenci ilişkileri” alt boyutu ortalaması 21,726±5,191 (Min=6;
Maks.=30), “öğretim elemanının sorumlulukları” alt boyutu ortalaması 12,453±2,492 (Min=8; Maks.=20), “hasta
ilişkileri” alt boyutu ortalaması 12,972±2,772 (Min=6; Maks.=20), “öğrenci memnuniyeti” alt boyutu ortalaması
13,264±3,525 (Min=5; Maks=20), “hiyerarşi ve rutinler” alt boyutu ortalaması 11,849±2,760 (Min=4; Maks.=20),
“klinik öğrenim çevresi toplam” ortalaması 72,264±11,716 (Min=44; Maks.=110) olarak saptandı.
Sonuç
Araştırmada huzurevi klinik uygulamasındaki hemşirelik öğrencilerinin klinik öğrenim ortamı değerlendirmesi orta
düzeyde bulundu. Huzurevleri diğer klinik uygulama alanları gibi bilgi, beceri ve yeterlilik sağlayan değerli bir öğrenme
ortamıdır. Klinik öğrenim ortamının yükseltilmesi için öğrencileri destekleyen ve geliştiren girişimlerin planlanması
önemlidir. Öğrencilerin kariyer planlamalarında yer almasını sağlamak gereklidir.
Anahtar Kelimeler: hemşirelik öğrencileri, huzurevi, klinik öğrenme, öğrenme ortamı
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SS-82
Hemşirelere Verilen Subkütan Heparin Uygulamasına Yönelik Eğitimin Uygulamaya İlişkin Faktörlere Etkisi
Rümeysa Demir1, Demet İnangil2, Metin Çelik3, İlayda Türkoğlu2, Özgül Torun4, Merdiye Şendir2
İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Hamidiye Hemşirelik Fakültesi,Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, İstanbul
3
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
4
Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eğitim ve Arge birimi, İstanbul
1
2

Amaç
Hemşirelerin en önemli görev ve sorumluluklarından biri ilaç yönetimidir. Klinik alanlarda subkütan yol ile verilen
düşük molekül ağırlıklı heparin enjeksiyonu sıklıkla uygulanmaktadır. Subkütan heparin enjeksiyonu lokal yan
etkilerinin uygun enjeksiyon teknikleri ile azaldığı bilinmektedir. Bu araştırmada birincil sonuç olarak hemşire
eğitiminin güvenli subkütan heparin uygulamalarına katkısının incelenmesi, ikincil sonuç olarak eğitim yöntemlerinin
etkinliğinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Randomize kontrollü deneysel tasarımlı ön test-son test karma yöntemli çalışmanın örneklemini bir eğitim ve
araştırma hastanesinde subkütan heparin uygulaması yapılan kliniklerde çalışan 82 hemşire oluşturmuştur.
Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan bireysel özellikler formu, hemşirelerin subkütan
heparin uygulamasına yönelik bilgi düzeyi değerlendirme formu, subkütan heparin beceri değerlendirme formu
ile memnuniyet değerlendirilmesi için görsel kıyaslama ölçeği kullanılmıştır. Online ve yüz yüze eğitim yöntemi
kullanılarak hemşirelerin eğitim öncesi ve sonrası subkütan ilaç uygulama bilgi ve becerileri değerlendirilmiştir.
Hemşirelerin eğitim öncesinde bilgilendirilmiş onamları alındıktan sonra subkütan heparin uygulama bilgi ve
becerileri değerlendirilmiştir. Ön testler tamamlandıktan sonra bir gruba online diğer gruba ise yüz yüze yöntemle
subkütan heparin uygulamasına ilişkin kanıta dayalı eğitim verilmiştir. Eğitim sonrasında hemşirelerin subkütan
heparin uygulama bilgi, beceri ve eğitime yönelik memnuniyetleri değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde yüzdelik,
aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, Tekrarlı Anova testi kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırmaya katılan hemşirelerin 65’i kadın, 17 si erkektir. Hemşirelerin yaş ortalamaları ise online eğitim grubunda
25,1 +3,69 iken, yüz yüze eğitim grubunda ise 28,95 + 7,38 dir. Eğitim öncesi ve sonrasında hem online hem de
yüz yüze grupta bilgi ve beceri toplam puanlarında bir artış olduğu belirlenirken (F=1,271, p <,001), hemşirelerin
subkütan heparin bilgi düzeylerine ilişkin toplam puanlarında yüz yüze eğitim grubunda online eğitim grubuna göre
anlamlı düzeyde bir artış olduğu saptandı. (t*=-8,14, p <,001). Online grupta eğitim yönteminden memnuniyet puan
ortalaması 8.77 + 1.44, yüz yüze grupta ise 9 + 1.39 olmakla birlikte iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmadı (p > 0.05).
Sonuç ve Öneriler
Subkütan heparin uygulamasına yönelik verilen online ve yüz yüze eğitimlerin hemşirelerin bilgi ve becerileri üzerinde
etkili olduğu belirlendi. Bu eğitimlerin klinikte çalışmakta olan hemşirelere hizmet içi eğitimler kapsamda düzenli
aralıklarla verilmesi, hemşirelerin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesi ve çok merkezli çalışmaların yapılması
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Subkütan heparin enjeksiyonları, hemşirelik, eğitim
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SS-83
Adolesanlarda Sağlık Okuryazarlığı İle Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Merve Karagözoğlu1, Nesrin İlhan2
Koç Üniversitesi Hastanesi, Pediatri Servisi, İstanbul
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

1
2

Amaç
Adolesanlarda sağlık okuryazarlığı ile sağlık davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek.
Yöntem
Bu ilişki arayıcı araştırma Aralık 2019-Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul Anadolu Yakasında dört lisede 649
öğrenci ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında Sosyo Demografik Özellikler Bilgi Formu, Adolesan Yaşam Biçimi
Ölçeği II (AYB II) ve Okul Çağındaki Çocuklar İçin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde;
tanımlayıcı istatistikler, Student-t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi(ANOVA) ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı.
Araştırmaya başlamadan önce kurum izni ve etik kurul onayı alındı.
Bulgular
Adolesanların yaş ortalaması 15,54±0,95 olup, %59,8’si kızdır. Adolesanların %48,7’sinin sağlığını iyi olarak
değerlendirdiği, %65’inin BKİ’nin normal sınırlar içinde olduğu, %85,4’ünün sağlık okuryazarlığı kavramını daha
önce duymadığı belirlendi. AYB II Ölçeği toplam puan ortalaması 114,35±17,48, Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği puan
ortalaması 28,95±5,79 olup, adolesanların %61,9’unun orta sağlık okuryazarlığı düzeyinde olduğu belirlendi. Sağlık
okuryazarlığı düzeyi yüksek olanların, orta ve düşük olanlara göre, orta olanların düşük olanlara göre AYB II Ölçeği
tüm alt boyut ve toplam puan ortalamaları yüksek bulundu (p<0,001). Sağlık okuryazarlığı puanı ile AYB II ölçeği
puanı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu (p<0,001). Kadınların sağlık sorumluluğu ve kişilerarası ilişkiler
alt boyut puan ortalamalarının, erkeklere göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05,
p<0,01). Erkeklerin beslenme ve fiziksel aktivite alt boyut puan ortalamalarının kadınlara göre yüksek olduğu
belirlendi (p<0,01, p<0,001). Yaşamının en uzun bölümünü şehirde ve ilçede geçirenlerin, köyde geçirenlere göre
sağlık sorumluluğu, pozitif yaşam algısı, kişilerarası ilişkiler, stres yönetimi ve AYB II Ölçeği toplam puan ortalaması
yüksek bulundu. Sosyal aktiviteye katılanların AYB II Ölçeği tüm alt boyut ve toplam puan ortalamaları, sosyal
aktiviteye katılmayanlara göre yüksek bulundu (p<0,05). Kronik hastalığı olanların ve sürekli ilaç kullananların sağlık
sorumluluğu alt boyut puan ortalaması yüksek, fiziksel aktivite alt boyut puan ortalaması düşük bulundu (p<0,05).
Sağlık durumunu çok iyi olarak değerlendirenlerin sağlık sorumluluğu alt boyut puan ortalaması, sağlık durumunu
kötü ve orta olarak değerlendirenlere göre yüksek bulundu (p<0,01). Obez olan adolesanların pozitif yaşam algısı alt
boyut puan ortalaması, zayıf, normal ve fazla kilolu olanlara göre düşük bulundu (p<0,05).
Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonucuda adolesanların sağlık okuryazarlık düzeyi arttıkça sağlık davranışlarının olumlu yönde arttığı
belirlendi. Adolesanların sağlık okuryazarlık düzeylerinin ve sağlık davranışlarının geliştirilmesine yönelik
düzenlenecek sağlık eğitim programlarının, adolesanların sağlık davranışlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Adolesan, sağlık okuryazarlığı, sağlık davranışları, okul sağlığı
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SS-84
Periferik İntravenöz Kateterizasyon E-Öğrenme Modülünün Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi Düzeylerine Etkisi
Betül Şahin, Hilal Tüzer
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç
Bu çalışma, periferik intravenöz kateterizasyon (PİVK) e- öğrenme modülünün hemşirelik öğrencilerinin PİVK
uygulamasına ilişkin bilgi düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem
Çalışma, ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören 68 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubundaki
öğrenciler (n=34) sırasıyla, geleneksel eğitime katılmış; müdahale grubundaki öğrenciler (n=34) ise IV(intravenöz)
e-öğrenme modülü eğitimi ve uygulamasını gerçekleştirmiştir. Verilerin toplanmasında, 20 Mayıs- 7 Temmuz 2021
tarihleri arasında, Google Forms aracılığıyla oluşturulan ‘’Birey Tanıtım Formu’’, ‘’PİVK Başarı Testi’’ ve e-öğrenme
modülü içeriğindeki sınav puanlarından yararlanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, Shapiro Wilk normallik testi,
Pearson Korelasyon Katsayısı, Ki Kare analizi, Bağımsız Örneklem T Testi, Bağımlı Örneklem T Testi kullanılmıştır.
Bulgular
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, müdahale grubundaki öğrencilerin son-test puan ortalamalarının, ön-test
bilgi puanlarına göre anlamlı düzeyde (p<0.05) yüksek olduğu saptanmıştır. Müdahale grubundaki öğrencilerin
modül sınavı bilgi puanları ile ön test ve son test bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı, orta düzeyde,
pozitif yönlü ilişki bulunmaktadır (r=0.482). Müdahale grubundaki öğrencilerin modül sınavı bilgi puanları ile son
test bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı orta düzeyde pozitif yönlü ilişki bulunmaktadır (r=0.527).
Sonuç
Periferik intravenöz kateterizasyon e-öğrenme modülünü kullanan müdahale grubundaki öğrencilerin son test bilgi
puanları, ön test bilgi puanlarına göre daha yüksek bulunmuştur ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar destekli öğretim, hemşirelik eğitimi, periferal venöz kateterizasyon
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SS-85
Türkiye’deki Hemşirelik Esasları Dersinin Müfredatına ve Dersi Veren Öğretim Elemanlarına İlişkin Mevcut Durum
Analizi
Ayla Ünsal1, Sevda Korkut2, Gamze Saatçi1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Kırşehir
Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Kayseri

1
2

Amaç
Bu araştırma, Türkiye’deki hemşirelik esasları dersinin müfredatına ve dersi veren öğretim elemanlarına ilişkin
mevcut durumu analiz etmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem
Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini, Türkiye’deki 151 lisans hemşirelik programı oluşturmuştur. Araştırma
kapsamında 94 programdan veri toplanmış olup evrenin %62.2’sine ulaşılmıştır. Veriler, literatür doğrultusunda
oluşturulan soru formu ile toplanmıştır. Etik kurul onayı alındıktan sonra Google Forms formatındaki online anketin
linki, hemşirelik esasları ana bilim dalı başkanlarına/öğretim elemanlarına/hemşirelik bölüm başkanlarına e-mail
yoluyla iletilmiştir. Toplanan veriler, bilgisayar ortamında analiz edilmiştir.
Bulgular
Araştırmadaki hemşirelik programlarının %79.8’inin sağlık bilimleri fakültesi bünyesinde, %88.3’ünün eğitim
programının klasik ve %91.4’ünün öğretim programı türünün normal öğretim (Türkçe) olduğu belirlenmiştir.
Programların %67’sinde hemşirelik esasları ana bilim dalı bulunduğu ve %68.3’ünde dersin adının “Hemşirelik
Esasları” olarak belirtildiği saptanmıştır. Hemşirelik esasları dersinin, çalışmaya katılan programların %86.2’sinde
birinci sınıfta ve %56.4’ünde bahar döneminde verildiği belirlenmiştir. Dersi veren öğretim elemanlarının %66’sının
ders kapsamında hemşirelik modeli kullandığı ve %61.8’inin model olarak “Günlük Yaşam Aktiviteleri Modelini”
tercih ettiği saptanmıştır. Programların %43.6’sında hemşirelik esaslarında yüksek lisans ve %23.4’ünde de doktora
programının yürütüldüğü öğrenilmiştir. Katılımcıların tamamı, en az bir hemşirelik beceri laboratuvarının bulunduğunu
ve %58.5’i beceri laboratuvarının kısmen yeterli olduğunu belirtmiştir. Hemşirelik esasları haftalık klinik uygulama
saati, üniversitelerin %76.6’sında 7-12 saat olarak saptanmıştır. Hemşirelik esasları dersi, araştırma kapsamındaki 78
programda, bu alanda uzman öğretim elemanları (19 profesör doktor, 27 doçent doktor, 63 doktor öğretim üyesi, 41
öğretim görevlisi, 82 araştırma görevlisi ve bir uzman olmak üzere toplamda 233 kişi) ve 16 programda da uzmanlığı
hemşirelik esaslarının dışında olan öğretim elemanları tarafından verilmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak; Türkiye’deki hemşirelik esasları dersi müfredatına yönelik üniversitelerin çoğunda belli düzeyde
standardizasyonun olduğu ve dersi veren öğretim elemanlarının genellikle alanında uzman bireylerden oluştuğu
saptanmıştır. Bu doğrultuda; hemşireliğin temelini oluşturan hemşirelik esasları dersinin müfredat ve derse giren
öğretim elemanlarına ilişkin mevcut durumunun ve bunu etkileyen faktörlerin her yıl incelenmesi önerilebilir. Her
yıl bu araştırmanın benzerinin yapılması ve güncelin takip edilmesi hemşirelik esasları ana bilim dalının geçmişten
günümüze işleyişine ışık tutacaktır. Bu tarz süregen çalışmalar, Türkiye’deki hemşirelik eğitimine yön verecektir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Esasları, Hemşirelik eğitimi, Müfredat

209

www.thbk2022.org

6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,

SS-86
Hemşireler İçin Yaşlı Bireylerde Beslenme Bakımını Değerlendirme Öz-Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe’ye Adaptasyonu
ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Gülcan Tandoğru1, Gülten Karahan Okuroğlu2
¹Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı Yüksek Lisans Öğrenci, Marmara Üniversitesi, İstanbul

1

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana bilim Dalı, Başıbüyük Kampüsü, Maltepe/İstanbul

2

Amaç
Bu araştırmada, hemşireler için Yaşlı Bireylerde Beslenme Bakımını Değerlendirme Öz-Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe’ye
adaptasyonu ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlandı.
Yöntem
Araştırma metodolojik tipte uygulandı. İstanbul’da bir kamu üniversite hastanesinde Mayıs- Haziran 2021 tarihleri
arasında yürütüldü. Örneklem grubunu 254 hemşire oluşturdu. 27 maddelik ölçek, 11 uzman görüşüne sunuldu.
Uzman görüşleri Davis tekniği ile analiz edildi. Görünüm geçerliği 10 hemşire ile yapıldı. Ölçeğin yapı geçerliği
açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ile değerlendirildi. Ölçeğin güvenirliğini incelemek amacıyla madde
analizleri kapsamında madde toplam puan korelasyonu ve %27’lik alt-üst grup puanlarının karşılaştırılması yapıldı.
Ölçeğin iç tutarlılık güvenirliğini belirlemek için Cronbach’s Alpha değeri; iki yarı güvenirliğini belirlemek amacıyla
Spearman Brown ve Guttman değerlerine bakıldı. Ayrıca test-tekrar test güvenirliği incelendi.
Bulgular
Varyans analizi sonucunda öz değeri 1’in üzerinde olan üç faktörün toplam varyansın %68,66’sını açıkladığı saptandı.
Madde faktör yük değerlerinin.61 ile.81 arasında değiştiği belirlendi. DFA sonucunda elde edilen uyum indekslerinin
RMSEA=0.07; GFI=0.82; AGFI=0.78; IFI=0.92; CFI=0.92; NFI=0.87; RFI=0.86 olduğu saptandı. Madde toplam
korelasyonlarının ise.58 ile.84 arasında değiştiği belirlendi. Ölçeğin bütünü için Cronbach’s Alpha katsayısının.94;
Spearman Brown katsayısının.92; Guttman katsayısının ise.92 olarak bulundu. Ölçeğin test tekrar test analizi için
yapılan Pearson korelasyon analizi sonucunda birinci ve ikinci uygulamada elde edilen toplam puan ortalamaları
arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki bulundu (r=.69; p=.000).
Sonuç ve Öneriler
Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, Hemşireler İçin Yaşlı Bireylerde Beslenme Bakımını
Değerlendirme Öz-Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe versiyonunu oluşturan maddelerin yüksek ve kabul edilebilir geçerlik
indekslerine sahip olduğu ve güvenirlik indekslerinin yüksek olduğu tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Beslenme, Geçerlik, Güvenirlik, Öz-yeterlik, Yaşlı
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SS-87
Hemşirelerde Spiritüel İyi Oluş ve Bilinçli Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
Emine Tuğba Yorulmaz1, Banu Çevik2
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

1

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

2

Amaç
Bu araştırma erişkin klinik ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan hemşirelerin spiritüel iyi oluş ve bilinçli farkındalık
düzeylerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Yöntem
Araştırma Başkent Üniversitesi Hastanesi’nin Ankara, Adana, Alanya, Konya, İzmir ve İstanbul merkez hastanelerinde
görev yapan 583 hemşire ile yapılmıştır. Araştırma verileri; bilgi formu, Spiritüel İyi Oluş Ölçeği ve Bilinçli Farkındalık
Ölçeği kullanılarak 10/07/2020-1/11/2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin
yanı sıra; Student’s T testi, Tek Yönlü Varyans Analizi testi (ANOVA), Korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırmada hemşirelerin yaş ortalaması 26,35±6,97 olup, hemşirelerin %66,6’sı 18-25 yaş aralığındadır. Hemşirelerin
%85,6’sı kadın, 73,1’i bekar, %27,9’u evli, %55,6’sı lisans mezunudur. Hemşirelerin meslekte çalışma sürelerinin
ortalaması 5,77±6,33 olup en az 1 yıl ile en fazla 33 yıl arasında çalışmaktadır. Hemşirelerin %81,8’i spiritüelite
hakkında ve %90,1’i bilinçli farkındalık hakkında eğitim almamışlardır. Araştırmada kendilerini spiritüel ve spiritüel
belirten hemşirelerin spiritüel iyi oluş puan ortalamaları (107,83±17,52) yüksek düzeydedir. Araştırmada hemşirelerin
bilinçli farkındalık düzeyleri puan ortalaması (66,26±12,90) ortadır. Araştırmada hemşirelerin bilinçli farkındalık ve
spiritüel iyi oluş seviyelerinin 31-40 yaş grubunda yüksek olduğu belirlenmiştir. Kendisini spiritüel ve inançlı olarak
tanımlayan hemşirelerin spirituel iyi oluş puan ortalamaları yüksek bulunmuştur. Hemşire olarak çalışmaktan
memnun ve çalıştığı birimden memnun olan hemşirelerin spiritüel iyi oluş puan ortalamaları yüksek bulunmuştur.
Hemşirelerin meslekte çalışma süresi arttıkça bilinçli farkındalık ve spiritüel iyi oluş puan ortalamalarının artmıştır.
Sonuç ve Öneriler
Hemşirelerin bilinçli farkındalıkları ile ile spiritüel iyi oluş durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ancak
bilinçli farkındalık ile aşkınlık arasında zayıf, doğayla uyum arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki belirlenmiştir. Bu
sonuçlar doğrultusunda hemşirelere bilinçli farkındalık ve spiritüelite hakkında eğitim verilmesi önerilmektedir.
Anahtar kelimler: Bilinçli farkındalık, hemşirelik, spiritüel iyi oluş, spiritüelite
Anahtar Kelimeler: Bilinçli farkındalık, hemşirelik, spiritüel iyi oluş, spiritüelite
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SS-88
Hemşirelik Öğrencilerinin Çevresel Bilinç ve Duyarlılıkları İle Çevre Okuryazarlığının Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hülya Fırat Kılıç, Sinem Dağ Canatan, Arzu Abiç, Nur Demet Gök
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Gazimağusa, KKTC, Mersin 10 Türkiye

Amaç
Günümüzde gittikçe artan çevre sorunları, hem insanların hem de diğer canlıların yaşamlarını sürdürdükleri doğal
yapısına önemli zararlar vermektedir. Çevre sorunlarının toplumsal yaşam üzerinde yarattığı etkiler görülmeye
başlandıkça bir tepki olarak çevreyi koruma bilinci ve çevre duyarlılığı yaygınlaşmaktadır.Bu çalışma hemşirelik
öğrencilerinde çevresel bilinç ve duyarlılık ile çevre okur-yazarlığı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile yapılmıştır.
Gereç-Yöntem
Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kuzey Kıbrıs’taki bir vakıf
üniversitesinde, 2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde Hemşirelik Lisans Programında öğrenim gören 316 öğrenci
oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Çevre Okur-yazarlık Ölçeği” ile “Çevresel Bilinç ve Duyarlılık
Ölçeği” kullanılmıştır.
Bulgular
Öğrencilerin çevre okuryazarlıkları ile Çevresel bilinç ve duyarlılıkları iyi düzeyde bulunmuştur. Kadınların ve Yurtta
kalan öğrencilerin çevre okuryazarlık ile çevresel bilinç ve çevresel duyarlılık düzeyleri yüksek bulunmuştur. Sigara
içmeyen öğrencileirn çevresel bilinç ve duyarlıklık düzeyleri daha yüksektir. Çevre konusuna ilgi duyan ve ailesinde
çevre konuları konuşulan öğrencilerin çevre okuryazarlık ile çevresel bilinç ve duyarlık düzeylerinin yüksek olduğu
görülmüştür. Öğrencilerin çevre okuryazarlık düzeyleri arttıkça çevresel bilinç ve duyarlılıklarının arttığı görülmektedir
Sonuç
Hemşirelik okullarının müfredatlarına Öğrencilerin çevre okur-yazarlık düzeylerini geliştirici ders ve seminerler
eklenmelidir. Üniversitelerde çevreye yönelik aktiviteler ve kulüpler çoğaltılarak farkındalık ve duyarlılık arttırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Çevre Okuryazarlığı, Çevresel Bilinç, Çevresel Duyarlılık, Hemşirelik Öğrencileri
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SS-89
Hemşirelik Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık Algıladıkları Stresi Etkiler mi?
Duygu Kurt1, Eylem Paslı Gürdoğan2, Burcu Uslu2
Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Edirne

1

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Edirne

2

Amaç
Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin bilinçli farkındalık ve algıladıkları stres düzeyleri ile aralarındaki ilişkinin
belirlenmesi amacı ile yapılmıştır.
Yöntem
Tanımlayıcı nitelikteki araştırma, bir devlet üniversitesinin sağlık yüksekokulunun hemşirelik bölümünde öğrenim
gören ve klinik uygulamaya çıkmış olan 1., 2., 3. ve 4. sınıf hemşirelik öğrencileri ile gerçekleştirildi (n=410). Veriler
Anket Formu, Bilinçli Farkındalık Ölçeği ve Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres Ölçeği kullanılarak toplandı.
Bulgular
Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalaması 20,73±1,45 yıl olup %26,6’sı üçüncü sınıf öğrencisi ve
%69,9’u kadındı. Öğrencilerin %74,4’ü anadolu lisesi mezunu, %61,2’sinin genel not ortalaması 3.49-3.00 arasında
ve %76,1’i hemşirelik bölümünü isteyerek tercih etmiştir. Öğrencilerin Bilinçli Farkındalık Ölçeği toplam puan
ortalaması 58,97±11,29, Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres Ölçeği toplam puan ortalaması 98,81±9,76 olarak
bulundu. Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres Ölçeği alt boyutlarına ait puan ortalamaları Mesleki Bilgi ve
Beceri Eksikliğinden Kaynaklanan Stres alt boyutu için 10,22±1,34, Hastaya Bakım Verirken Yaşanan Stres alt boyutu
için 27,44±2,88, Ödevlerden ve İş Yükünden Kaynaklanan Stres alt boyutu için 16,99±2,00, Öğretim Elemanları
ve Hemşirelerden Kaynaklanan Stres alt boyutu için 20,30±2,44, Ortamdan Kaynaklanan Stres Akranlardan alt
boyutu için 10,12±1,46 ve Günlük Yaşamdan Kaynaklanan Stres alt boyutu için 13,55±1,68 idi. Öğrencilerin Bilinçli
Farkındalık Ölçeği toplam puan ortalaması ile Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres Ölçeği toplam puan
ortalamaları arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu belirlendi (p<0,05). Hemşirelik bölümünü isteyerek tercih
eden öğrencilerin bilinçli farkındalıklarının yüksek olduğu bulundu (p<0,05). Dördüncü sınıf, kadın ve hemşirelik
bölümünü isteyerek tercih etmeyen öğrencilerin algıladıkları stresin yüksek olduğu, genel not ortalaması 2.00-2.49
arasında olan öğrencilerin ise algıladıkları stresin düşük olduğu belirlendi (p<0,05)
Sonuç ve Öneriler
Hemşirelik öğrencilerinin bilinçli farkındalıkları orta düzeyin üzerinde, algıladıkları stres ise yüksektir. Öğrencilerin
bilinçli farkındalıklarının çeşitli yöntemler ile arttırılarak algıladıkları stresin azaltılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bilinçli farkındalık, hemşire, öğrenci, stres
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SS-90
Omurilik Yaralanmasında Düşme Kaygısı Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Senem DUMAN, Tülay BAŞAK
SBÜ Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları ABD

Amaç
Omurilik yaralanmalı hastalarda yüksek risk oluşturan düşme, düşme kaygısı ve korkusu hastaların yaşam kalitesini
olumsuz etkilemektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalar da omurilik yaralanmalı hastalarda düşme kaygısı ile ilgili
çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada Spinal Cord Injury Falls Concern Scale Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
yapılması ve ülkemizde yapılacak gelecek araştırmalara katkı sağlaması amaçlanmıştır.
Yöntem
Çalışma metodolojik türde araştırma olup, 01.11.2020-01.06.2021 tarihlerinde, Ankara’da bulunan bir Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin Omurilik Hasarı Rehabilitasyon Kliniği ve Subakut Rehabilitasyon Kliniği’nde yatan
araştırmaya katılmaya gönüllü olan, 18 yaş ve üzeri, omurilik hasarı bulunan, en az 6 aydır omurilik hasarı olan,
günün >%75’inde manuel tekerlekli sandalye kullanan, tekerlekli sandalyeyi en az 10 metre sürebilen anadili Türkçe
olan 134 kişi dahil edilmiştir. Mental retandasyonu olan ve iletişim kurulamayan hastalar dahil edilmemiştir. Veriler
“Tanımlayıcı Özellikler Formu, Omurilik Yaralanması-Düşme Kaygı Ölçeği (SCI-FCS), Uluslararası Düşme Etkinliği
Ölçeği (FES-1) ” ölçekleri aracılığıyla toplanmıştır. Örneklem grubunun içinden 41 hastaya, 4 hafta sonra test-tekrar
test yöntemi uygulanmıştır
Bulgular
Çalışmada yaş ortalaması 39,01±13,75 olup, %33,64’ü 30-39 yaş grubu aralığındadır. Hastaların %73,8’i erkek
olup, omurilik yaralanması çoğunlukla T7-T12 (%55.14) seviyesindedir. Hastaların tekerlekli sandalyeden düşme
oranı %56,7’ve son 2 yılda transferleri esnasında düşme oranı % 67,30’dur. Ölçekte yer alan 16 madde ile kurulan
tek faktörlü ölçme modeline ilişkin standardize edilmiş regresyon katsayılarının tamamı 0,84’ün üzerindedir. Tek
faktörlü ve 16 madde ile kurulan DFA modeline ait RMSEA değeri 0,15, SRMR değeri 0,06, c2 / sd değeri 2,20, CFI ve
TLI değerleri ise 0,98 olarak elde edilmiştir. SCI-FCS ölçeğinden aldıkları puanlar ile FES-1 ölçeğinden aldıkları puanlar
arasında pozitif yönde yüksek düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki elde edilmiştir (r=0,97; p<0,01). Cronbach
Alpha (α) 0,97 ve test tekrar test güvenirliği katsayısı değeri ICC=0,81 olarak elde edilmiştir
Sonuç ve Öneriler
Omurilik Yaralanmasında Düşme Kaygısı Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapıldığı bu çalışmanın
bulguları, ölçeğin omurilik yaralanmalı hastalarda düşme kaygısını belirlemede geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu
göstermektedir. Ölçeğin daha büyük örneklem grupları ve çok merkezli çalışmalarda kullanılması önerilmektedir
Anahtar Kelimeler: Omurilik yaralanması, düşme, kaygı, geçerlilik, güvenilirlik
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SS-91
Covid 19 Pandemi Sürecini Yaşayan Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Durumları ve Üniversitesi
Yaşamına Uyumlarının Değerlendirilmesi
Tülay Demiray, Esra Uğur, Ükke Karabacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Amaç
Bu araştırma, Covid 19 pandemisi döneminde hemşirelik lisans programında öğrenim gören öğrencilerin psikolojik
sağlamlık durumları ve üniversite yaşamına uyumları arasındaki ilişkiyi belirlemek için planlanmıştır.
Yöntem
Araştırma Evrenini; İstanbul’da bir vakıf üniversite’ si hemşirelik bölümü’nde öğrenim gören tüm öğrenciler
oluşturmuştur (N:355). Herhangi bir örneklem seçimine gidilmeden, Google anket yolu ile 122 öğrenci katılım
sağlamıştır. Katılımcı bilgileri, Bireysel Özellikler Formu, Üniversite Yaşamına Uyum Ölçeği (Alt Boyutları: Kişisel
Uyum, Sosyal Uyum, Akademik Uyum), Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ile toplanmıştır. İstatistiksel analizler için R
vers. 2.15.3 programı (R Core Team, 2013) kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular
Katılımcıların yaşları ile ÜYUÖ Sosyal uyum alt boyut puanları arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı
ilişki olduğu saptanmıştır (r=-0.197, p=0.030) Katılımcıların okudukları bölümden memnun olma durumlarına
göre ÜYUÖ Kişisel uyum ve Akademik uyum alt boyut puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu
saptanmıştır (p<0.001, p=0.012) Katılımcıların çevreleriyle olan iletişim ve ilişki düzeyine göre KPSÖ toplam, ÜYUÖ
alt boyut puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.001) Katılımcıların okuldaki
arkadaşlarıyla ilişki düzeyine göre KPSÖ toplam, ÜYUÖ alt boyut puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı
fark olduğu saptanmıştır (p=0.006, p<0.001, p<0.001, p=0.031) Katılımcıların sorunlarla baş etmede kullandıkları
yönteme göre ÜYUÖ Kişisel uyum ve Akademik uyum alt boyut puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmamış (p>0.05), ÜYUÖ KPSÖ toplam puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmış,
(p=0.001), KPSÖ toplam puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.001) Covid-19
geçirme durumlarına göre KPSÖ toplam, ÜYUÖ Sosyal uyum alt boyut puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı
fark olduğu saptanmıştır (p=0.040) Katılımcıların KPSÖ puanları ile ÜYUÖ Kişisel uyum (r=0.384, p<0.001), Sosyal
uyum (r=0.284, p=0.002) ve Akademik uyum (r=0.252, p=0.005) alt boyut puanları arasında pozitif yönde istatistiksel
olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır.
Sonuç ve Öneriler
Covid 19 pandemi’sinde üniversite’de öğrenim gören öğrenciler uzaktan eğitim almaları, öğrenimleri ve üniversite
yaşantısını fiziksel olarak deneyimlememiş olmaları ile ilgili sorunlar yaşamışlardır. Bu gibi zorlu süreçlere uyum
açısından psikolojik sağlamlık kavramı hemşirelik öğrencileri için de önemli bir kavramdır. Öğrencilerin psikolojik
sağlamlıklarının artırılması, üniversiteye uyumlarını da güçlendirecektir. Bu nedenle, öğrencilerin katılımının
sağlandığı psikolojik sağlamlıklarının güçlendirilmesi için çalışmalar önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencileri, Psikolojik Sağlamlık, Üniversiteye Uyum
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SB-92
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulama Stresi ile Ölüm ve Ölümcül Hastaya Yaklaşımdaki İlişkide Empatinin
Aracı Rolü
Nurcan Uysal1, Doğancan Vaizoğlu1, Barışhan Kılıç2
İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul
İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi, İstanbul

1
2

Amaç
Çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulama stresinin ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşımlarındaki
etkisi ve bu etkide empatinin aracı rolünü belirlemektir.
Yöntem
Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak planlanan çalışmanın örneklemini bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören iki,
üç ve dördüncü sınıf hemşirelik öğrencileri (n=254) oluşturdu. Veriler, 1 Şubat-1 Mart 2022 tarihleri arasında güz
dönemindeki klinik uygulamalar bittikten sonra toplandı. Verilerin toplanmasında Sosyo-Demografik Soru Formu,
Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres Ölçeği (HÖASÖ), Hemşirelik Öğrencileri İçin Jefferson Empati Ölçeği
(HÖJEÖ) ve Ölüm ve Ölümcül Hastaya Yaklaşım Tutum Ölçeği (ÖÖHYTÖ) kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde t
Testi, Tek Yönlü Varyans, Korelasyon ve Process Macro Regresyon Analizi kullanıldı.
Bulgular
Çalışmaya katılan öğrencilerin %51.6’sının yoğun bakım veya kliniklerde terminal dönemdeki hastaların bakımına
katıldığı, %50.8’inin ölüm olayı ile karşılaştığı, %62.2’sinin lisans eğitimi sırasında terminal dönem hasta bakımıyla
ilgili eğitimi yeterli bulmadığı belirlendi. Öğrencilerin HÖASÖ toplam puan ortalaması 84.27±16.3, HÖJEÖ toplam
puan ortalaması 76.45±6.7, ÖÖHYTÖ toplam puan ortalaması 67.60±15.7, “Ölümcül Hasta ve Yakınlarıyla İletişim”
alt boyut puan ortalamasının 29.91±6.8, “Bakım Sorumluluğunu Devretme” alt boyut puan ortalamasının 10.90±3.6,
“Ölüm ve Ölümcül Hastadan Kaçınma” alt boyut puan ortalamasının 17.66±4.5 ve “Öz Yeterlilik Algısı” alt boyut puan
ortalamasının 9.01±2.3 olduğu belirlendi. Öğrencilerin HÖASÖ ve HÖJEÖ puan ortalamaları ile ÖÖHYTÖ toplam ve
tüm alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan düşük düzeyde, pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptandı
(p<0,05). HÖASÖ ile HÖJEÖ toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmadı
(p>0,05). Process Macro Regresyon Analizi Model 4’e göre; ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşımda stres (p=,0046) ve
empati düzeyinin (p=,0002) ayrı ayrı etkisi olmakla birlikte empatinin aracılık etkisinin olmadığı belirlendi (p>0,05).
Sonuç ve Öneriler
Öğrencilerin stres ve empati düzeyi arttıkça ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşımlarında kaçınıcı tutumları artmaktadır.
Bu sonuca göre; müfredatta empati, stres yönetimi ve terminal dönem hasta bakımı konularına yeterli zaman
ayrılması ve konuyla ilgili simülasyonların uygulanması önerilir. Klinik uygulamalarda öğrencilerin klinik hemşireleri
ve eğitimciler tarafından desteklenerek terminal dönem hasta bakımı ve iletişiminde rol model olunması önerilir.
Anahtar Kelimeler: Empati, hemşirelik öğrenciler, ölüm, stres, terminal dönem bakımı
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SB-93
Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisi Geçiren Hastalara Uygulanan Refleksolojinin Ağrı, Anksiyete, Yorgunluk ve
Uyku Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Kübra Güneş1, Elif Gezginci2, Mustafa Tok1
Bursa Uludağ Üniversitesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Bursa

1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

2

Amaç
Bu çalışma koroner arter baypas greft cerrahisi geçiren hastalara uygulanan refleksolojinin ağrı, anksiyete, yorgunluk,
uyku ve fizyolojik parametreler üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.
Yöntem
Randomize kontrollü deneysel tipteki bu çalışma, Eylül 2020-Mayıs 2021 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin
Kalp Damar Cerrahisi Servisinde koroner arter baypass greft cerrahisi geçiren toplam 70 hasta ile gerçekleştirildi.
Refleksoloji grubundaki hastalara (n=35) ameliyat sonrası ilk üç gün 40 dk boyunca refleksoloji uygulandı. Kontrol
grubundaki hastalara (n=35) ise standart bakım ve tedavi dışında herhangi bir girişim uygulanmadı. Verilerin
toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Fizyolojik Parametreler Kontrol Formu, ağrı ve yorgunluk için Vizüel Analog Skala,
Durumluk Kaygı Envanteri ve Richard-Campbell Uyku Ölçeği kullanıldı.
Bulgular
Gruplar arası karşılaştırmada, refleksoloji grubunda kontrol grubuna göre; fizyolojik parametrelerin, ağrı, anksiyete
ve yorgunluk puanlarının anlamlı olarak daha düşük olduğu (p<0,05), uyku puanlarının ise anlamlı olarak daha yüksek
olduğu bulundu (p<0,05). Gruplar içi karşılaştırmada, ameliyat sonrası ilk üç gün, uygulama sonrasındaki refleksoloji
grubunun ağrı, anksiyete ve yorgunluk puanlarının uygulama öncesine göre anlamlı olarak azaldığı (p<0,05), kontrol
grubunda ise anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0,05). Her iki grupta da uyku puanlarının ise anlamlı düzeyde arttığı
bulundu (p<0,05).
Sonuç ve Öneriler
Koroner arter baypas greft cerrahisi geçiren hastalara uygulanan refleksolojinin ağrı, anksiyete, yorgunluk ve
fizyolojik parametreleri azalttığı, uyku kalitesini ise arttırdığı görüldü. Bilimde ve teknolojik gelişmelerde hızla artış
ile sağlık bakım hizmetinde yaşanan gelişim, hemşirelerin rol ve sorumluluklarında değişime sebep olmaktadır.
Bu doğrultuda hemşirelerin refleksoloji ile ilgili deneysel çalışmalar yapmasının desteklenmesi, girişimlerinde
refleksoloji uygulamasına yer vermesi ve refleksolojinin farklı örneklem grupları üzerindeki etkilerini inceleyen
kanıta dayalı çalışmaların yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ağrı, anksiyete, koroner arter baypas cerrahisi, refleksoloji, uyku
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SB-94
Akademisyen Hemşirelerin Beceri Kaybetme Kaygılarına Yönelik Özdeğerlendirmeleri
Nermin Eroğlu, Rukiye Kökkız
Fenerbahçe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Amaç
Akademik çalışma alanına geçmiş olan hemşirelerin beceri kaybetmeye yönelik kaygılarının belirlenmesi amacı ile
tanımlayıcı olarak uygulanmıştır.
Yöntem
Akademik çalışma alanına geçmiş olan hemşirelerin beceri kaybetmeye yönelik kaygılarının belirlenmesi
amacıyla literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından anket formu oluşturulmuştur. Veriler
online olarak Google Form ile Haziran- Temmuz 2022 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırma
öncesinde katılımcılardan onam alınmıştır. Toplanan veriler SPSS 22.0 programında analiz edilmiştir.
Örneklem hesaplamasında evreni bilinmeyen örneklem hesaplaması yapılmıştır. n=t2pq/d2 örneklem formülü
kullanılarak homojen bir yapıda olmayan bu evren için örneklem büyüklüğü n=(1.96)2 (0.05) (0.95) / (0.05)2= 73
olarak belirlenmiş olup, 116 akademisyen hemşire çalışmaya katılmıştır.
Bulgular
Akademisyen hemşireler akademik alanda çalıştıktan sonra klinik alana geçtiğinde beceri
gerektiren uygulamaları yapabileceğine dair kendilerine güvenleri %93,1’ i (n=108) evet
olarak ifade etmiştir. Beceri gerektiren uygulanmaları tekrarlamadıkça beceri kaybı olduğunu
düşünen
akademisyen
hemşireler
araştırmanın
%75,9’
unu
(n=
88)
oluşturmaktadır.
Akademisyen Hemşirelerin “klinik alanda teorik bilgi” ortalaması 8,56±1.40 (min=4; maks=10), “akademik alanda teorik
bilgi” ortalaması 8,80±1,32 (min=5; maks=10), “beceri gerektiren alanda klinik öz değerlendirme” ortalaması 8,81±1,33
(min=3; maks=10), “beceri gerektiren alanda akademik öz değerlendirme” ortalaması 8,40±1,49 (min=3; maks=10),
“akademik alanda beceri kaybetme kaygısı” ortalaması 5,65±2,93 (min=1; maks=10) olarak orta düzeyde belirlenmiştir.
Akademisyen hemşirelerin klinik alanda teorik bilgi puanları klinik alanda çalışma süresine göre anlamlı farklılık
göstermektedir (F=4.581; p=0.005<0.05; η2=0.109). Akademisyen hemşirelerin beceri gerektiren alanda klinik öz
değerlendirme puanları klinik alanda çalışma süresine göre anlamlı farklılık göstermektedir (F=6.265; p=0.001<0.05;
η2=0.144).
Sonuç ve Öneriler
Akademisyen hemşirelerin beceri kaybetme kaygılarına yönelik özdeğerlendirmeleri üzerine yapılan
çalışmada, beceri gerektiren uygulanmaları tekrarlamadıkça beceri kaybı olduğunu düşünülmektedir.
Akademik alanda çalışırken akademisyenlerin yaklaşık yarısı beceri kaybetme kaygısı taşımakta, klinik
alanda çalışma süresi arttıkça beceri gerektiren uygulamalarda özdeğerlendirme puanları artmaktadır.
Akademisyen hemşirelerin becerilerini kaybetme kaygılarına yönelik daha çok çalışma yapılarak ölçek geliştirilmesi,
akademisyen hemşireler ile klinik alanda çalışan hemşirelerin ortak çalışmalarının sağlanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: hemşire, beceri, kaygı, öz-değerlendirme
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SB-95
COVID-19 Pandemi Döneminde Hemşirelerde Yaşamın Anlamı, Olumsuz Duygudurumu Düzenleme Beklentisi ve
Umutsuzluk
Seçil Erden Melikoğlu1, Berna Köktürk Dalcalı2, Selma Kaçar3, Hatice Kaya1
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Balıkesir
3
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
1
2

Amaç
Salgın sürecinde var olan riskler bireylerin yaşam tarzını etkilediği gibi geleceğe dair umut ve güven duygusunu
da etkilemektedir. COVID-19 virüsünün çeşitli mutasyonlara uğrayarak sağlık bakım sistemi üzerinde ciddi bir
yük oluşturmaya devam ettiği göz önüne alındığında, bu dönemde hemşirelerin yaşadıkları umutsuzluğun ve
umutsuzlukla ilişkili değişkenlerin belirlenmesi, geleceğe dair umutlarını sürdürmede olumsuz duygudurumunu
düzenleyebilmeleri ve yaşamda bir anlama sahip olmaları önemlidir. Bu doğrultuda çalışma, COVID-19 pandemi
döneminde hemşirelerde yaşamın anlamı, olumsuz duygudurumu düzenleme beklentisi ve umutsuzluk düzeyini
belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.
Yöntem
Araştırma tanımlayıcı-ilişki arayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, bir üniversite hastanesinde çalışan 800
hemşire, örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden 315 hemşire oluşturdu. Veriler, ‘Hemşire Bilgi Formu’,
‘Yaşamın Anlamı Ölçeği (YAÖ)’, “Olumsuz Duygudurumu Düzenleme Beklentileri Ölçeği (ODDBÖ)’ ve ‘Beck
Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ)’ kullanılarak toplandı. Verilerin istatistiksel analizleri NCSS 2007 programı ile, tanımlayıcı
istatistiksel testler, Shapiro-Wilk testi, Pearson korelasyon analizi, YAÖ ve ODDBÖ puanlarının BUÖ üzerine etkisini
incelemek amacıyla lineer regresyon analizi kullanılarak gerçekleştirildi.
Bulgular
Hemşirelerin yaş ortalamasının 30.90±8.83 yıl, meslekte toplam çalışma süresinin ise ortalama 105,27±108,26
ay olduğu, % 38.4’ünün cerrahi bölümlerde çalıştığı, % 54.3’ünün COVID tanısı konulan hastaya bakım verdiği ve
%16,8’inin COVID enfeksiyonu geçirdiği saptandı. Ölçek toplam puan ortalamaları incelendiğinde; YAÖ 50.97±8.61,
ODDBÖ 82.77±11.59 ve BUÖ 4.32±4.21 puan olarak belirlendi. YAÖ puanları ile BUÖ puanları arasında negatif yönde
çok zayıf (r=-0.182, p=0.001) bir ilişki olduğu belirlendi. ODDBÖ puanları ile BUÖ puanları arasında negatif yönde
orta düzeyde bir ilişki olduğu saptandı (r=-0.526, p<0.001). Lineer regresyon analizi sonucunda elde edilen modelin
istatistiksel olarak anlamlı olduğu, YAÖ ve ODDBÖ toplam puanlarının BUÖ toplam puanına ait varyansın %28’ini
açıkladığı saptandı (F=62.125, p<0.001, R2adj=0.280). ODDBÖ puanında gerçekleşen 1 puanlık artışın BUÖ toplam
puanında 0.185 puan düşüşe neden olduğu belirlendi [Beta (%95 GA)= -0.185 (-0.220, -0.150), p<0.001].
Sonuç ve Öneriler
COVID-19 pandemi döneminde hemşirelerin yaşamda anlamlarının ve umutsuzluklarının orta düzeyde olduğu,
olumsuz duygudurumu düzenleme beklentilerinin ise düşük olduğu görüldü. Hemşirelerin yaşadıkları umutsuzluk
düzeyinin yaşamın anlamı ve olumsuz duygudurumu düzenleme beklentileri ile ilişkili olduğu belirlendi. Bu bağlamda,
hemşirelerin duygudurumunu etkileyen tüm faktörler dikkatlice değerlendirilerek olumsuz duygudurumlarını
düzenleyecek ve baş etme becerilerinin geliştirilmesine rehberlik edecek stratejilerin planlanması ve hemşirelerin
psikolojik dayanıklılığını artıracak eğitimlerin yapılması önerilebilir.
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Anahtar Kelimeler: COVID-19 pandemisi, yaşamın anlamı, duygudurum, umutsuzluk, hemşirelik
SB-96
Hemşirelik Öğretim Elemanları ve Öğrencilerin Elektronik Hasta Kayıtlarına İlişkin Deneyimleri: Karma Yöntem
Çalışma
Ergün Kaplan, Fatoş Korkmaz
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı,Ankara

Amaç
Araştırma, hemşirelik öğretim elemanları ve öğrencilerinin elektronik hasta kayıtları ile ilgili görüş ve deneyimlerini
belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.
Yöntem
Çalışmada karma yöntem yaklaşımı kullanıldı. Araştırmanın örneklemini, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz
Dönemi’nde Ankara’da yer alan üç kamu ve üç vakıf üniversitesinde görev yapan 133 öğretim elemanı ve eğitim
alan 366 öğrenci oluşturdu. Nicel aşamada veriler, araştırmacı tarafından hazırlanmış olan veri toplama formu; Nitel
aşamada veriler, 14 öğretim elemanı ve 14 öğrenci ile yüz yüze bireysel görüşme yöntemi ile yarı yapılandırılmış
görüşme soruları kullanılarak elde edildi. Nicel verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (Sayı, Yüzde, Ortalama,
Standart Sapma) ve nitel verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanıldı.
Bulgular
Araştırmanın nicel aşamasına katılan öğretim elemanlarının yaş ortalaması 34,90 ± 8,55 olup %95,5’i kadındır.
Öğretim elemanlarının %50,4’ü doktora derecesinde eğitim seviyesine sahip ve %57,6’sı Araştırma Görevlisi
olarak çalışmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20,39 ± 1,55 olup %87,2’si kadındır. Öğretim elemanlarının %91’i
öğrencilerin ise %96,4’ü elektronik hasta kayıtlarına ilişkin herhangi bir ders veya eğitim almadıklarını, elektronik
hasta kayıtlarına ilişkin öğrenimlerini klinik ortamda gözlem yoluyla elde ettiklerini ve hemşirelik müfredatında bu
kayıtlar ile ilgili bir öğretimin yararlı olacağını belirttiği (%70 tüm katılımcıların) bulunmuştur. Araştırmanın nitel
aşamasında; elektronik hasta kayıt sistemi ilişkili deneyim ve öneriler olmak üzere iki tema ve elektronik hasta kayıt
sistemine erişim, engeller, kolaylaştırıcılar, teorik öğretim, elektronik hasta kayıt sistemi kullanımının etkileri, klinik
ortam düzenlemeleri, sisteme erişim ve erişim kısıtlamaları olmak üzere sekiz alt tema belirlenmiştir. Nitel aşamada
öğretim elemanları ve öğrencilerin büyük çoğunluğunun (n>9) hasta ilişkili verilerin olduğu sisteme, bir kullanıcı adı
ve şifresi olmadığı için erişemedikleri, deneyimlerinin aktif bir kullanıcıya bağımlı olduğu ve gözlem ile sınırlı kaldığı
dolayısıyla verilere erişim ile ilgili düzenlemelerin yapılması gerektiği bulunmuştur
Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak hem öğretim elemanları hem de öğrencilerin elektronik hasta kayıt sistemi ile ilgili hem görüş hem
de deneyimlerinin sistemde kayıtlı kullanıcı olamadıkları için gözlem ya da klinik hemşiresinden yardım almayla
sınırlı olduğu bulunmuştur. Bu doğrultuda hemşirelik eğitim programında elektronik hasta kayıtları ilişkili öğretimin
genişletilmesi, eğitim yazılımlarının geliştirilmesi ve klinik uygulamalar sırasında elektronik verilere erişimi sağlayacak
düzenlemelerin yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Elektronik Hasta Kayıtları, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Hemşirelik Eğitimi, Klinik Ortam
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SB-97
Yoğun Bakım Ünitesinde Tıbbi Cihaz ile İlişkili Basınç Yaralanmasının Prevelansı ve Risk Faktörleri
Aslıhan Aydım Kudu1, Nurten Taşdemir1, Münevver Sönmez2
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hemşireliği ABD

1

Atılım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları ABD

2

Amaç
Araştırma, yetişkin yoğun bakım ünitesinde tıbbi araçla ilişkili basınç yaralanması sıklığını ve oluşumunu etkileyen
risk faktörlerin incelenmesi amacıyla yapıldı.
Yöntem
Prospektif longitudinal kohort tipte bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 15.06.2021-15.12.2021 tarihleri arasında
yoğun bakımda tedavi gören 627 yetişkin hasta, örneklemini ise belirtilen tarihler arasında yoğun bakım ünitelerinde
tedavi gören ve dâhil edilme kriterlerini karşılayan 213 hasta oluşturdu. Yoğun bakım ünitesinde en az 24 saat yatan
hastalar; yoğun bakımda kaldığı süre boyunca her bir tıbbi cihazın altındaki ve çevresindeki deri ve mukoza günde bir
kez tıbbi cihazla ilişkili basınç yaralanması yönünden gözlemlendi. Araştırmada “Hasta Bilgi Formu, Yara İzlem Formu,
Jackson/Cubbin Basınç Alanı Risk Hesaplama Aracı-Türkçe Formu, Glaskow Koma Skalası, Ulusal Basınç Ülseri Tavsiye
Panel’inin (NPUAP) Basınç Yarası Evrelendirme Formu ve Glaskow Koma Skalası” kullanıldı.
Bulgular
Çalışmada tıbbi cihaz ile ilişkili basınç yaralanması prevelansı %28.6 (61/213) olarak saptanmıştır. Tıbbi cihaz ile
ilişkili basınç yaralanmasının %48.4’ünün (46/95) solunum sistemine ait tıbbi cihazlar, %14.7’sinin ise (14/95) Foley
kateter nedeni ile geliştiği saptandı. Tıbbi cihaz ile ilişkili basınç yaralanmasının %70.5’inin deride %29.5’inin ise
mukozal membranda geliştiği, deride meydana gelen tıbbi cihaz ile ilişkili basınç yaralanmasının %82.1’inin 1.Evre
olduğu belirlendi. Çok değişkenli analizde parenteral+enteral (p = 0.006, OR = 0.083, 95%CI = [0.014-0.497]) ve
oral beslenme (p = 0.037, OR = 0.210, 95%CI = [0.049-0.908]), cihaz sayısının fazla olması (9 ve üzeri) (p = 0.002,
OR = 5.387, 95%CI = [1.840-15.772]) ve cihazın takılı kalma süresi (p<0.05) tıbbi cihaz ile ilişkili basınç yaralanması
oluşumunun bağımsız risk faktörleri olarak tanımlanmıştır.
Sonuç
Çalışmada tıbbi cihaz ile ilişkili basınç yaralanmalarının prevelansı nispeten yüksekti ve çeşitli faktörlerle ilişkili olduğu
belirlendi. Tıbbi cihaz ile ilişkili basınç yaralanması ile daha sık karşılaşan yoğun bakım hemşirelerinin, hastalarının
bakımını yaparken ilişkili faktörleri dikkate almaları ve tıbbi cihaz ile ilişkili basınç yaralanması prevalansını azaltmak
için uygun önleyici tedbirler almaları kritik öneme sahiptir.
Anahtar Kelimeler: hemşirelik, tıbbi cihaz ile ilişkili basınç yaralanması, yoğun bakım

221

www.thbk2022.org

6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,

SB-98
COVID-19 Pandemisinde Hemşirelerin Bakım Deneyimleri: Bir Fenomenolojik Çalışma
Duygu Yıldırım1, Hatice Ateş Artun2, Meryem Özlem3, Sinem Çalışkan4, Esra Akın1
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İzmir
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Genel Yoğun Bakım, İstanbul
3
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, İzmir
4
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Doktora
Programı İzmir
1
2

Amaç
Bu çalışmanın amacı, COVID-19 yoğun bakım kliniğinde çalışan hemşirelerin bakım deneyimlerinin belirlenmesidir.
Gereç-Yöntem
Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden tanımlayıcı fenomenoloji deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın örneklemini bir eğitim araştırma hastanesinin COVID-19 yoğun bakım kliniğinde çalışan ve araştırmaya
katılmayı kabul eden toplam 30 hemşire oluşturmuştur. Çalışmanın gerçekleştirilmesi için gerekli etik izinler
alınmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden katılımcılara araştırmanın amacı ve süreci hakkında açıklama yapılmıştır
ve katılımcılara, görüşmenin ses kayıt cihazına alınacağı, görüşmeye ara verilmesi, ses kayıt cihazının durdurulması,
görüşmenin sonlandırılması gibi istekleri olursa bunların dikkate alınacağı, isimlerinin ve elde edilen verilerin
gizliliğinin sağlanacağı açıklanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan “Birey
Tanıtım Formu” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Görüşmeler sessiz, müdahalelerin olmadığı
bir görüşme odasında, her bir görüşme ortalama 15-30 dakika olmak üzere bir oturum olarak gerçekleştirilmiştir.
Görüşmelerin ses kayıtları araştırmacılar tarafından çözümlenmek üzere belgelendirilmiş, elde edilen verilere onları
açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmak amacıyla Graneheim ve Lundman tarafından önerilen içerik analizi
yaklaşımı ile veri analizi gerçekleştirilmiştir. Veriler, NVIVO 12 Pro paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular
Katılımcıların %73,3’ü kadın ve %50.0’si 18-25 yaş grubundadır. Araştırmaya katılanların %70.0’i lisans mezunu,
%66.7’si evli, %50.0’si bir yıl ve altında mesleki çalışma süresine sahiptir ve hemşirelerin %70.0’i ise 7-12 aydır
COVİD-19 yoğun bakım ünitesinde görev yapmaktadır. Katılımcıların %73.3’ü günde en fazla iki hastaya bakım
vermektedir. Araştırma verilerinin içerik analizi sonucunda “COVID-19 pandemisinde hemşire olmak” ve “COVİD-19
tanılı hastaya bakım verme deneyimleri” olmak üzere iki ana tema belirlenmiştir. COVID-19 pandemisinde hemşire
olmak temasının alt temaları, “Nefessiz Kalmak”, “Yorgunluk”, “Fedakârlık”, “Özveri”, “Endişe”, “Uzun çalışma
saatleri”, “Mesleki doyum”, “Yakınlarına zarar verme korkusu”; COVİD-19 tanılı hastaya bakım verme deneyimleri ana
temasının alt temaları ise, “Bakımın iyileştirici gücünü farketme”, “Bakım verirken güvende hissetme”, “Uygulanan
tedavinin yetersizliği algısı”, “Çaresizlik” ve “Tükenmişlik” olarak belirlenmiştir.
Sonuç
Bu çalışmanın sonucunda bulgular, pandemi sürecinde hemşire olmanın anlamlılığını ortaya koymakla birlikte
bireysel ve mesleki açıdan olumlu ve olumsuz deneyimler yaşadıklarını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, deneyim, hemşirelik bakımı, fenomenoloji, pandemi
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SB-99
Yeni Mezun Hemşirelerin Yetkinlik Durumları ile Mesleki Hazıroluşluk Algılarının Belirlenmesi
Mustafa Demir1, Fatma Tanrıkulu2, Rümeysa Demir3
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,İlk ve Acil Yardım Pr., Sakarya
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Hemşirelik Bölümü,Sakarya
3
İstanbul Medipol Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Hemşirelik Bölümü,İstanbul
1
2

Giriş
Hemşirelik eğitimi, mezuniyet öncesinde öğrencilere gerekli bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışların
kazandırılmasını ve kanıta dayalı uygulamaların kullanılmasını amaçlamaktadır. Yeni mezun olmuş hemşirelerin
mesleğe başlamadan önce gerekli bilgi ve beceri niteliği kazanmış olması, mesleki rollerin yerine getirilmesinde
mesleki hazıroluşluklarının yüksek olması beklenmektedir. Bu nedenle yeni mezun hemşirelerin yetkinlik durumları
ile mesleki hazıroluşluk algılarının belirlenmesi önemlidir.
Amaç
Bu çalışma, yeni mezun hemşirelerin yetkinlik durumları ile mesleki hazıroluşluk algılarının belirlenmesi amacıyla
yapılmıştır.
Yöntem
Çalışma tanımlayıcı kesitsel tipte olup, örneklemini özel bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesinin ve sağlık
bilimleri yüksekokulunun hemşirelik bölümünden 2021-2022 öğretim yılında mezun olan 180 öğrenci oluşturmuştur.
Araştırmanın verileri “Bireysel Özellikler Formu’’,’’Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeği’’ ve ‘’Hemşirelik
Öğrencilerinin Yetkinlik Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Sürekli veriler ortalama ve standart sapma, kategorik
veriler ise sayı ve yüzde (%) olarak verilmiş olup, verilerin normal dağılıma uygunluğunun araştırılmasında
Kolmogrov Smirnov testi kullanılmıştır. Öğrencilerin ‘’Mesleki Hazıroluşluk Algısı Ölçeği’’nden aldıkları toplam puan
ile ‘’Hemşirelik Öğrencilerinin Yetkinlik Ölçeği’’nden aldıkları toplam puan arasındaki ilişki Spearman Korelasyon
analizi ile test edilmiştir.
Bulgular
Çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalaması 22.49±2.39 olup, %85.6’sının kadın olduğu belirlenmiştir.
Araştırmada, yeni mezun hemşirelerin mesleki hazıroluşluk algısı ölçeği’nden aldıkları toplam puan ile hemşirelik
öğrencilerinin yetkinlik ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamaları arasında pozitif yönde yüksek derecede
anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (r: 0.723, p< 0.05)
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada, araştırma kapsamına alınan yeni mezun hemşirelerin mesleki hazıroluşluk algısı ile hemşirelik
öğrencilerinin yetkinlikleri arasında anlamlı bir ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuç
araştırmanın yapıldığı üniversitenin yeni mezun hemşireleri ile sınırlıdır. Dolayısıyla, örneklemini farklı bölgelerden
yeni mezun olmuş hemşirelerin oluşturduğu araştırmaların yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, mesleki hazıroluşluk, yeni mezun, yetkinlik
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SB-100
Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarında Bilgi Okuryazarlık Düzeylerin Etkisi
Esra Doğan Yılmaz1, Nigar Ünlüsoy Dinçer2
1

Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

2

Amaç
Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarında bilgi okuryazarlık düzeylerin
etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem
Tanımlayıcı-ilişki arayıcı olan araştırmanın evrenini Ankara ilinde yer alan ve çalışmanın uygulanmasına izin veren
devlet üniversitelerinin hemşirelik bölümlerinde öğrenim gören son sınıf hemşirelik öğrencilerin tamamı (510)
oluşturmuş, çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 406 öğrenci ile araştırma tamamlanmıştır. Veriler
Kişisel Bilgi Formu, Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği (KDHYTÖ) ve Bilgi Okuryazarlık Ölçeği (BOÖ) ile
toplanmıştır. Etik kurul onayı alınmıştır. Veriler SPSS 22 programında Independent Sample T Test, One-Way ANOVA,
Pearson Korelasyon Katsayısı ve Lineer Regresyon analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular
Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 22.85±9.97 olup, %83.3’ü kadındır. Öğrencilerin, %49.8’i bir bilimsel
araştırma sürecinde yer aldığını, %24.9’u süreli yayın takip ettiğini, %51.5’i hemşirelikle ilgili bilimsel bir toplantıya
katıldığını, %80.3’ü bakım sürecinde bilimsel araştırmalardan yararlandığını, %94.6’sı bakımın kanıta dayalı olması
gerektiğini düşündüğünü ifade etmiş ve %72.9’u mesleki bilgi edinmek için günlük internet kullanım süresinin 2 saat
ve daha az olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin BOÖ puan ortalamaları 3.64±0.58 olup, hemşirelikle ilgili süreli
yayın takip etme, bakım sürecinde bilimsel araştırmalardan yararlanma ve bakımın kanıta dayalı olması gerektiğini
düşünme değişkenlerinin bilgi okuryazarlık düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık yarattığı saptanmıştır.
Öğrencilerin KDHYTÖ puan ortalamaları 61.39±9.66 olup, cinsiyet, hemşirelikle ilgili bilimsel bir toplantıya katılma,
bakım sürecinde bilimsel araştırmalardan yararlanma, bakımın kanıta dayalı olması gerektiğini düşünme ve mesleki
bilgi edinmek için günlük internet kullanım süresi değişkenlerinin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık yarattığı saptanmıştır. Öğrencilerin bilgi okuryazarlık düzeyleri ile kanıta dayalı
hemşireliğe yönelik tutumları arasında pozitif yönde, orta düzeyde anlamlı ilişki olduğu bulunmuş (r=0.387, p<0.000);
öğrencilerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarında bilgi okuryazarlık düzeylerinin etkili olduğu saptanmıştır
(r2=0.15, p<0.000).
Sonuç ve Öneriler
Araştırmada öğrencilerin bilgi okuryazarlık düzeylerinin iyi, kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının olumlu
olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin bilgi okuryazarlık düzeyleri arttıkça kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutum puanları
da olumlu yönde artmaktadır. Bilgi okuryazarlık düzeyinin öğrencilerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarını
olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Öğrencilerin bilimsel araştırma süreçlerine dahil edilerek bilgi okuryazarlık
düzeylerinin arttırılması ve kanıta dayalı hemşireliğe yönelik farkındalıklarının geliştirilmesi önerilmektedir.
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SB-101
Hemşirelik Öğrencilerinin Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonları Kontrol Önlemlerine Yönelik Bilgi ve
Tutumlarının Belirlenmesi
Hüsna Özveren, Emel Gülnar, Esra Doğan Yılmaz
Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı

Amaç
Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonları kontrol önlemlerine yönelik bilgi ve
tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem
Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmanın evrenini bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü 2, 3
ve 4. sınıflarında eğitim gören tüm öğrenciler (n=287) oluşturmuş olup araştırma 244 öğrenci ile tamamlanmıştır.
Veriler Tanıtıcı Özellikler Formu ve Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonları Kontrol Önlemleri Ölçeği kullanılarak
toplanmıştır. Çalışma için etik kurul onayı alınmıştır. Veriler SPSS 22 programında sayı, yüzde, Mann-Whitney U testi,
Kruskall-Wallis H testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular
Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.20±1.37 olup öğrencilerin %83.6’sının kadın ve %13.9’unun
sağlık meslek lisesi mezunu olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %75.4’ü kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarını
önlemeye yönelik eğitim aldığını, eğitim alanların tamamına yakını (%96.7) bu eğitimi lisans eğitimi sırasında
aldıklarını belirtmiş olup %26.6’sı alınan eğitimi yeterli bulurken, %61.4’ü kısmen yeterli bulduklarını ifade
etmişlerdir. Öğrencilerin sadece %13.1’inin üriner kateteri olan hastaya bakım verdiği ve %41.4’ünün bu konuda
kendi bilgisini yeterli bulmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin %84.4’ü kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının
yayılmasında hemşirenin etkili olduğunu ve %98.8’i ise kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesinde
el hijyeninin önemli olduğuna inandığını ifade etmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin Kateter İlişkili Üriner
Sistem Enfeksiyonları Kontrol Önlemleri Ölçeği toplam puan ortalamalarının 60.57±11.67 (min:15, mak:75) olduğu
saptanmıştır. Cinsiyet ve daha önce konuya ilişkin aldığı eğitimi yeterli bulma durumlarının öğrencilerin kateter ilişkili
üriner sistem enfeksiyonları kontrol önlemlerine yönelik bilgi ve tutum puanlarında istatistiksel olarak anlamlı fark
yarattığı bulunmuştur (p<0.05).
Sonuç ve Öneriler
Araştırmada öğrencilerin kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonları kontrol önlemlerine yönelik bilgi ve tutumlarının
yüksek olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet ve daha önce konuya ilişkin alınan eğitimi yeterli bulma durumlarının
öğrencilerin kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonları kontrol önlemlerine yönelik bilgi ve tutumlarında etkili
olduğu belirlenmiştir. Çalışmada öğrencilerin üriner kateteri olan hastaya bakım verme konusunda kendi bilgisini
yeterli bulmadığı bulunmuş olup klinik uygulamalarda bu konudaki gereksinimlerin belirlenerek desteğin arttırılması
ve çalışmanın daha geniş bir örneklem grubunda yapılması önerilmektedir.
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SB-102
Yataklı Onkoloji Biriminde Perroca Hasta Sınıflandırma Ölçeğine Dayalı Hemşirelik Bakım Sürelerinin Belirlenmesi:
Karma Yöntem Çalışması
Emine Türkmen1, Güzin Ayan2, Esra Uğur3, Banu Sarıtaş4, Çiğdem Erbay4, Elif Akbal4
İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

1

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Kütahya

2

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,İstanbul

3

Anadolu Sağlık Merkezi, Gebze

4

Amaç
Hemşire iş yükünün gerçek zamanlı hasta gereksinimlerine duyarlı araçlarla ölçülmesi önemlidir. Bu çalışma, yataklı
bir onkoloji biriminde Perroca Hasta Sınıflandırma Ölçeğine (PHSÖ) dayalı günlük hemşirelik bakım süresini (hemşire
iş yükünü) belirlemek ve Perroca Hasta Sınıflandırma Ölçeğinin hastaların bağımlılık düzeyini (akutluk derecesini)
belirlemede ayırt ediciliğini değerlendirmek amacıyla yapıldı.
Yöntem
Bu çalışma, açımlayıcı sıralı karma model tasarımda yapılmış olup önce nicel, sonra nitel veri toplandı. Çalışma,
Türkiye’nin batı bölgesinde bir özel hastanedeki 16 yataklı bir onkoloji ünitesinde yürütüldü. Çalışmanın nicel
bölümünde ünitede çalışan toplam 14 hemşire, nitel bölümünde ise 7 hemşire örneklemi oluşturdu. Nicel veriyi
toplamada “Hemşirelik Aktivite Kayıt Formu ve PHSÖ” kullanıldı ve zaman hareket çalışması ile 175 saat (14 hemşire
X 12.5 saat) boyunca doğrudan gözlem yapıldı. Bu süre içinde14 hemşire, kendi vardiyasında bakım verdiği hastaları
PHSÖ ile sınıflandırdı. Veri analizi için tanımlayıcı istatistikler, gruplar arası karşılaştırma (Kruskal Wallis, Mann
Whitney U testi), Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Nitel veri, çalışmanın nicel bölümüne katılan 7 hemşire ile
bireysel derinlemesine görüşmeler ile yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak toplandı. Nitel veri tematik analiz
ile incelendi. Daha sonra nicel ve nitel veri bütünleştirildi.
Sonuç
Doğrudan gözlem ile PHSÖ bağımlılık düzeylerine göre hemşirelik bakım süresi Tip 1 hasta için 117,94 dk, Tip 2
hasta için 162,28 dk, Tip 3 hasta için 215,41dk ve Tip 4 hasta için 301,37 dk idi. Nicel ve nitel veride, PHSÖ bakım
alanlarından “emosyonel destek ve sağlık eğitimi” ile ilgili bakım aktivitelerinin diğer bakım alanlarında yer alan
aktivitelerle birlikte yapıldığı belirlendi. Nicel ve nitel verinin bütünleştirilmesi sonucunda hastaların bağımlılık
düzeylerine göre hemşirelik bakım süreleri arasında anlamlı fark olduğu ve gece-gündüz vardiyası arasında ise
fark olmadığı sonucuna ulaşıldı. Bulgular, PHSÖ’nin yataklı onkoloji biriminde hastaların günlük olarak bağımlılık
düzeyini ve hemşirelik bakım süresini belirlemede, dolayısıyla hemşire iş yükünü tahmin etmede ayırt edici bir hasta
sınıflandırma aracı olduğunu gösterdi.
Anahtar Kelimeler: Hasta sınıflandırma, hasta bağımlılık düzeyi, hemşirelik bakım süresi, hemşire iş yükü, Perroca
Hasta Sınıflandırma Ölçeği
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SB-103
COVID-19 Pandemisinde Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Algısı
Züleyha Gürdap, Zeliha Cengiz
İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Malatya

Amaç
COVID-19 pandemisinde yaşanan gelişmeler, hemşirelik mesleğinin profesyonel kimliğini ve değerini topluma
göstermede geçmiş dönemlerde meydana gelen salgın ve savaşlarda olduğu gibi önemli bir kriz dönemi olabilir.
Bu araştırma COVID-19 pandemisinde toplumun hemşirelik mesleğine yönelik imaj algısını belirlemek amacıyla
yürütülmüştür
Gereç-Yöntem
Kesitsel olarak tanımlayıcı tasarımda yürütülen araştırma, Malatya il merkezinde yaşayan 811 birey ile yürütülmüştür.
Veriler, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılarak Mayıs 2022- Ağustos 2022
tarihleri arasında toplanmıştır. Her katılımcı 15-20 dakika süren online bir anket doldurmuştur. Verilerin analizde
tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t testi, ANOVA, Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır
Bulgular
Yaş ortalaması 29,71 (SD=10,79) olan katılımcıların, 58,8’inin kadın, 56,8’unun bekar ve 52,5’inin üniversite mezunu
olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %61,1’nin pandemi sürecinde; çalışan hemşire tanıdığı olduğu, %33,5’inin
hemşirelik hizmeti aldığı ve %33,7’sinin medyada hemşirelik ile ilgili haberlerle sık sık karşılaştığı saptanmıştır.
Katılımcıların medyada en yüksek oranda hemşirelerin şiddete maruz kaldığı (%62.9), çalışma koşullarının olumsuz
olduğu (%47,6) ve maaşlarının yetersiz olduğu (%39,5) yönündeki haberlerle karşılaştığı belirlenmiştir. Bu haberlerin
en çok televizyonda (77,7) ve internette (%69,5) karşılarına çıktığı ve haberlerin katılımcıların çoğunda hemşirelerle
ilgili olumlu izlenim bıraktığı (%59,1) görülmüştür. Pandemi döneminde katılımcıların %48,2’sinin hemşirelerden
hastalık bulaştırabileceği için kaçındıkları ve %54,3’nün hemşirelik mesleki örgütlerinin hemşirelerin durumunu
topluma yansıtmakta yeterli olmadığını düşündüğü belirlenmiştir. Yine katılımcıların %91,0’nın hemşirelerin çalışma
şartlarının ağırlaştığını düşündüğü belirlendi. Katılımcıların hemşirelik mesleğinin özellikleri alt boyutundan 3,95
(SD=0,87), hemşirelik mesleğini tercih etme durumu alt boyutundan 3,55 (SD=0,72), hemşirelik mesleğinin genel
durumuna yönelik tutum alt boyutundan 3,46 (SD=0,54) ortalama puan aldıkları ve ölçek toplam ortalama puanın
da 3,65 (SD=0,57) olduğu saptandı.
Sonuç ve öneri
Araştırmaya katılan bireylerin hemşirelik mesleğine yönelik imaj algısının olumlu olduğu görülmüştür. Hemşirelik
mesleğine yönelik imaj algısının geliştirilmesi için medya ve mesleki örgütlerin etkisinin arttırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: COVİD-19, hemşire, hemşirelik mesleği, imaj, toplum
Not: Bu araştırma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje
numarası 2803.
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PB-01
Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Hasta Mahremiyeti Davranışları ile Çok Boyutlu Duygusal Empati Becerilerinin
Değerlendirilmesi
Hanife Durgun, Fatma Aksoy
Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Ordu

Amaç
Bu çalışma hemşirelik ve tıp öğrencilerinin hasta mahremiyeti davranışları ile çok boyutlu duygusal empati düzeylerini
belirlemek ve karşılaştırmak amacıyla planlanmıştır.
Yöntem
Tanımlayıcı türde planlanan araştırmanın örneklemini Karadeniz Bölgesinde bir üniversitenin 340 hemşirelik
öğrencisi ve 205 tıp öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler Birey Tanılama Formu, Hasta Mahremiyet Ölçeği ve Çok
Boyutlu Duygusal Empati Ölçeği ile 1 Kasım 2021-1 Mart 2022 tarihleri arasında yüz yüze toplanmıştır. Çalışmaya
başlamadan önce etik kurul onayı, kurum izni ve öğrencilerden bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Verilerin normal
dağılıma uygunluğu Skewness ve Kurtosis, Kolmogorov-Smirnov testi değerleri ile değerlendirilirken veriler normal
dağılıma uygunluklarına göre Student t testi, Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis testleri ile analiz edilmiş ve
p<0.05 anlamlılık düzeyinde ve %95 güven aralığı değerlendirilmiştir.
Bulgular
Hemşirelik bölümü öğrencilerinin Hasta Mahremiyet Ölçeği puan ortalamaları 43.25±15.21, tıp bölümü öğrencilerinin
Hasta Mahremiyet Ölçeği puan ortalamaları 48.41±19.09, Çok Boyutlu Duygusal Empati Ölçeği puan ortalamaları
hemşirelik bölümü öğrencilerinin 111.61±15.42 puan, tıp bölümü öğrencilerinin ise 107.91±14.71 olduğu
belirlenmiştir. Öğrencilerin Hasta Mahremiyet Ölçeği puan ortalaması ile cinsiyet, okuduğu bölüm, okuduğu sınıf,
hasta hakları yönetmeliğini okuma ve daha önce hastanede tedavi veya bakım alma durumuna göre gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunmuştur (p<0.05). Öğrencilerin Çok Boyutlu Duygusal Empati Ölçeği
puan ortalaması ile cinsiyet, okuduğu bölüm, okuduğu sınıf ve daha önce hastanede tedavi veya bakım alma durumu
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Ayrıca hemşirelik ve tıp
öğrencilerinin Hasta Mahremiyet Ölçeği puan ortalamaları ile Çok Boyutlu Duygusal Empati Ölçeği puan ortalamaları
arasında istatistiksel açıdan zayıf düzeyde negatif yönde istatistiksel açıdan anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (r=0.346; p=0.000)
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada hem hemşirelik hem de tıp öğrencilerinin hasta mahremiyeti davranışlarının düşük, empati düzeylerinin
ise yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda öğrencilere özellikle hasta mahremiyeti konusunda farkındalık
kazandırılması için eğitimlerin planlanması ve geri bildirimlerde bulunulması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Empati, Mahremiyet, Tıp, Öğrenci
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PB-02
COVID-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Esasları Dersi Eğitimi: Hibrit Model
Seval Ağaçdiken Alkan, Cansev Bal, Tuğba Kavalalı Erdoğan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Samsun

Amaç
Pandemi sürecinde Hemşirelik Esasları Dersinin uzaktan ve hibrit eğitim modeliyle yürütülmesine ilişkin deneyimlerin
paylaşılmasıdır. COVID-19 pandemisi eğitim sistemini olumsuz yönde etkilenmiştir. Kuramsal ve uygulamalı öğretimi
kapsayan hemşirelik eğitimi pandemiden önemli ölçüde etkilenmiştir. Tüm üniversitelerde yüz yüze işlenen Hemşirelik
Esasları Dersi, Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararıyla uzaktan eğitim yöntemiyle işlenmeye başlanmıştır. 2020-2021
eğitim-öğretim yılında Hemşirelik Esasları dersinin, ders süresinde azaltma yapılmadan, kuramsal bölümü çevrim
içi ders anlatımı, sunum, makaleler ve videolarla senkron olarak gerçekleştirilmiştir. Ders içi etkileşimi artırmak
amacıyla aktif öğrenme yöntemleri kullanılmıştır. Dersin laboratuvar uygulaması çevrim içi yapılmıştır. Laboratuvar
uygulamasında; öğretim elemanları tarafından her becerinin video kayıtları yapılmış, bu kayıtlar ve her beceriye
ilişkin işlem basamakları öğrencilerle çevrim içi olarak paylaşılmıştır. Dersin konu anlatımı ve beceri videolarının
tekrar izlenebilmesi için ders kaydı ve beceri videoları dersin yürütüldüğü sanal sınıfa kaydedilmiştir. Laboratuvar
değerlendirmesi, öğretim elemanları tarafından belirlenen becerilere yönelik yapılmıştır. Belirlenen becerilere
yönelik, öğrenciler ev ortamında beceri video çekimleri yapmış ve bu videoları sisteme yüklemişlerdir. Bu videoları;
laboratuvar dersi saatinde öğretim elemanları tarafından uygulama kontrol listeleri doğrultusunda değerlendirilmiş
ve öğrencilere geri bildirim verilmiştir. Pandemi koşulları nedeniyle bir önceki yılda klinik uygulamaya çıkamayan
öğrencilere, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı dönem başında klinik ortama hazır olmalarını desteklemek amacıyla 3 gün
temel becerilere yönelik yüz yüze laboratuvar uygulaması yapılmıştır. 2021-2022 eğitim öğretim yılında ise Hemşirelik
Esasları dersi hibrit eğitim modeliyle yürütülmüştür. Dersin kuramsal bölümü çevrim içi senkron olarak, laboratuvar
uygulaması ise yüz yüze verilmiştir. Dersin kuramsal bölümüne ait videolar, sunumlar, makaleler öğrenciler ile
paylaşılmıştır. Dersin kayıtları, beceri videoları, her beceriye ilişkin işlem basamakları, sunumlar ve makaleler dersin
yürütüldüğü sanal sınıfa kaydedilmiştir. Dersin kuramsal bölümü ve laboratuvar uygulaması interaktif öğrenme
yöntemleriyle (catch up, kahoot, wordcloud, pawtoon, puzzlemaker) desteklenmiştir. Laboratuvar uygulamasında
beceri videoları ilk olarak öğrencilere izletilmiştir. Pandemi koşuları gereği tedbir amaçlı, öğrenciler küçük gruplara
ayrılmış ve beceriler öğretim elemanları tarafından yüz yüze uygulamalı olarak gösterilmiştir. Her bir beceri, bire bir
öğrencilere çalıştırıldıktan sonra beceri kontrol listeleri doğrultusunda değerlendirilme yapılmıştır. Bahar döneminde,
öğrenciler klinik uygulamaya çıkmışlardır. Dönem sonunda dersin işlenişine yönelik ders değerlendirmeleri öğrenci
memnuniyet düzeyi, ders çıktılarına ulaşma düzeyi ve diğer akreditasyon kriterleri doğrultusunda yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19 pandemisi, eğitim teknolojisi, hemşirelik eğitimi, uzaktan eğitim
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PB-03
İlk Kez Klinik Uygulamaya Çıkan Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Uygulamaya Yönelik Görüşleri
Hülya Elmalı Şimşek
Fenerbahçe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Amaç
2020-2021 yılında Türkiye’de toplam 224,048 uluslararası öğrenci farklı bölümlerde ve alanlarda yükseköğrenime
devam etmektedir. Son yıllarda açılan İngilizce hemşirelik programları ile birlikte Türkiye’de uluslararası hemşirelik
öğrenci sayıları da artmıştır. Hemşirelik eğitimi hem teorik hem uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri içermektedir.
Bu nedenle öğrencilerin uygulama alanlarında kazandıkları deneyim ve öğrenim oldukça değerlidir. Uluslararası
öğrenciler ise farklı bir ülkede eğitim almakta ve bunun avantaj ile dezavantajlarını deneyimlemektedirler. Araştırmada,
uluslararası hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamalarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırma, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik-İngilizce Programı’na kayıtlı yirmi bir birinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler Bilgi Formu ve
Uygulamaya Yönelik Görüş Bildirim Formu ile toplanmıştır.
Bulgular
Çalışmaya katılan öğrencilerin yaşları 18-34 arasında değişmektedir. Öğrenciler; Nijerya (14), Somali (4), Dubai
(1), İran (1) ve Lübnan (1) uyrukludur. Öğrencilerin %33’ ü hiç Türkçe bilmediğini, %52’si ise çok az anlayabildiğini
ifade etmiştir. Öğrenciler klinik uygulamalarını üniversitenin işbirliği içerisinde olduğu özel bir hastanede, on bir
hafta boyunca haftada bir gün, üç öğretim elemanı ile gerçekleştirmişlerdir. Öğrencilerin tamamı (%100) uygulama
yapılan kurumun öğrenme ortamını, çoğunluğu (%52) ise personelin destekleyici davranışlarını ve uluslararası hasta
oluşunu avantaj olarak görmektedir. Klinik uygulama ile temel iletişim becerilerini geliştirdiklerini (%50), hemşirelik
becerilerini alanda görmenin çok faydalı olduğunu (%44), kendi kapasitelerinin farkına vardıklarını (%17) ifade
etmişlerdir. Öğrencilerin %66’sı hastane çalışanlarının ve hastaların çoğunluğunun İngilizce bilmemesi, öğrencilerin
de Türkçe bilmemeleri klinik uygulamadaki en büyük sorunu oluşturduğunu ifade etmektedir. Dil bariyeri nedeniyle
personel ile iletişim kurmakta zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını ifade eden öğrenciler, aynı zamanda hasta üzerinde
uygulama yapmalarına izin verilmemesini de dezavantaj olarak görmektedirler.
Sonuç ve Öneriler
Öğrenciler genel olarak çıktıkları klinik uygulamadan memnun olduklarını ancak dil bariyerine yönelik çözümler
gerektiğini ifade etmektedirler. Klinik uygulama için yeterli alanın olması, öğrencilerin hem hastalarla hem personel
ile rahat iletişim kurabilmeleri, temel hemşirelik bakım ve becerilerine yönelik uygulamaları hastanede yapabilmeleri
gibi konuların üzerinde durulması klinik uygulamaların daha verimli olması açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Klinik öğretim, klinik uygulama, uluslararası hemşirelik öğrencisi
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PB-04
Hemşirelik Eğitiminde Sanal Hasta Simülasyonu: Sistematik Derleme
Gül Şahin Karaduman1, Tülay Başak2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi

2

Amaç
Sanal hasta simülasyonları, hemşirelik öğrencilerinin klinik yeterlilik konusundaki eğitiminde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu derleme, hemşirelik eğitiminde sanal hasta simülasyonlarının kullanımına ilişkin mevcut kanıtları
belirlemeyi, değerlendirmeyi ve sentezlemeyi amaçlamıştır.
Yöntem
PubMed (National Library of Medicine), Clinical Key (Elsevier), Science Direct (Elsevier), Web of Science Core Collection
(Thomson Reuters) ve Springer (SpringerLink) dahil olmak üzere beş veri tabanında, 1995 ile 10 Nisan 2019 tarihleri
arasında İngilizce anahtar kelimeler kullanılarak bir literatür taraması yapılmıştır. Arama, PICOS kriterlerine göre
düzenlenmiş ve Boolean operatörleri AND ve OR ile birleştirilmiş dört anahtar kelime grubuyla gerçekleştirilmiştir:
(“virtual patient” [Allfields]) OR (“virtual simulation” [Allfields]) OR (“virtual patient simulation” [Allfields]) AND
(“nursing student” [Allfields]). 2006-2019 yılları arasında İngilizce olarak yayınlanan randomize kontrollü çalışmalar
dahil edilmiştir. Tespit edilen 4235 araştırmadan, hemşirelik eğitiminde sanal hasta simülasyonlarını bildiren 10
randomize kontrollü çalışma tasarımı gözden geçirilmiştir. Nicel Çalışmalar için Kalite Değerlendirme Aracı Türkiye
versiyonu (T-QATQS) randomize kontrollü çalışmaların kalitesini değerlendirmek için kullanılmıştır. Dahil edilen
çalışmaların referans listesi, ek çalışmalar elde etmek için incelenmemiştir.
Bulgular
Bazı araştırmalar sanal hasta simülasyonlarının öğrencilerin bilgi, beceri, öz yeterlik, özgüven, hemşirelik yeterliklerini
ve klinik uygulamadaki memnuniyet düzeylerini artırdığını gösterirken, bazı araştırmalarda deney ve kontrol grupları
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Tüm çalışmalarda kullanılan sanal hasta simülasyon yöntemleri farklılık
göstermektedir. Uygulama süresi ve sanal hasta ile karşılaştırılan yöntemlerin sonuçların değişmesine neden olduğu
görülmektedir. Kalite ise, 10 çalışmanın dördünde zayıf, ikisinde orta ve dördünde güçlüydü.
Sonuç ve Öneriler
Bu sistematik derleme, özellikle COVID-19 pandemisi gibi yüz yüze eğitimin askıya alındığı dönemlerde aktif bir
öğrenme yöntemi olarak sanal hasta simülasyon yöntemlerinin kullanılmasının düşünülmesi gerektiğini göstermiştir.
Hemşirelik öğrencileri üzerindeki olumlu etkilerine rağmen, randomize kontrollü çalışmalarla yürütülen sanal hasta
simülasyonlarının kalite bakımından sınırlı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Hemşirelik, Hasta Simülasyonu, Sistematik İnceleme, Sanal
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PB-05
Psikomotor Beceri Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşım; Çevrimiçi Birlikte Uyguluyoruz
Ükke Karabacak, Hilal Yıldız Çelik
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Giriş
Hemşirelik eğitiminde pek çok psikomotor becerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Beceri öğretimi sırasında
öğrencinin eğitimci ile birlikte aşamalı olarak öğrenmesinin ve aktif olmasının istenilen yetkinliğe ulaşmada etkisi
olduğu bilinmektedir. Pandemi sürecinde hemşirelik eğitiminde psikomotor alana yönelik öğrenme süreci olumsuz
olarak etkilendi ve eğitimciler yeni eğitim yöntemleri geliştirme konusunda çalışmalar sürdürdü.
Amaç
Çalışmada, “kan basıncı ölçümü becerisi” örneği üzerinden hemşirelik öğrencilerine psikomotor beceri
kazandırmada çevrimiçi ortamda eğitimci ile birlikte beceri öğrenmenin etkisini değerlendirmek amaçlandı.
Gereç-Yöntem: Çalışma, Türkiye’de bir vakıf üniversitesinde hemşirelik lisans programına kayıtlı birinci sınıf öğrencileri
ile gerçekleştirildi. Deneysel tasarımda miks metod ile gerçekleştirildi. Gönüllü öğrenciler randomizasyon yöntemi
ile kontrol ve deney gruplarına ayrıldı. Kan basıncı ölçümü ile ilgili teorik ders işlendikten sonra beceri uygulama
eğitiminde; kontrol grubunda yer alan öğrenciler (n = 22) kan basıncı ölçme beceri adımlarını lisanslı olarak kullanılan
video programından izledi. Deney grubunda yer alan öğrenciler (n = 22) eğitimci eşliğinde, çevrimiçi ortamda ve
kendilerinin belirledikleri bir simüle hasta üzerinde uygulamayı gerçekleştirdi. Kontrol ve deney grubundaki öğrenciler,
becerileri bütün uygulama ilkelerine ve laboratuvar koşullarını sürdürecek şekilde gerçekleştirdiler. Nicel veriler
Kan Basıncı Ölçme Beceri Kontrol Listesi, öğrenci görüşlerinin yer aldığı nitel veriler Çevrimiçi Birlikte Uyguluyoruz
Görüş Formu kullanılarak toplandı. Veriler iki kez toplanarak değerlendirildi; ilk değerlendirme çevrimiçi ortamda,
ikinci değerlendirme altı ay sonra yüz yüze gerçekleştirildi. Öğrencilerin görüş, duygu ve düşüncelerin yer aldığı nitel
değerlendirme yüz yüze gerçekleştirildi. Elde edilen nicel veriler Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
21.0 kullanılarak istatistiksel olarak analiz edildi.
Bulgular
Yapılan değerlendirmede; kontrol ve deney grubunda yer alan öğrencilerin Kan Basıncı Ölçme Beceri Kontrol Listesi
puan ortalamaları karşılaştırıldığına, birinci değerlendirme puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı
(p=0.44), ikinci değerlendirme puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu belirlendi (p=0.001). Öğrencilerin
yazılı görüşleri duygu, öğrenme ve özgüven olmak üzere üç temada değerlendirildi.
Sonuç
Çalışmanın nicel ve nitel sonuçları, çevrimiçi ortamda eğitimci ile birlikte beceri öğrenmenin öğrencide beceri
kazanımına etkisi olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, seçilmiş bazı beceriler eğitimci eşliğinde çevrimiçi
olarak öğretileceği görüldü. Bu sonuçlar doğrultusunda öğretimin yüz yüze olmadığı durumlarda ya da öğrencinin
uygulamaya hazır oluşluğunu sağlamak amacıyla, beceri öğretiminde yenilikçi bir uygulama olarak çevrimiçi
yöntemin kullanılabileceği önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: psikomotor beceri, çevrim içi beceri öğretimi, kan basıncı ölçümü
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PB-06
Türkiye’de Hemşirelik Lisans Programlarında Hemşirelik Esasları Dersinin Öğretimi: Sistematik İnceleme
Yasemin Kıyak, Burcu Demircan, Türkinaz Aştı
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Amaç
Araştırma Türkiye’deki hemşirelik lisans programlarında Hemşirelik Esasları dersinin öğretiminin incelenmesi
amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.
Yöntem
Araştırmanın örneklemini YÖK Lisans Atlasında yer alan Hemşirelik Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık
Yüksekokullarının Hemşirelik lisans programları oluşturmuştur. Araştırmaya KKTC’ de yer alan, entegre eğitim
sistemini kullanan ve bologna bilgi paketi bulunmayan bölümler dahil edilmemiştir. Araştırmanın planlanmasında
PRISMA akış şeması kullanılmıştır. İnceleme alanında uzman iki araştırmacı tarafından Temmuz -Ağustos 2022
arasında dahil edilme ve dışlama kriterleri uygulanarak YÖK veri tabanı üzerinden yürütülmüştür. Elde edilen veriler
SPSS25 programında tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular
Araştırma sonucunda YÖK veri tabanı incelenerek 263 adet okula erişim sağlanmıştır. Dahil edilme ve dışlama
kriterleri uygulandıktan sonra 129 tane hemşirelik lisans programı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. İnceleme
sonucunda dersin yer aldığı okulların %72.1’inin Devlet Üniversitesi olduğu, %79.8’inin Sağlık Bilimleri Fakültesi
bünyesinde yer aldığı, %76.7’sinde müfredatta dersin adının Hemşirelik Esasları olduğu, %72.9’unda dersin ikinci
yarı yılda verildiği, %14.7’sinde dersin ön koşulu olduğu, %98,4’ünde dersin dilinin Türkçe olduğu, dersin ortalama
AKTS değerinin 12 (min=5, max=20), haftalık ortalama teorik ders saatinin 5, uygulama ders saatinin ise 12 olduğu
belirlenmiştir. Tüm okullardaki dersi veren öğretim elemanı sayısı toplamı 347 olup, bu sayının %52’sinin öğretim
üyelerinden oluştuğu ve Türkiye ortalamasında öğretim elemanı başına 52.1 öğrenci düştüğü belirlenmiştir. İncelenen
bölümlerin %10.9’unun akredite olduğu, %71.3’ünde dersin program çıktılarının öğrenme çıktıları ile ilişkilendirildiği
ve %72.1’inde ders değerlendirmesinde vize ve final sınavlarına ek olarak vaka/klinik uygulama ödevlerinin de etki
ettiği saptanmıştır.
Sonuç ve Öneriler
Hemşirelik eğitim müfredatında Hemşirelik Esasları dersi zorunlu mesleki ders olarak yer almaktadır. İnceleme sonucunda
bu dersin müfredatının HUÇEP konu başlıklarına uygun olarak hazırlandığı, klinik uygulamasının olduğu, HEPDAK
tarafından akredite olanlarda dahil olmak üzere hemşirelik lisans programlarının büyük çoğunluğunda program çıktıları
ve öğrenme çıktılarının ilişkilendirildiği belirlenmiştir. Derse yönelik öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, dersin
verildiği dönem, ders saati, dersin AKTS bilgileri ve dersin klinik uygulamasının yapıldığı zaman farklılık göstermektedir.
Hemşirelik temel becerilerinin öğretildiği bu dersin standart bir düzende verilmesi, nitelikli hemşireler yetiştirilmesi
için önemlidir. Bu kapsamda okullar arasındaki farklılıkları önlemek adına konu ile ilgili daha fazla araştırmanın
yapılması, konunun mesleki derneklerin de katkısıyla daha fazla dile getirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik esasları, bologna süreci, hemşirelik eğitimi, müfredat

234

www.thbk2022.org

6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,

PB-07
Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitiminde Sanal Simülasyon Uygulamaları: Sistematik Derleme
Esra Özer1, Dilek Sarı2, Nihal Taşkıran3, Hatice Erdem Önder2
İstanbul Bilgi Üniversitesi, İlk ve Acil Yardım Programı
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları AD
3
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları AD
1
2

Amaç
Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin eğitiminde kullanılan sanal simülasyon uygulamalarını ve bu uygulamalarının
etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem
Sistematik derleme niteliğinde olan çalışma, 1 Ocak 2017-18 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki, İngilizce dizinler
taranarak yapılmıştır. Pubmed (131 çalışma), Web of Science (1164 çalışma) ve Cochrane (420 çalışma) veri tabanları,
“immersive simulation, screen-based simulation, serious games, virtual reality, virtual reality simulation, web-based
simulation virtual patients, virtual simulation, nursing education” anahtar kelimeleri ile taranmıştır. Çalışmanın
yapılması ve raporunun hazırlanmasında PRISMA protokolü takip edilmiştir. Bu sistematik derlemede olası bias
riskini azaltmak için literatür tarama, makale seçimi, veri çekme ve makale kalitesinin değerlendirilmesi işlemleri
iki araştırmacı tarafından bağımsız olarak yapılmış, her bir aşama diğer araştırmacıların da katıldığı bir oturumda
kontrol edilmiş ve görüş birliği oluşturulmuştur. Yayın dili İngilizce olmayan, tam metnine ulaşılamayan, deneysel ve
yarı deneysel nitelikte olmayan çalışmalar dışlanmıştır.
Bulgular
Çalışmada veri tabanlarının taraması sonucunda 1715 makaleye ulaşılmıştır. Bu makalelerden 22’si
incelemeye alınmıştır. Çalışmalarda sanal simülasyon temelli oyun, mobil uygulama, sanal gerçeklik
ile eğitimin etkinliği değerlendirilmiştir. Öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin arttığı, kendine güven
duygularının geliştiği saptanmıştır. Aspirasyon ile ilgili oyun oynatılan bir çalışmada, deney grubundaki
öğrencilerin çalışma sonunda aspirasyonu daha başarılı şekilde yaptığı hemşirelik tanıları üzerine
yapılan bir çalışmada hemşirelerin mobil eğitim sonunda karar verme becerilerinin arttığı bulunmuştur.
Sonuç ve Öneriler
Bu sistematik derlemede sanal simülasyon uygulamalarının hemşirelik öğrencilerinin eğitimlerinde
olumlu etkileri olduğu, ancak hemşirelik eğitimine katkısı konusunda sınırlı sayıda çalışmanın
yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle sanal simülasyon uygulamalarına yönelik randomize kontrollü
çalışmaların arttırılması ve hemşirelik eğitimde yeni sanal oyunlar tasarlanılması önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik eğitimi, Sanal Simülasyon, Özümseyici simülasyon Ekran tabanlı simülasyon, Ciddi
oyunlar, Sanal Gerçeklik, Sanal Hasta
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik eğitimi, Sanal Simülasyon, Ciddi oyunlar, Sanal Gerçeklik, Sanal Hasta
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PB-08
Hemşirelik Öğrencilerinde Psikomotor Becerilerin Geliştirilmesinde Farklı Öğretim Yöntemlerinin Etkisi
Azzet Yüksel1, Nehir Demirel2, Füsun Terzioğlu1
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kocaeli

1

Maltepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul

2

Hemşirelik eğitimi öğrencilere; bilişsel duyuşsal ve psikomotor alanlara yönelik beceriler kazandırmayı
amaçlamaktadır. Bu amaçla psikomotor becerilerin kazanılmasında geleneksel yöntem olan demonstrasyon etkin
olarak uygulanmaktadır. Ancak günümüzde; hemşirelik eğitiminde öğrenci sayılarının artışı, eğitici sayılarının azlığı,
laboratuvar ortamlarındaki yetersizlikler, öğrencilerin istediği zaman uygulamaları kendi kendine güvenli olarak
tekrarlama olanağının olmaması, öğrenilen teorik bilgilerin klinik ortamda yeterince uygulanamaması, hasta
güvenliğini tehdit eden unsurların en aza indirilmesinin gerekliliği gibi birçok etken sonucunda; hemşirelik eğitiminde
teorik bilginin uygulamaya aktarılmasında farklı öğretim yöntemlerinin kullanılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu
yöntemler içerisinde, yüksek gerçekli simülasyon, standart hasta ve hibrit yöntem, video destekli öğretim, senaryo
temelli öğrenme, bilgisayar destekli oyunlar, sanal gerçeklik uygulamaları, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını
deneyimledikleri gerçekçi bir öğrenme ortamı sağlayarak öğrencilerin hem bilişsel hem de psikomotor becerilerinin
geliştirilmesinde aktif olarak kullanılmaktadır. Yüksek gerçekli simülasyon uygulamaları hemşirelik öğrencilerinin;
klinik yeterliliklerini, öz güvenini, eleştirel düşünme becerisini, iletişim becerisini ve bilgi düzeyini artırıp, öğrencilerin
kaygısını azaltarak, klinik karar verme sürecini olumlu etkilediği görülmektedir. Standart hasta ve hibrit yöntemin
psikomotor becerilerin geliştirilmesinde yüksek gerçekli simülasyon uygulamalarına alternatif olabileceği ve bu
yöntemle senaryodaki duygunun daha gerçekçi olabileceği belirtilmektedir. Video destekli öğretimin hemşirelik
öğrencilerinde psikomotor becerileri geliştirdiği ancak dokunma hissinin eksik kaldığı belirtilmektedir. Bu nedenle
video destekli öğretimin demonstrasyon yöntemi ile kullanılması belirtilmektedir. Senaryo temelli öğrenme ile
öğrencilere bir problem üzerinde çözüm yoları bulabilmeleri ve edinmiş oldukları bilgi birikimlerini kullanarak
problemi çözmeleri beklenir. Birçok araştırmacı senaryo temelli öğrenmenin temel olarak öğrencilerin analitik,
entelektüel, problem çözme, iletişim ve takım çalışması becerilerini içeren yetenek ve becerilerinin geliştirilmesine
yardım ettiğini belirtmektedir. Hemşirelik eğitiminde bilgisayar destekli oyunların kullanımı öğrencilere gerçekçi ve
güvenli bir ortamda klinik akıl yürütme ve karar verme fırsatını sunmaktadır. Sanal dünyada gerçek nesnelerin üç
boyutlu olarak temsil edilmesini sağlayan sanal gerçeklik uygulamaları, pek çok eğitimcinin ilgi odağı haline gelmiştir.
Sanal gerçeklik uygulamalarının öğrencinin klinik ortam öncesi beceri yeterliliğini arttırdığı belirtilmektedir. Sonuç
olarak, psikomotor becerilerin geliştirilmesi amacıyla kullanılan farklı öğretim yöntemlerinin hemşirelik eğitimine
olumlu katkısı olduğu ve yöntemlerin öğrenim amaçları ve çıktıları doğrultusunda şekillendirilmesinin önemli olduğu
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: eğitim teknolojisi, hemşirelik eğitimi, klinik beceri, öğretme yöntemleri
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PB-09
Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Ayten Zaybak1, Dilek Sarı1, Şebnem Çınar Yücel1, Necmettin İşçi2, Ahmet Erol3
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İzmir
Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Iğdır
3
Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Batman
1
2

Giriş
Bilim ve teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle beraber toplumun ihtiyaçları da değişmekte ve
farklılaşmaktadır. Günümüzde uzaktan eğitim, hemşirelik bilgi ve becerilerinin kazandırılmasında
geleneksel eğitim yöntemlerine alternatif veya tamamlayıcı olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Amaç: Bu çalışma, uzaktan eğitim alan hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşlerini incelemek
amacıyla planlanmış, tanımlayıcı-kesitsel nitelikte bir araştırmadır.
Gereç-Yöntem
Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim öğretim döneminde öğrenim gören ve Hemşirelik Esasları Dersini
uzaktan eğitim şeklinde alan Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2. Sınıf (N=306), Batman Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi 1. Sınıf (N=77) ve Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 1. Sınıf (N=73)
hemşirelik öğrencileri oluşturmuştur (Çalışmanın yürütüldüğü üniversitelerden Ege Üniversitesinde
Hemşirelik Esasları Dersi 2. sınıfta, Batman ve Iğdır Üniversitelerinde ise 1. sınıfta verilmektedir.)
Çalışmanın örneklemini ise örneklem kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden öğrenciler
(n=298) oluşturmuştur. Örneklem kriterleri; 2020-2021 öğretim yılında hemşirelik esasları dersini
çevrimiçi olarak almak, çevrimiçi derslere devam etmek ve araştırmaya katılmayı kabul etmektir.
Verilerin toplanmasında “Birey Tanıtım Formu” ve “Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşler Ölçeği” kullanılmıştır.
Çalışmanın verileri online olarak toplanmıştır. Verilerin toplanmasında öncelikle Google Form oluşturulmuş, daha
sonra öğrencilerle paylaşılarak formu doldurmaları istenmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi için bilimsel etik kuruldan
ve araştırmanın yapıldığı kurumlardan izin alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesi için sayı, yüzde, ortalama, standart
sapma, tek yönlü varyans analizi (One-way Anova) ve bağımsız gruplar için t-test kullanılmıştır.
Bulgular
Çalışmaya
katılan
öğrencilerin
yaş
ortalaması
21,23±2,24
olup,
%67,8’i
kadındır.
Öğrencilerin
%70,1’inin
internete
erişebildiği,
%94,6’sının
bir
bilgisayara
sahip
olduğu,
%75,2’sinin gelir durumunun orta olduğu, %63,4’ünün il merkezinde yaşadığı saptanmıştır.
Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşler Ölçeği puan ortalamaları toplam ölçekte 50,81±10,74 (Ölçekten
alınabilecek min-maks puan 18-90’dır), alt boyutlardan “Kişisel uygunluk”da 17,81±7,73, “Etkililik”de 12,97±6,73,
“Öğreticilik”de 13,74±5,19 ve “Yatkınlık”da 6,27±2,98 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin öğrenim gördükleri eğitim
programı, sınıf, cinsiyet, bilgisayara sahip olma durumunun uzaktan eğitim ile ilgili görüşlerini etkilediği saptanmıştır
(p<0,05).
Sonuç
Öğrencilerin uzaktan eğitimle ilgili görüşlerinin olumlu veya olumsuzdan ziyade orta düzeyde olduğu söylenebilir. Bu
nedenle de uzaktan eğitim yönteminin hemşirelik eğitiminde destekleyici olarak kullanılması önerilmektedir
Anahtar Kelimeler: Eğitim, hemşirelik, uzaktan eğitim
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PB-10
Pandemi Sürecinde İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Oryantasyon Sürecindeki Risklerinin Azaltılması
Kıymet Yılmaz, Çiğdem Çalışkan, Evrim Şahin Bilgin, Seyhan Tiftik, Arzu Okur Biber
Acıbadem Altunizade Hastanesi

Yeni işe başlayanların işe uyum süreçleri yakın takip gerektirmekte olup pandemi sürecinde gerek klinik stajına
çıkamayan gerekse yüz yüze eğitim alamayan yeni mezun hemşirelerin işe uyum süreçlerindeki takiplerinin farklı
yöntemler gerektirmesi söz konusudur.
Amaç
İşe yeni başlayanların yeni normale göre klinik oryantasyon süreçlerini takip etmek, süreç basamaklarını yeniden
detaylandırmak, yeni klinik eğitim yöntemleri geliştirmek, motivasyonlarına destek olacak girişimler belirlemektir.
Gereç-Yöntem
İşe başlayacak kişiler birkaç hafta öncesinde aranarak kullanacakları araç-gereçler planlandı, ilk iş günü karşılama
programı ve «Hoşgeldin Kiti» hazırlandı. İşe başlayanların çalıştığı birimlere özel oryantasyon programları oluşturuldu
(Yatan hasta katları, yoğun bakım vb), çalışanların işe başladıktan sonraki teknik ekipmanların hazırlıkları yapıldı.
İlk gün, 10. gün ve 2. ay görüşmeleri yapıldı. Yapılan görüşme ve değerlendirmeler % ve ortalama hesapları ile
değerlendirilerek aksiyonlar planlandı ve yöneticiler ile de görüşmeler sağlandı.
Bulgular
Temmuz-Aralık 2020 arasında 381 kişi işe başlamış olup 140 kişi istifa etmiştir. İlk iş günü stresinin
azaldığı çalışanlar tarafından iletildi, istifa oranları %12 azaldı, birimlerin klinik oryantasyon son test
puan ortalamaları %18,3 ve çalışanların kendi kliniklerini değerlendirme puan ortalamaları %10 arttı.
Sonuç
İşe uyum süreçlerinde planlı oryantasyon programlarının olması ve yeni farklı yöntemlerle klinik takibinin yapılması
çalışanların oryantasyon süreçlerini olumlu etkilediği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Oryantasyon, Hemşirelik, Pandemi
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Mobil Uygulamaların Riskli Gebeliklerin Yönetimine Etkisi
Merve Şen1, İclal İlknur Özdemir1, Meltem Mecdi Kaydırak2
İstanbul Medipol Üniversitesi
istanbul cerrahpaşa florence nightingale hemşirelik fakültesi

1
2

Amaç
Bu araştırma mobil telefon uygulamalarının, riskli gebeliklerin yönetimi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ile
ilgili literatür bilgisini değerlendirmek ve elde edilen bilgileri sistemli olarak sunmak amacıyla bir sistematik derleme
olarak planlanmıştır.
Yöntem
Bu araştırmada, “mobile applications “, “high-risk pregnancies “ve “mobile applications and high-risk pregnancies”
anahtar kelimeleri kullanılarak Pubmed, Science Direct ve Wiley Online Library veri tabanları taranmıştır. Haziran
2017- Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamen erişime açık olan ve dahil edilme kriterlerine uyan randomize
kontrollü çalışmalar değerlendirilmiştir. Yapılan tarama sonucunda 1961 makaleye ulaşılmış, araştırmanın dahil
etme/dışlama kriterlerine uygun 9 makale araştırma kapsamında çalışmaya dahil edilmiştir. (n=9)
Bulgular
Araştırma kriterlerine uyan (n=9) çalışmalar riskli gebelere anket ve ölçek uygulanarak yapılmıştır. Araştırmalar
genellikle mobil uygulamaların, riskli gebeliklerin yönetimini nasıl etkilediği üzerine yoğunlaşmıştır. Dahil edilen
araştırma makalelerinin tümü randomize kontrollü deneysel çalışmalardır. Araştırmaların örneklem hacmi 67 ile
400 arasında değişmektedir. 4 çalışmanın örneklemini gestasyonel diyabetes mellitusu olan gebeler, 4 çalışmanın
örneklemini preeklampsi ve kronik hipertansiyonu olan gebeler ve 1 çalışmanın örneklemini de erken doğum tehditi
olan gebeler oluşturmaktadır. 9 çalışmanın 8’i (%88,8) riskli gebeliklerin yönetiminde mobil uygulamalarının olumlu
etkisi olduğunu göstermektedir. Mobil uygulama kullanımının, preeklampsi ve kronik hipertansiyonu olan gebelerde
bilgi düzeylerini arttığı, tedaviye uyumu arttırdığı, hastanın daha az sıklıkta kliniğe gitmesi gerektiği, daha az problem
skorlarının olduğu ve daha düşük sezaryen doğum oranlarının olduğu saptanmıştır. Mobil uygulama kullanımının,
gestasyonel diyabetes mellitusu olan gebelerde tedaviye uyumu arttırdığı, kan şekeri kontrolünü iyileştirdiği, kilo
alımını azalttığı ve böylece gebelik sırasında, doğum sırasında hem kadınlarda hem de fetüslerde komplikasyon
oranlarını azaltığı saptanmıştır. Ayrıca gebelerin memnuniyet düzeylerini de arttırdığı bildirilmiştir. Yapılan bir
çalışmada gestasyonel diyabetes mellitusu olan gebelerde, mobil uygulama kullanımın Tip2 DM insidansını arttırdığını
saptamıştırlar. Bu olumsuz sonuç, doğum sonu dönemde diyabetes mellitus yönetiminin olmamasına bağlanmıştır.
Erken doğum tehditi olan gebeler ile yapılan bir çalışmada ise mobil uygulama kullanımının, kaygı ve karar verme
çatışması ölçek puanlarını azalttığı saptanmıştır.
Sonuç ve Öneriler
Tüm bu çalışmalar değerlendirildiğinde mobil uygulamaların, riskli gebeliklerin yönetimini olumlu etkiledikleri
saptanmıştır. Daha kapsamlı analizler için daha büyük örneklemli çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Mobile applications, high-risk pregnancies, gestasyonel diabetes mellitus, preeklempsi

239

www.thbk2022.org

6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,

PB-12
Sanal Bakım ve Hemşireliğe Yansımaları
İlknur Bodur, Gurbet Baduryeri
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

Sanal bakım, hasta bakımının kalitesini ve etkinliğini arttırmak ve en üst düzeye çıkarmak için herhangi bir iletişim veya
bilgi teknolojisini kullanılarak hasta ve bakım veren üyeleriyle uzaktan gerçekleşen bir etkileşim olarak tanımlanabilir.
Sanal bakım yüz yüze bakıma göre yeni bir uygulamadır. Hasta merkezli bakım sunarak topluma önemli faydalar
sağlamaktadır. Ayrıca sanal bakım ile sağlık bakım profesyonellerinin zamanını, altyapısını ve kişi başına düşen maliyetini
en iyi şekilde kullanarak sağlık bakım kapasitesini arttırmaya yardım eder (1). Hemşirelerin ve bakılan bireylerin
tamamen farklı yerlerde olabileceği geleneksel olmayan mekân ve zamanlarda hemşirelik bakımının yürütülmesine
izin veren teknoloji ve yazılım artık mevcuttur. Bireyler, hemşirelere doğrudan kişisel yaşamlarına uygun yollarla
ulaşmak için sanal bakım teknolojilerini kullanabilirler (2). Hastalar ve doktorları arasındaki iletişimi desteklemek
için teknoloji kullanıldığında, sanal seçenekler bakımın kalitesini arttırabilir. Örnek verecek olursak, bulaşıcı hastalığı
olan ya da bağışıklık sistemi zayıf olan hastalar, bulaşma riski olmadan doktorları ile iletişim kurabilirler. Sanal bakım
seçenekleri hareket sorunu olan ya da uzak bölgelerde yaşayan hastalar için de iyi birer seçenek oluşturmaktadır
(3). Özellikle pandemi sırasında ayaktan tedavide sağlık hizmetlerine erişimi sürdürmek için ilk olarak telefon ve
video ziyaretleri, e-posta ile erişim, SMS ile bilgilendirmeye dayanan sağlık hizmetleri sistemleri oluşturularak hızla
sanallaşma meydana gelmiştir (4). Sanal bakımda hastalar için en uygun zamanı belirlemek önemlidir. Sanal bakım,
tüm tıbbi durum ve senaryolar için uygun olmasa da çoğu yüz yüze bakıma etkili bir alternatiftir. Sanal bakım verilecek
hastalarda hangi yöntemin ne şekilde kullanılacağına birkaç örek verecek olursak: telefonla iletişim kurulacak
hastanın internet erişiminin olmaması ya da video kullanmak istememesi gerekir ya da yoğun bir çalışma programı
olan veya telefon/video görüşmelerinde duyusal engelleri bulunan hastalarla e-posta yoluyla iletişim kurulabilir (1).
Sanal bakım gelecekteki birçok tıbbi uygulamada bir gerçek haline gelecek ve COVID-19 salgını da bu gelecekteki
değişim için katalizör görevi görmektedir. Sağlık hizmeti arayan bireyler, bakıma erişim daha kolay, daha hızlı ve
geleneksel sağlık yöntemlerinden daha iyi hale geldikçe teknolojiyi daha fazla kabul eder hale gelecektir. Sanal bakım
bakımı parçalamamalıdır, temeli güvene dayalı yüksek kaliteli bakımı ve sürekliliği desteklemelidir (1,2).
Anahtar Kelimeler: bakım, hemşirelik, sanal bakım
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Sanal Bakım ve Hemşirelik
Burcu Uslu, Eylem Paslı Gürdoğan
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Edirne

Giriş-Amaç
Uzaktan bakım ya da tele tıp olarak da adlandırılan sanal bakım, hasta ve sağlık profesyoneli arasında yüz yüze
olmayan etkileşim olarak tanımlanmaktadır. 2018 yılında Dünya Sağlık Örgütünün, sağlık hizmetlerinde dijital
teknolojilerin kullanılması çağrısı ve pandemi ile sanal bakım kullanımı artmıştır. Bu derlemenin amacı hemşirelikte
kullanılan sanal bakımın olumlu ve olumsuz etkilerini tartışmaktır.
Yöntem
Bu çalışma sistematik bir derlemedir. 2013-2022 yılları arasında yayınlanan ve literatür arama siteleri yoluyla “ virtual
care, telemedicine, virtual system, nursing, virtual clinics ‘’ arama kelimelerini kullanarak tam metnine ulaşılan 30
tane çalışma incelenmiştir.
Bulgular
Literatür taraması sonucunda sanal bakımın hemşirelik ve tıp profesyonelleri tarafından; kanserde, diyabette, kalp
yetmezliğinde, gebelerde diyabet takibi ve doğum öncesi ziyaretlerde, kronik ağrıda, palyatif bakım hastalarında,
ortopedi alanında artroplasti bakımında, rinoloji alanında kronik rinosinüzit, tekrarlayan akut rinosinüzit, rinit,
yüzdeki basınç veya ağrıda uygulandığı bulunmuştur. Yapılan çalışmalar sanal bakımın; olumlu davranış değişikliği,
yüksek memnuniyet, maliyetin azalması, enfeksiyonun azalması, bakıma uzun süreli katılım, tedaviye uyum, sık
takipler sonucu sağlık sonuçlarının iyileşmesi, seyahat durumunun ortadan kalkması, hem hasta hem de sağlık
profesyonelleri için zamandan tasarruf, hızlı ve karşılıklı etkileşimin artması gibi olumlu etkilerinin olduğunu
göstermektedir. Bunun yanı sıra; yaşlı ve teknoloji kullanma becerisi zayıf olan hastaların sağlık sonuçlarının
kötüleşmesi, empatinin zorlaşması, internet ve elektrik kesilmesi, görüntünün ve ses kalitesinin bozulması ve fizik
muayenenin zorlaşması gibi dezavantajları da bildirilmiştir. Sanal bakımın hemşirelere çalışma günlerinde esneklikler
oluşturma ve bu esneklikler sonucunda eğitim ya da toplantılara katılabilmelerine olanak sunma, farklı disiplinler
ile sık etkileşim kurabilme, bütüncül hasta bakımı verebilme ve tedavi yaklaşımlarına fayda sağlama gibi katkıları
bulunmaktadır. Hemşirelik mesleğinin temelini oluşturan hastaya dokunma ilkesinin gerçekleştirilememesi, hasta
mahremiyetinin sağlanamaması ve evde aileleri ile birlikte olan hastaların özel sorunlarını hemşireye iletememesi
ise olumsuz yönleri olarak değerlendirilmektedir.
Sonuçlar
Literatürde teknoloji kullanabilen ve sanal bakım için istekli olan hastalara sanal bakımın uygulanması
gerektiği bildirilmektedir. Sanal bakımın tamamen yüz yüze bakımın yerine kullanılmaması,
uygun olan kişiler ve durumlarda tamamlayıcı bir yol olarak kullanılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: sanal bakım, hemşirelik, teletıp
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Geleceğin Teknolojisi Yapay Zeka ve Hemşirelik
Gurbet Baduryeri, İlknur Bodur
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara

İlk olarak 1956 yılında Dortmund konferansında John McCarthy tarafından dile getirilen yapay zekâ kavramı,
“görsel algı, konuşma tanıma, karar verme ve/veya dil çevirisi gibi insan zekası gerektiren görevleri tamamlayabilen
bilgisayar sistemlerinin teorisi ve geliştirilmesi” olarak tanımlanır (1). Yapay zekâ; akıl yürütme, anlam keşfetme,
genelleme veya deneyimlerden öğrenme gibi insani özellikleri kullanan sistemler geliştirmek için kullanılmakta ve
bu uygulamalarla büyük verinin analiz edilerek, birçok alanda kazanımlar elde edilmesine imkân sağlamaktadır (2).
Ülkemizde yapay zeka algoritmaları ve klinik karar destek sistemleri, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm
Ofis ve Gazi Üniversitesi iş birliği ile “Türk Beyin Projesi” kapsamında gerçekleşmiştir. Bu proje ile MR ile beyinde
görüntülenen anormal yapıların belirlenebilmesi ve radyoloğa ihityaç duymadan raporlanabilmesi sağlanmaktadır (3).
Hemşirelikte ise yapay zekanın tarihine bakıldığında kırk yılı aşkın bir süreden söz edilebilir. İlk olarak Ryan tarafından
(1985) klinik karar desteği sağlayan uzman sistemlerin tanıtılması ile hemşirelik gündemine girdi. Sonrasında
Sitompul ve arkadaşlarının (1990) en son teknoloji hemşirelik planlama modellerinden söz etmesi ile hemşirelik
için yapay zeka kavramının başladığı ve son on yılda bu konu ile ilgili çalışmaların arttığı söylenebilir (4,5,6).
Ancak bu kavram ortaya atıldığından bu yana; teknolojilerin insan-insan etkileşiminin yerini
almasından,
bakım
etiğinden
ödün
verilmesinden
ve
yapay
zekanın
hemşirelerin
yerini
almasından duyulan endişe devam etmekte ve bu konular hakkında tartışmalar sürmektedir (7).
Bu endişelere rağmen; hemşirelik bakımında yapay zeka kullanımı ile hemşirelik verileri analitik yöntem ile
hızlıca analiz edilebilecek, toplanan önemli veriler yapay zeka algoritmaları ile işlenerek hemşireler için klinik
karar vermede yol gösterici rol oynayacaktır. Ayrıca tedavi ve tanı hataları en aza indirgenebilecektir (8).
Yapay zeka kullanımının hemşireliğe entegre edilmesi ile ortaya çıkacak bu olumlu yönler göz önünde bulundurulduğunda;
teknoloji geliştirme sürecinin tüm aşamalarında klinik hemşireleri, hemşire bilişimciler ve hemşirelik araştırmacıları
arasındaki işbirliği ile daha verimli araştırma sonuçlarına ulaşılabilir. Bu bilincin gelişmesi ve hemşirelerin bu alanda
da etkin ve yetkin olabilmesi için; tüm hemşirelik profesyonelleri ve öğrencileri için hemşirelik bilişimi eğitimi
verilmeli ve hemşirelikte yapay zeka tabanlı teknolojiler hakkında temel bilgi müfredata dahil edilmelidir (9).
Şu unutulmamalıdır ki; yapay zekâ uygulamaları ne kadar gelişirse gelişsin, hemşireler şefkatli bakımın anahtarı ve
simgesidir. Bu bakımı makinelerin vermesi söz konusu dahi olamaz.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Teknoloji, Yapay Zeka
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Sempatektomi Ameliyatı Sonrası Hastanın Ağrı Düzeyinin Farklı Ağrı Skalaları İle Değerlendirilmesi
Öznur Kavaklı1, Ecem Özdemir2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Ankara

1

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara

2

Amaç
Bu çalışmanın amacı, dört farklı ağrı skalası kullanılarak video yardımlı torakoskopik sempatektomi (VATS) uygulanan
hastalarda ağrı şiddetinin değerlendirilmesidir. Yöntem; Araştırma metadolojik ve kesitsel tiptedir. Araştırma 2018
güz-2019 bahar dönemleri arasında, tek merkez Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde yapılmıştır.
Göğüs Cerrahisi Kliniğine hiperhidroz tanısıyla yatırılan ve VATS ile sempatektomi cerrahisi geçiren hastalar
araştırmanın evrenini, araştırmaya katılmayı kabul eden ve ağrısı olduğunu ifade eden hastalar ise örneklem
grubunu oluşturmuştur. Örneklem grubu kliniğin bir yıllık tanılı hasta sayısı göz önüne alınarak hesaplanmış, 31
hastaya uygulama yapılmıştır. Veri toplama formu üç bölümden oluşmaktadır; birinci bölümünde; hasta tanıtım
bilgileri, ikinci bölümde; ağrı özellikleri, ağrının yeri/ bölgesi, yayılma durumu yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise
cerrahi sonrası 24 saat içinde ağrısı olan hastaya analjezik ilaç uygulama öncesi ve sonrası dört ağrı skalasının tek
tek değerleri alınıp, kaydedilmiş ve hastanın ağrısını en iyi ifade eden skalanın sorgulaması yapılmıştır. Hastaların
ağrı şiddetini değerlendirmek için tek boyutlu ağrı skalaları; Sayısal Derecelendirme Skalası (Numeric Rating
Scale-NRS), Görsel Analog Skala (Vizüel Analog Scale- VAS), Yüz Ağrı Skalası (Faces Pain Scale Revised- FPS), Renk
Kategori Skalası (SKS) kullanılmıştır. Bulgular; hastaların ağrı özellikleri; “göğüs ön duvarı insizyon hattı ve sırt ağrısı
(%38.7)” ve “nefes alınca göğüs ön duvarında batma tarzında ağrı (%35.6)” en çok hissettiklerini belirtmişlerdir. Ağrı
özellikleri; çoğunluk (n=17) batıcı tarzda interkostal ağrı hissettiğini bildirmiştir. Ağrıyı genel olarak en iyi ifade eden
ağrı skalası; katılımcıların yarısına yakınının (%45.2) Sayısal Derecelendirme Skalasını, %32.3’ünün Renkli Analog
Skalasını tercih ettiği görülmüştür. Sonuç ve Öneriler; VATS ile sempatektomi cerrahisi geçiren hastaların, “göğüs ön
duvarı insizyon hattı ve sırt ağrısı” ve “nefes alınca göğüs ön duvarında batma şeklinde ağrıları” ve ağrı özelliği olarak
batıcı tarzda interkostal ağrılarının olduğu bulunmuştur. Hastaların analjezik ilaç uygulama öncesi ağrıları dört skala
ile değerlendirilmiş, korelasyon karşılaştırmasında ağrılarını genel olarak en iyi ifade eden ağrı skalasının; “Sayısal
Derecelendirme Skalası” ve ikinci sırada ise “Renk Kategori Skalası” olduğu bulunmuştur. Birbirlerinden farklı bu dört
skala ile analjezi uygulama sonrası da ağrı değerlendirilmesi yapılmış olup, bu skalaların arasında büyük farklılık ve
üstünlük olmadığı korelasyon değerleri analjezik ilaç uygulama öncesi ile benzer bulunduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sempatektomi, postoperatif ağrı, analog ağrı skalası, ağrı değerlendirmesi

243

www.thbk2022.org

6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI

Temel Hemsirelik
Bakımı Kongresi
,

PB-17
Beyin Tümörlü Hastanın Merley Mishel’in Hastalıkta Belirsizlik Kuramına Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Ayşe Aslı Oktay
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı,
Kahramanmaraş

Bu olgu sunumunda; Mishel’in Hastalıkta Belirsizlik Hemşirelik Kuramı kapsamında bir üniversite hastanesi’nde
beyin tümörü tanısıyla tedavi gören hastada hemşirelik bakımı planlanmıştır. E.Ç. 66 yaşında erkek hastadır. Beyin
tümörü tanısı ile tedavi gören hasta daha önce 2 kez beyin ameliyatı geçirmiştir. Başında ağrı şikayeti ile hastaneye
başvurmuş ve kliniğe yatışı gerçekleştirilmiştir. E.Ç. 16 yıldır diyabetes mellitus hastasıdır. Anksiyetesi ve stresi olan
hastanın aile ve arkadaşlarından sosyal destek görmektedir. Hasta R3+DM diyet ile kendisi beslenmektedir ve bulantı
şikayeti vardır.
Belirsizliğin öncüleri
Uyaran çerçevesi
Belirti modeli:Hastanın yakın zamanda beyin ameliyatları geçirmesi, uzun zamandır başında ağrı yakınması,
hastalığın akıbeti hakkında stres ve anksiyete yaşaması ile belirsizlik deneyimlemektedir. Alışılmış olaylar:Hastalığın
seyri ve tedavisi kendisinde kaygıya neden olmaktadır. Benzer olaylar: Hastalık semptomlarının geçmemesi üzere
birkaç yıldır hastaneye yatış ve taburcu oluş arasında geçen hayatı kendisinde umutsuzluğa neden olmuştur.
Bilişsel kapasite:Durumu kontrol edememe, fazla ilaç kullanma, beyin ameliyatları geçirmesinden kaynaklı olarak
problem çözme becerilerini olumsuz yönde etkilemektedir.
Yapı Sağlayıcılar
Güvenilir otorite:Klinikte görev yapan sağlık ekibine güvendiğini, iş yüklerinin fazla olmasına rağmen hastalığı
hakkında tüm sorularını yanıtladıklarını belirtmiştir.
Eğitim: Kendisi ortaokul mezunudur ve hastalığı hakkında formal bir eğitim almadığını belirtmiştir.
Sosyal destek:Hastalığın en başından beri aile ve arkadaşlarından sosyal destek görmektedir.
Belirsizliğin değerlendirilmesi
Hastalığın ilk zamanlarında iki başarılı ameliyat geçirmesi ile birlikte özellikle ağrı şikayetinin devam etmesi
sonucunda hastanın “bu hastalıktan kurtulamayacağım, ne zaman geçecek bu ağrılar” ifadesi ile belirsizliği tehdit
olarak algıladığı görülmüştür.
Belirsizlikle başetme ve uyum
Kendisinin umutsuz olması bu süreçte duygusal açıdan etkilenmiş olduğunu göstermektedir. Tedavi süreçleri
hakkında başetme ve durumu kabullenmeye yönelik sorular sormaktadır.
Hemşirelik Tanıları ile Belirsizliğin Yönetilmesi
-Geçirilen cerrahi operasyon ve invaziv girişimlere bağlı “Enfeksiyon Riski”
NIC Girişimleri:4V.6540 Enfeksiyon Kontrolü, 4V.6550 Enfeksiyondan Korunma
-Fazla ilaç kullanımı ve 65 yaş üzeri olmaya bağlı “Düşme Riski”
NIC Girişimleri: 4V.6490 Düşmeyi Önleme, 4V.6456 Çevre Yönetimi:Güvenlik
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-Stres ve tedaviye bağlı “Bulantı”
NIC Girişimleri: 1E.1450 Bulantı Yönetimi, 1E.1570 Kusma Yönetimi
-DM öyküsüne bağlı “Kan Glikoz Düzeyinde Dalgalanma Riski”
NIC Girişimleri: 2G.2120 Hiperglisemi Yönetimi, 2G.2130 Hipoglisemi Yönetimi
-Hastalık fizyopatolojisine bağlı “Akut Ağrı”
NIC Girişimleri: 1E.1400 Ağrı Yönetimi, 2H.2210 Analjezik Uygulaması
Sonuç olarak; bu olguda hastalıkta belirsizlik kuramına göre planlanan hemşirelik bakımının, bireyi güçlendirerek
problem çözme sürecine katkı sağladığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Belirsizlik, hemşirelik, tümör, bakım
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Karşılanamayan Hemşirelik Bakımı
Emek Bakanoğlu Kalkavan1, Merdiye Şendir2
İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, İstanbul

2

Sağlık hizmetlerinin sunumu, küresel olarak her geçen gün daha karmaşık ortamlarda gerçekleştirilen
sağlık bakım sistemlerinden etkilenmekte ve değişmektedir. Sağlık bakım hizmetlerinin sunumunda
kullanılan yeni teknolojiler, geliştirilen tedaviler ve bakım modelleri terapötik bir potansiyel yaratabilirken
aynı zamanda hasta güvenliği kapsamında güvenli bakım için yeni risk ve tehditler de oluşturabilirler.
Hasta güvenliğinde amaç, sağlıklı/ hasta birey ve yakınlarını bedensel, sosyal ve ruhsal olarak etkileyecek olumlu bir ortamı
yaratmaktır. Böylece süreçlerdeki basit hataların hastaya zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını engelleyerek, hataların
hastaya ulaşmadan önce belirlenmesini, raporlanmasını ve düzeltilmesini sağlayacak önlemleri almayı kolaylaştırmaktır.
Sağlık bakım hizmetlerindeki hatalar, tıbbi hatalar ve ihmal hataları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu iki
hata karşılıklı olarak etkileşimdedir ve hasta güvenliğini riske atmaktadır. Hemşirelik hizmetleri açısından
özellikle ihmal hataları hasta güvenliğini tehlikeye atarken, kaliteli hasta bakımını engellemekte ve
genellikle farklı nedenlerle göz ardı edilmektedir. Bu kapsamda, gereksinim duyulan hasta bakımının bir
kısmının veya tamamının gecikmesi, ertelenmesi veya ihmal edilmesi şeklinde tanımlanan karşılanamayan
hemşirelik bakımı kavramı, 2006 yılında ilk kez Kalisch tarafından yapılan bir araştırmada kullanılmıştır.
Karşılanamayan hemşirelik bakımı girişimleri ambulasyon, pozisyon verme, ertelenmiş ya da unutulmuş
besleme, hasta eğitimi, taburculuk planlaması, duygusal destek, hijyen, aldığı-çıkardığı takibi, gözlem
olmak üzere dokuz temel bakım alanı olarak belirlenmiştir. Karşılanamayan hemşirelik bakımının
nedenlerine bakıldığında ise; çalışan personel sayısının eksikliği, mevcut personel kaynaklarının uygunsuz
kullanımı, hemşirelik girişimleri için gereken süre, ‘bu benim işim değil sendromu’, etkisiz/uygun
olmayan yetkilendirme, görevlendirme alışkanlıkları ve inkar olmak üzere yedi boyutta belirtilmiştir.
Karşılanamayan hemşirelik bakımı ve hasta sonuçları arasında pek çok olumsuz ilişki bildirilmiştir ve
Kalisch, Landstrom ve Hinshaw tarafından Karşılanamayan Hemşirelik Bakım Modeli (KHBM) geliştirilmiştir.
Model; yapı, süreç ve sonuç olarak üç boyutlu çerçeveye dayandırılmıştır. KHBM’de yapı; hastane,
hasta bakım birimi özellikleri ve bireysel hemşirelik özelliklerini ifade ederken; süreç, karşılanamayan
hemşirelik bakımı anlamına gelir ve sonuç da hem hasta çıktıları (hasta düşmeleri, basınç ülserleri,
nazokomiyal enfeksiyonlar vb.) hem de personel çıktılarını (iş memnuniyetsizliği, işten ayrılma vb.) içerir.
Sonuç olarak, karşılanamayan hemşirelik bakımı konusunda ülkeler arası benzerlik ve farklılıklar ile birlikte küresel
bir sorun olduğu görülmekte ve hem hasta, hem de hemşire üzerinde olumsuz sonuçları ile üzerinde çalışılması
gereken bir konu olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Hemşirelik Bakımı, Karşılanamayan Hemşirelik Bakımı
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Uzaktan Eğitimde Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yaptığı Bakım Planlarının İncelenmesi
Ayşe Aslı Oktay1, Merve Gülpak2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı,
Kahramanmaraş
2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,
Kahramanmaraş
1

Amaç
Bu çalışmanın amacı; hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitim sırasında öğretim elemanı tarafından
verilen vakalara göre hazırladıkları hemşirelik bakım planlarının yeterliliğini analiz etmektir
Yöntem
Tanımlayıcı olarak planlanan çalışma 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Hemşirelikte Temel İlke ve
Uygulamalar dersi kapsamında Uzaktan Eğitim sisteminde üç ayrı vaka için öğrencilerin yaptıkları 252 bakım planının
retrospektif olarak incelenmesi ile yapılmıştır. Bakım planlarında yer alan hemşirelik tanısı, amaç/hedef geliştirme,
girişimlerin planlanması ve değerlendirme basamaklarının doğruluğu araştırmacılar tarafından yapılandırılmış
15 maddelik form ile değerlendirilmiştir. Hemşirelik tanılarının değerlendirilmesinde, Erdemir ve Türk tarafından
Türkçe’ye çevrilmiş olan “Hemşirelik Tanıları El Kitabı” rehber olarak kullanılmıştır. Bakım planlarında yazılı olan
tanılar 2018-2020 “Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği (North American Nursing Diagnosis Association,
NANDA)” sınıflandırması doğrultusunda Taksonomi-II’de yer almıyorsa ya da farklı biçimde ifade edilmiş ise tanılar
yanlış kabul edilmiştir. Tanımlayıcı istatistik ölçümünde sayı, yüzdelik ve ortalama gibi değerler SPSS 20.0 programı
kullanılmıştır. Bu çalışma için Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar etik kurulundan onay alınmıştır.
Bulgular
Pnömoni, kronik böbrek yetmezliği ve iskemik inme tanıları alan üç ayrı senaryo üzerine düzenlenen vakalara yapılan
252 bakım planında değerlendirilen toplam hemşirelik tanısı sayısı 1573’tür. Taksonomi II’de yer alan 244 tanının
içinden 88 hemşirelik tanısı kullanılmakla birlikte en çok kullanılan tanılar %9.5 ile uyku örüntüsünde bozulma, %8.7
ile anksiyete, %7.9 ile enfeksiyon riski, %6 ile etkisiz solunum örüntüsü, %5.9 ile aktivite intoleransı ve %5.5 ile
bozulmuş sözel iletişimdir. Tanıların %78.1’i mevcut hemşirelik tanısı, %20.7’si risk hemşirelik tanısıdır ve %73.3’ü
fizyolojik gereksinimlerin karşılanması üzere konulmuştur. Tanılar semptom, etiyoloji ve problem(SEP) formatı
açısından incelendiğinde; %72.2’sinin tanı ifadesinin doğru olduğu görülmüştür, %83.1’inin etiyolojisi ve %68.5’inin
semptomları yeterli bulunmuştur. Tanılar için planlanan hemşirelik girişimleri maksimum 14 madde olmakla birlikte
her tanı için ortalama 4 girişim yazılmıştır. Planlama basamağının yeterli bulunma oranı %48.5 iken değerlendirme
basamağı yeterlilik düzeyi %52.7’dir.
Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak bakım planlarının hemşirelik tanısı SEP komponentleri yeterli bulunurken, planlama ve değerlendirme
basamağında yeterli bulunma düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Öğrencilerin iyilik ve sendrom hemşirelik
tanılarını daha çok ele almaları, hastaları psikososyal gereksinimlerin karşılanması yönünden bakım planı yapmaları,
planlama basamağında etkili girişim sayılarını arttırılarak yeterlilik düzeylerini yükseltmeleri ve değerlendirme
basamağındaki eksiklerin tespit edilerek yeterli bulunma oranını arttırmaları önerilir.
Anahtar Kelimeler: Bakım planı, uzaktan eğitim, hemşirelik öğrencileri, hemşirelik tanısı
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COVID 19 Hastasına Yoğun Bakımda Bakım Veren Hemşirelerin Elektrokardiyogram Bilgisinin Önemi
Gamze Kayalı1, Şengül Üzen Cura2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi

1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2

Literatürde COVID 19’un en çok kardiyovasküler sistemi etkilediği ve buna ilişkin ölüm oranının yüksek olduğu
belirtilmektedir. En sık görülen kardiyovasküler sistemdeki komplikasyon ise aritmilerdir. Hastaların %44,4’ünün
yoğun bakım ünitesine alınmasının nedeni aritmidir.1 Bertini ve ark yaptığı çalışmada ise hastaneye yatışı yapılan
hastaların %93’ünde EKG’nin anormal olduğu belirtilmiştir.2 Elektrokardiyogram (EKG) aritmi de en sık ve en ucuz
noninvaziv tanı yöntemidir, kardiyak monitör ise aynı aktiviteyi anlık olarak görmemizi sağlar.3-4 Hemşireler hastanın
24 saat monitör izlemini yapıp hastalarla en fazla iletişime girip onlarla zaman geçiren birebir bakım sürecini
yöneten ve oluşabilecek değişiklikleri ilk gözlemleyen sağlık personelleridir.5 Bu nedenle hemşirelerin EKG ile ilgili
değerlendirme yapabilmeleri önemlidir.
2011 Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinde ise yoğun bakım hemşiresinin kardiyak
ritmi izleyip, yorumlayıp, öldürücü ritimleri tanıyıp ve gerekli acil girişimleri bilmesi gerekmektedir.6 COVID 19’da
hastaların tedavi süreçleri göz önünde bulundurulduğunda kardiyovasküler hastalıkların artan tanı ve teşhisinde
hemşireler önemli rol almaktadır.7 COVID-19 hastalarında kardiyak aritmilerin yönetiminde ise hemşirelik bakımının
temel amacı aritmi ve ciddiyetinin belirlenip gerekli girişimin uygulanmasıdır.8
Literatür göz önünde bulundurulduğunda COVID 19 hastasına yoğun bakımda bakım veren hemşirenin monitörizasyon
takibi yapıp ritim bozukluğunu tanımlayabilmesi önemlidir.
Anahtar Kelimeler: COVID 19, Elektrokardiyogram, Aritmi, Yoğun Bakım, Hemşirelik Bakımı
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Venöz Tromboembolizm’de Kateter Temelli Trombolitik Tedavide Bakım
Mehtap Adigüzel Akbaba, Ükke Karabacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Amaç
Venöz tromboemboli(VTE) pulmoner emboli(PE) ve derin ven trombozunun(DVT) oluşturduğu önemli bir mortalite
sebebidir. Bu derlemede ulusal bir sağlık sorunu olarak kabul edilen VTE tanısı alan ve damar için kateter destekli
trombolitik tedavi alan hastaların yoğun bakım süreçlerini incelemek amaçlanmıştır.
Araç ve Yöntemler
Yılda 10 000’de 5 ila 20 kişide görüldüğü tahmin edilen gerçek insidansı bilinmeyen venöz tromboembolizm(VTE),
derin ven trombozu(DVT) ile pulmoner emboliyi(PE) içermektedir. Virchow’s Triadı ile adlandırılan damar endotel
hasarı, venöz staz ve hiperkoagülopati nedeniyle oluşan VTE, çoğunlukla alt ekstremite damarlarında görülür ve
asemptomatik seyredebilir. Dislipidemi, hipertansiyon, inme, ortopedik kırıklar, geçirilmiş obezite cerrahisi, kanser
tedavisi, hormon tedavisi, gebelik vb durumlar DVT riskini arttırmaktadır. Cerrahi işlem geçirmiş tip1 diyabetli
hastalarda risk oranı daha da artmaktadır. Venöz tromboemboli öldürücü bir hastalık olmasının yanısıra önlenebilir
ve tedavi edilebilir bir durumdur. Son olarak 2021 yılında güncellenen tromboemboli klavuzlarında DVT’yi önleme
ve tedaviye yönelik kanıt temelli uygulamalar yayınlanmıştır. Önlemeye yönelik uygulamalar arasında basınçlı
çorap, pnömatik kompresyon, yatak içi egzersizler, erken mobilizasyon gibi hemşirelik girişimleri de yer almaktadır.
Hemşireler bakım verdikleri tüm hastaları DVT gelişme riski açısından değerlendirmelidir. Son yirmi yıla yakın bir
süredir tromboembolinin sistemik trombolitik ilaçlar yoluyla, pıhtılar eritilerek tedavi edildiği bilinmektedir. Gelişen
teknolojiyle birlikte damar içinde oluşan trombüse etki edecek damar için kateter destekli trombolitik tedavi
teknikleri gelişmiştir. Cerrahi olarak gerçekleştirilen trombolitik tedavi sonrası hastaların yoğun bakımda takibi
kritik öneme sahiptir. Tromboemboli‘nin tedavisinde tercih edilen ilaçlar trombolitik amaçlı doku plazminojen
aktivatörü(TPA) olduğu ve en korkulan komplikasyonun kanama olduğu bilinmektedir. Yoğun bakımda invaziv ve
non-invaviz hemodinami takibi, kanama yönünden hemoglobin/hematokrit değerlerinin takibi, ilk 24 saat 6 saatte
bir, pıhtılaşma testi olan APTT(Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı), işlem sonrası kısa dönem için kanın pıhtılaşma
süresinin ölçümünde INR(International Normalized Ratio) takibi, kranial kanama açısından nörolojik takip, ekstremite
elevasyonu veya kompresyon uygulamaları, intravasküler koagülopati yönünden fibrin yıkım ürünlerinin işlem öncesi
ve sonrası durumu, yeterli hidrasyonun sağlanması kritik öneme sahiptir.
Sonuç
Venöz tromboemboli önlenebilir sağlık sorunlarından biridir. Cerrahi müdahale ile tedavi edilen DVT ve PE gibi VTE
olgularında yoğun bakım süreçleri son derece önemlidir. Cerrahi sonrası bakım konusunda literatür de yeterli kaynak
olmaması bu konuda çalışmalar yapılması gereğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Derin ven Trombozu, Pulmoner emboli, Bakım, Trombolitik tedavi
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PB-22
Hemşirelere Uygulanan Ücret Adaletsizliği ve İş Doyumuna Etkisi: Derleme
Aynur Kaynar Şimşek
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Bu makalede hemşirelere uygulanan ücret adaletsizliği ve iş doyumuna olan etkisinin tartışılması amaçlandı.
Ücret yapılan iş gücünün karşılığı olan para veya mal olarak belirtilmektedir. İş doyumu veya doyumsuzluğuna neden olan
faktörler arasında ise ilk sırada ücret yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda hemşirelerin yürütülen ücret politikasından
ve ek ödemelerden memnun olmadıkları bildirilmiştir. Ücretlendirme yapılan işin zorluğuna, mesleki eğitim süresine,
çalışma saatine göre belirlenmektedir. Ancak birçok meslekle karşılaştırıldığında hemşirelerin çalışma saati daha uzundur.
Sağlık hizmetinin sürekliliği gereği gece vardiyalı çalışma gerektirmekte, sahip olunması gereken beceriler ise daha
kompleks ve karmaşıktır. Eğitim süresi lisans dört yıl, yüksek lisanla 2 yıl olmak üzere uzaman hemşirelik için 6 yıl gibi uzun
bir süredir. Ancak ne yazık ki ödenen ücret en düşük memur maaşına yakındır. Sağlık ekibi içinde değerlendirildiğinde
hastanelerin kendi bütçesi olan döner sermayeden diğer sağlık hizmeti sunan mesleklere oranla en düşük katsayı
üzerinden pay almaktadırlar. Bu sonuçlar hemşirelere uygulanan ücret adaletsizliğini gözler önüne sermektedir.
Bu durum zor şartlar altında bakım hizmeti sunan hemşirelerin motivasyonunu ve iş doyumunu düşürmektedir.
İş doyumu verilen hizmetin kalitesini belirleyen önemli bir faktördür. Sağlık hizmetinde katile vazgeçilmez bir
öğe olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemşirelik hizmetinde bakım kalitesini iş yükü, yoğun mesai saatleri, vardiyalı
çalışma gibi birçok faktör etkilemekle birlikte ücretlendirmenin en büyük paya sahip olduğu unutulmamalıdır.
Sağlık kurumlarında hemşireler önemli bir hizmet sunmaktadırlar. Bu hizmetin devamlılığı, kalitesi ve etkililiği, onların
çalışma performansına ve iş doyumuna bağlıdır. Sağlık yöneticileri, hemşirelik dernekleri ve politika düzenleyiciler
hemşirelik hizmetinin daha adil ücretlendirme yapılması noktasında politika üretilmesi önemli bir gereklilik olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: hemşirelik, ücret, iş doyumu
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Günlük Yaşam Aktivitelerini İnceleyen Tezlerdeki Hemşirelik Girişimlerinin Etkinliği: Sistematik Derleme Türkiye
Örneği
Sercan Kara1, Emre Kuğu1, Aylin Özakgül2
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
istanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

1
2

Amaç
Bu çalışma, Türkiye’de hemşirelik alanında günlük yaşam aktiviteleri doğrultusunda hazırlanan lisansüstü tezleri
incelemek ve bu doğrultuda uygulanan hemşirelik girişimlerinin etkinliğini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirildi.
Yöntem
Retrospektif ve tanımlayıcı tipte olan bu çalışmanın evrenini; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi sayfası
taranarak ulaşılan tezler oluşturdu. Örnekleme ise PRISMA- Checklist doğrultusunda belirlenen anahtar kelime ile
tarama yapılarak ulaşıldı ve dahil edilme kriterlerine uyan çalışmalar ele alındı. Dahil edilme kriterleri; başlığında
‘’Günlük Yaşam Aktiviteleri’’ anahtar kelimesini içermesi, konusunun hemşirelik olması, son 10 yılda (2012-2022
yılları arasındaki tezlere yönelik) gerçekleştirilmiş olması ve tam metnine ulaşabilir olması idi. Tezler; tezin türü,
yayın yılı, örneklem grubu, araştırmanın deseni, uygulanan girişim ve sonuçlar doğrultusunda incelendi.
Bulgular
Çalışma kapsamında 2012-2022 yılları arasında YÖK Ulusal Tez Merkezinde 102 teze ulaşıldı; dahil edilme kriterlere
uyan 31 tez incelendi. İncelenen tezlerin %20 ’sinin doktora tezi olduğu ve % 80’inin yüksek lisans tezi olduğu görüldü,
tezlerin çoğunlukla 2019 yılında gerçekleştirildiği saptandı. Örneklem grubuna bakıldığında ise tezlerin hepsinde
hasta grubu ile çalışıldığı görüldü. İncelenen tezlerin: %60’ı tanımlayıcı, %23’si yarı deneysel ve %17’si deneysel türde
araştırma deseni ile tasarlandığı belirlendi. Deneysel ve yarı deneysel çalışmalarda uygulanan girişimlerin sırasıyla
planlı eğitim (n=5), video-destekli eğitim (n=1), bilgisayar destekli taburculuk eğitimi (n=1), taburculuk eğitimi (n=1),
motivasyonel görüşme (n=1), Roper, Logan ve Tierney’in Hemşirelik Modeli doğrultusunda bakım (n=2) ve soğutucu
giysi (n =1) olduğu saptandı. Bu çalışmalarda hemşirelik girişimlerinin; günlük yaşam aktiviteleri (n=5), günlük yaşam
aktivitelerindeki bağımsızlık düzeyi (n=5), yaşam kalitesi (n=5), öz-bakım gücü (n=2), fiziksel fonksiyonlar (n=2),
semptomlar (solunum fonksiyon testleri) (n=1), hastalık (lenf ödem, dispne) (n=2), aktiflik durumu (n=1), yorgunluk
(n=1), yaşam doyumu (n=1), fiziksel uyum (n=1), hasta uyumu (n=1), tedaviye uyum (n=1) ve iyileşme düzeyi (n=1)
olmak üzere beklenen/hedeflenen sonuçlara etkilerinin incelendiği görüldü. Tüm çalışma sonuçları incelendiğinde;
hemşirelik girişimlerin hepsinin beklenen/hedeflenen sonuçlara olumlu yönde etkilediği saptandı.
Sonuç
Hemşirelik alanında ülkemizde tanımlayıcı, yarı deneysel ve deneysel araştırma deseninde yapılan tezlere
göre uygulanan hemşirelik girişimlerinin günlük yaşam aktivitelerine olumlu yönde bir etkisi olduğu ve bireyin
bağımsızlığını arttırdığı görüldü.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Günlük Yaşam Aktiviteleri, Hemşirelik Tezleri
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PB-24
Kronik Hastalığa Sahip Hastaların Hemşirelik Bakımını Algılama ve Bu Bakımdan Memnun Kalma Düzeyleri
Hatice Pekince
Fırat Üniversitesi, Kovancılar MYO, Halk Sağlığı Hemşireliği, Elazığ

Amaç
Araştırmanın amacı; kronik hastalığa sahip hastaların hemşirelik bakımını nasıl algıladıkları ve bu bakımdan memnun
olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem
Tanımlayıcı ve ilişkisel olan bir çalışmanın evrenini bir Üniversite Hastanesinin 5 kliniğinde yatan hastalar
oluşturmaktadır. Belirlenen kliniklerdeki hastaların tümünün araştırmaya alınması planlandığı için örneklemin
büyüklüğü belirlenmemiş ve araştırmaya katılmayı kabul 58 hasta ile araştırma yürütülmüştür. Araştırmanın
verileri sosyo-demografik bilgileri içeren form, ‘’Hastanın Hemşirelik Bakımını Algılayışı Ölçeği (HHBAÖ)’’ ve
Newcastle Hemşirelik Bakımı Memnuniyet ölçeği kullanılarak toplanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede SPSS
22.0 paket programı, verilerin analizinde yüzde, ortalama, standart sapma, Mann Whitney U ve ilişki katsayılarının
hesaplanmasında Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalamasının 53.4±9.98 olduğu saptanmıştır. Hastaların %62.1’ü kadın, %81’i
evli, % 48.3’ünün ev hanımı ve %25,9’unun ise memur olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %37.9’unun okur yazar
olmadığı, hastaların % 91.4’ünün daha önce hastane yatış deneyimi olduğunu ve %43.1’inin son 1 ay içerisinde
hastaneye en az 1 kez başvuru yaptıkları tespit edilmiştir. Hastaların hemşirelik bakım algılarının puan ortalamalarının
63.67±9.64 olduğu ve meslek, ve eğitim düzeyinin hemşirelik bakım algılarında anlamlı farklılıklar belirlenmiştir
(p<0.05). Hastaların Newcastle Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeğinden ortalama 53.88±7.12 puan alarak
hemşirelik bakımından orta düzeyde memnun oldukları saptanmıştır. Hemşirelik bakım algısı ile bakım memnuniyeti
arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.
Sonuç
Bu sonuçlar doğrultusunda; kronik hastalarda memnuniyeti daha da arttırmak için öncelikle hemşirelerin
iş koşulları ve olanaklarının iyileştirilmesi ve hastaların da daha anlayışlı olmaları önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Hemşirelik Bakımı, Bakım Memnuniyeti, Kronik hastalık.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Bakımı, Bakım Memnuniyeti, Kronik hastalık
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PB-25
Yara Bakımında Kullanılan Teknolojiler
Ayper Onal Alkan1, Ükke Karabacak2
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doktora Öğrencisi

1

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

2

Yara, çeşitli mekanik, kimyasal, termal ve elektriksel zedelenmeler ya da fizyolojik rahatsızlıklar sonucu
vücut dokularının normal fonksiyonlarını yerine getiremediği, hücre veya dokuların yapılarının bozulduğu
veya kaybolduğu durumlar olarak tanımlanabilir. Yara bakımında amaç; mümkün olan en kısa zamanda
doku onarımını sağlamak, bozulmuş olan anatomik ya da fonksiyonel durumu düzeltmek, ağrıyı
azaltmak, enfeksiyonu önlemek, enflamasyon ve ödemi azaltmak ve en iyi estetik sonuca ulaşmaktır.
Yara tedavisi, insanlığın var oluşundan günümüze kadar güncelliğini korumakta ve sürekli üzerinde
çalışmalar yapılmaktadır. Yaraların tedavi, bakım, değerlendirme ve koruyucu önlemler ilgili pek çok
alanda gelişmeler görülmektedir. Her yara türü için farklı özellik ve çeşitlilikte geliştirilmiş yara örtüleri
bulunmaktadır. Etkili bir yara bakım yönetimi hastanın yaşam kalitesi ve konforunu olumlu yönde etkileyecektir.
Yaralar çoğunlukla görsel olarak değerlendirilmektedir. Bu durum bireysel açıdan farklılıklar gösterebilmektedir.
Yüzeysel yaraların alanı genellikle maksimum dikey uzunluk ve genişlik ölçümlerinin çarpılmasıyla
elde edilir. Klinisyenlerin görsel inceleme ve tek kullanımlık cetvellerle ölçmelerine rağmen bu teknik
güvenilir değildir. Yara hacmi ve derinliği, genellikle yumuşak doku distorsiyonu ve vücut eğriliğinden
etkilenen 3 boyutlu ölçümler gerektirir. En yaygın teknik, yaranın en uzun genişliğini, uzunluğunu ve
derinliğini ölçmek için hayali bir saatin yüzünü kullanarak doğrusal bir ölçüm olan saat yöntemidir.
Yara değerlendirilmesinde kullanılan teknolojilerin en pratik kullanımı akıllı telefonlardır ve yaraların
üç boyutlu görüntüsünü oluşturmaktadır. İnvaziv olmayan yara değerlendirmesi için çeşitli optik
teknolojiler geliştirilmektedir. Bu optik teknolojiler, değişen oranlarda, görsel incelemeyle algılanamayan
cilt bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlayarak doku özelliklerinin nicel analizini yapmaktadır.
Yaranın türüne göre tedavi sürecini yönetmek için kullanılabilecek film, köpük, hidrokolloid, aljinat, hidrojel, nano
gümüş gibi farklı içerikli birçok yara bakım ürünü bulunmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile büyüme faktörleri, VAC
(Vacum Assisted Closure), larva debritman tedavisi, elektrik stimülasyonu, hiperbarik oksijen tedavisi, topikal oksijen
tedavisi, ultrason tedavisi, lazer ışınları, topikal ozon tedavisi, bal tedavisi, yapay deri mühendisliği, kök hücre tedavisi
gibi pek çok yüksek teknoloji içeren tedavi yöntemi eklenmektedir
Anahtar Kelimeler: Yara bakım, yara bakım teknolojileri, yara değerlendirme
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Hemşirelerin Spiritüel İyi Oluş Düzeyleri ile Hasta Mahremiyetini Gözetme Durumları Arasındaki İlişki
Serpil Su1, Ayşe Kacaroğlu Vicdan2
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Konya

1

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

2

Amaç
Bu çalışmanın amacı hemşirelerin spiritüel iyi oluş düzeyleri ile hasta mahremiyetini gözetme durumları arasındaki
ilişkiyi belirlemektir.
Yöntem
Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırma Ocak-Şubat 2022 tarihleri arasında yapılmıştır. Örneklemi bir üniversite
hastanesinde çalışan 199 hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Tanımlayıcı Özellikler Formu, Ruhsal İyi Oluş
Ölçeği ve Hemşirelikte Hasta Mahremiyeti Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular
Yaş ortalaması 31.10±6.52 olan hemşirelerin %78.4’ünün kadın olduğu, %84.9’unun lisans mezunu olduğu, çalışma
yılı ortalamasının 7.51±6.11 yıl olduğu ve haftada ortalama 41.75±4.29 saat çalıştıkları belirledi. Hemşirelerin
Spiritüel İyi Oluş Ölçeği puan ortalaması 121.48±15.32, Hemşirelikte Hasta Mahremiyet Ölçeği puan ortalaması
123.89±11.99 olarak bulundu. Manevi Iyi Oluş Ölçeği ile Hasta Mahremiyeti Ölçeği puanları arasında istatistiksel
olarak anlamlı pozitif bir ilişki saptandı (r=0.541, p<0.05).
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada hemşirelerin spiritüel iyi oluş düzeylerinin orta düzeyin üzerinde olduğu, hasta mahremiyetini gözetme
durumlarının yüksek düzeyde olduğu ve spiritüel iyi oluş düzeyinin artması ile hasta mahremiyetini gözetme
durumunda artış olduğu belirlendi. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda bu konuda hizmet içi eğitimlerin verilmesi
önerilir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, spiritüel iyi oluş, hasta mahremiyeti
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PB-27
Hasta Mobilizasyonunda Uygulanılacak Kurallar ve Uygulama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Yasemin Cin1, Mustafa Ağar2, Gülçin Adatepe3
Acıbadem İnternational Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Uzman Hemşire
Acıbadem Atakent Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Uzman Hemşire
3
Acıbadem Atakent Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Uzman Hemşire
1
2

Giriş
Mobilizasyon süreci insan yaşamı için önemli olan hareket etme ve buna bağlı pek çok fonksiyonu kazanma konusunda
önemli olup multidisipliner ekip işini gerektirir.
Amaç
Yatan hasta bölümlerinde hemşirelerin mobilizasyon alışkanlıklarını değerlendirmek ve uyulması gereken kuralları
belirlemek amacıyla yapıldı.
Gereç-Yöntem
Çalışma
tanımlayıcı
ve
kesitsel
olarak
Acıbadem
International
ve
Atakent
Hastanelerindeki yatan hasta katı ve yoğun bakım hastaları ve hemşireleri ile gerçekleşti.
Araştırmanın evrenini 18 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında yatak hasta katı ve yoğun bakımlarda yatan ve destekle
mobilize olan hastalar ve bu birimlerde çalışan hemşireler, araştırmanın örneklemini ise rastgele seçilen 75 hasta
(Atakent 50 – International 25 hasta) ve araştırmayı kabul eden 50 hemşire oluşturdu. Veri toplama formu olarak
araştırmacılar tarafından geliştirilen Mobilizasyon Uygulamaları Gözlem Formu ve 8 sorudan oluşan Hemşire Bilgi
Anketi kullanıldı. Veriler Hasta Bakım Sorumlusu, Sorumlu Hemşire ve Ekip Liderleri tarafından birebir toplantı.
Araştırmanın verileri yüzde, frekans yöntemleri kullanılarak analiz edildi.
Bulgular
Hemşirelerin mobilizasyon öncesinde; tıbbi kayıt, ekipmanların hazır bulundurulması, kateter bağlantılarının uygun
tespiti ve hastanın kullandığı varis çorabı kontrolünü eksik yaptığı; mobilizasayon sırasında; hastaya bağlı olan
ekipmanların uygun tespiti, ihtiyaç olabilecek ekipmanların hazırda tutulması, aspirasyon, hastadan gelen drenajın
kontrolü ve insizyon yerlerinin kontrolünün eksik yaptığı görüldü. Hemşireler; kritik hastaların mobilizasyonunda
hekimle işbirliği sağladıklarını ve bu sürecin hastaların iyileşmesine olumlu katkısı olacağını düşünmektedir.
Mobilizasyon sırasında gerekli ekipman ve personel desteğini de alabildiklerini ifade ettiler. Yeterli ekipman olduğunu
ifade eden çalışanların oranı %66 iken, mobilizasyonda gerekli ekipman kullanım durumunun uygunluğu %52,7 de
kaldı. Bu durum mobilizasyon sürecinde çalışanların ekipman desteğini kullanmayı tercih etmediklerini düşündürdü.
Sonuç: Hasta güvenliği acısından hemşirelerin farkındalıklarının arttırılması, bölümlerdeki mobilizasyon
uygulamalarının farklı gözlemciler tarafından denetlenerek çalışanların mobilizayon için teşvik edilmesi
önerilmektedir. Bunun yanında mobilizasyona yardımcı ekipman çeşitliliği ve sayısı arttırılarak çalışanlara destek
sağlanması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mobilizasyon, Güvenli, Hemşire
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PB-28
Diyabetik Periferik Nöropatik Ağrılı Bireylere Uygulanan Refleksolojinin Etkinliğine Yönelik Hasta İfadeleri
Nesibe Şimşekoğlu1, Merdiye Şendir2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi

2

Amaç
Bu araştırmanın amacı, diyabet ilişkili periferik nöropatik ağrısı olan bireylere yönelik uygulanan refleksolojinin
etkinliğini hasta ifadeleri bağlamında incelemektir.
Yöntem
Bu araştırma, tanımlayıcı nitel tipte tasarlanmıştır. Araştırma, bir devlet üniversitesi hastanesinin Aile Hekimliği Ana
Bilim Dalına bağlı diyabet polikliniğinde yürütülmüştür. Diyabet ilişkili periferik nöropatik ağrısı olan 40 hasta birey
ile yüz yüze gerçekleştirilen görüşmede ağrıya yönelik uygulanan refleksolojinin etkisi sorgulanmıştır. Araştırma
verileri, betimsel analiz tekniği ile ortaya çıkan tema ve alt temalar ile yorumlanmıştır.
Bulgular
Araştırmaya dahil edilen bireylerin %75’i kadın ve yaş ortalaması 58,55±9,1 yıl’dır. Hasta bireylerin %27,5’inin
diyabet süresi 11-20 yıl arasındadır. Nitel veri analizi ile ortaya çıkan temalar; ‘ağrıya yönelik ifadeler’, ‘fiziksel sağlığa
yönelik ifadeler’, ‘psikolojik sağlığa yönelik ifadeler’, ‘uykuya yönelik ifadeler’ ve ‘diğer’ olmak üzere beş ana temada
incelenmiştir.
Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonucuna göre, hasta bireylerin diyabet ilişkili periferik nöropatik ağrıda uygulanan refleksolojiye yönelik
yaygın olarak olumlu yönde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Hasta bireylerin ağrı şiddeti ve psikolojik durumları
başta olmak üzere birçok yönde faydası kanıtlanmış olan refleksolojinin sağlık bakım hizmetleri bünyesine entegre
edilmesi ve hemşirelere yönelik refleksoloji sertifika programlarının desteklenmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Diyabetik Nöropati, ağrılı, Etkinlik, Refleksoloji, Tamamlayıcı tıp
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PB-29
Covıd-19 Nedeniyle Hastanede Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımı ve Hemşirelik İmajına Yönelik Algılarının
Değerlendirilmesi
Yahya Kahvecioğlu1, Esra Uğur2
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi

1

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

2

Amaç
Bu araştırma, Covid-19 nedeniyle hastanede yatan hastaların hemşirelik bakımı ve hemşirelik imajına yönelik
algılarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Yöntem
Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türdeki çalışma, bir üniversite hastanesi Covid-19 Yatan Hasta Servislerinde tedavi gören
ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan hastalar ile 1 Mart-1 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yapılan güç
analizi doğrultusunda çalışmaya 140 kişi dâhil edildi. Veriler, “Kişisel Bilgi Formu”, “Hemşirelik İmaj Ölçeği (HİÖ)” ve
“Hastanın Hemşirelik Bakımını Algılayışı Ölçeği (HHBAÖ)” kullanılarak elde edildi. Çalışma verileri değerlendirilirken
tanımlayıcı istatistik analizleri, normal dağılım gösteren değişkenler için Student t-test, Oneway Anova ve Bonferroni
test;normal dağılım göstermeyen parametreler için Kruskal Wallis, Mann Whitney U ve Dunn test kullanıldı.
Değişkenler arası ilişkilerin değerlendirilmesinde Pearson ve Spearman’s korelasyon testleri kullanıldı.
Bulgular
Çalışmada, HHBAÖ puanı ortalaması 71,31±3,65 idi. HİÖ alt boyutlarından “Genel Görünüm” puanı ortalaması
17,54±1,48, “Eğitim-Meslek-Nitelik” puanı ortalaması 37,95±3,37, “İletişim” puanı ortalaması 17,00±1,12 ve toplam
puanı ortalaması 72,48±4,67 bulundu. Hastanın yaş, cinsiyet, medeni durum, çalışma ve eğitim durumu, yatış günü
sayısı, tedavi gördüğü hastanede tanıdık hemşire varlığı, daha önce hastane yatışının olması ve daha önce refakatçi
olma faktörlerine göre hemşirelik bakımı ve hemşirelik imajı değerlendirmelerinde anlamlı farklılıklar belirlendi
(p<0,05). HHBAÖ ve HİÖ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05).
Sonuç
Covid-19 pandemisinde hemşirelerin hastalarla olan yakın temasının, hemşirelik imajı ve bakımın kalitesine yönelik
toplumun görüşlerini olumlu etkilediği ve hemşirelik bakımını görünür kılmak üzere planlı çalışmalara gereksinim
olduğu değerlendirildi.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Hemşirelik Bakımı, Hemşirelik İmajı, Hemşirelik Bakım Algısı, Bakım Kalitesi
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PB-30
Yoğun Bakım Ünitesinde Covid-19 Tanısı İle İzlenen Hastaların Hemşirelik Bakım Planlarının Değerlendirilmesi
Handan Eren
Hemşirelik Bölümü, Yalova Üniversitesi, Yalova, Türkiye

Amaç
Bu çalışma, bir hastanenin yoğun bakım ünitelerinde Covid-19 tanısı ile tedavi görmüş hastaların elektronik hemşirelik
bakım planlarının incelenmesi amacıyla yürütülmüştür.
Yöntem: Tanımlayıcı ve retrospektif türde yürütülen çalışmanın örneklemini 15.03.2020-15.03.2022 tarihleri
arasında yoğun bakım ünitelerinde Covid-19 tanısı ile tedavi görmüş 429 hastanın elektronik hemşirelik bakım
planları oluşturdu. Veriler, tanımlayıcı özellikler formu, hasta bakım planı değerlendirme formu, Hemşirelik Tanıları,
Girişimleri ve Sonuçları İçin Kalite Ölçüm Aracı ile Haziran-Temmuz 2022 tarihleri arasında toplandı.
Bulgular
Hemşirelerin bakım planlarında 27 farklı hemşirelik tanısı kullandıkları, en çok Enfeksiyon Riski (n=608), Solunum
Fonksiyonlarında Etkisizlik Riski (n=282) ve Oral Müköz Membranda Bozulma Riski (n=233) hemşirelik tanılarını tercih
ettikleri görüldü. Hemşirelik tanı etiketlerinin %87,66’sının doğru, ilişkili olduğu faktör ve tanımlayıcı özelliklerin
%72,78’i ve hedeflerin %58,04’ünün yeterli, hemşirelik girişimlerinin %74,77’sinin uygun ve değerlendirmenin
%47,26’sının yeterli olduğu belirlendi. Hemşirelik Tanıları, Girişimleri ve Sonuçları İçin Kalite Aracı puan ortalamasının
51,82±6,89 olduğu saptandı.
Sonuç ve Öneriler
Hemşirelerin Covid-19 tanısı ile tedavi gören hastalar için hazırladıkları elektronik hemşirelik sürecinde, değerlendirme
dışındaki aşamalarda yeterli oldukları ve hemşirelik süreci kalitesinin ortalamanın üzerinde olduğu görüldü.
Hemşirelere, hemşirelik sürecinin özellikle değerlendirme aşamasına yönelik eğitimlerin planlanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, hemşirelik bakım planı, hemşirelik süreci, yoğun bakım ünitesi
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Majistral İlaç Tedavisinde Eau De Goulard Uygulamaları Ve Sağlık Çalışanlarının Farkındalığı
Yasemin Cin, Jale Gülmüş Çopur
Acıbadem International Hastanesi, İstanbul

Bu çalışmada, majistral ilaç tedavisinde Eau de goulard solüsyonu uygulamalarında sağlık çalışanlarının
farkındalığını saptamak, Eau de goulard solüsyonun ne şekilde, hangi sıklıkla, ne kadar süre ile
kullanıldığını, uygulamada nelere dikkat edildiğini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini
Acıbadem Sağlık Grubuna ait yatarak hasta kabul eden sağlık çalışanları oluşturmuştur. Çalışma tanımlayıcı
kesitsel bir çalışma olarak planlanmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden 274 kişiye demografik ve Eau
de goulard uygulamasına yönelik anket yapılmıştır. Anket verileri frekans dağılımı ile değerlendirilmiştir.
Anket sonuçlarına göre, Eau de goulard uygulamalarında sağlık çalışanlarının solüsyonu kullanmadan önce
çalkaladıkları ve uygulamada farkındalıklarının olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmanın evrenini Acıbadem Sağlık Grubuna ait International Hastanesi, Atakent Hastanesi, Bakırköy Hastanesi,
Maslak Hastanesi, Taksim Hastanesi ve Fulya Hastanesinde yatarak hasta kabul eden birimlerde çalışan sağlık
çalışanları oluşturdu. Çalışma tanımlayıcı kesitsel bir çalışma olarak planlanmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden
274 kişiye demografik ve Eau de goulard uygulamasına yönelik anket yapılmıştır. Anket verileri frekans dağılımı ile
değerlendirildi.
Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının %41,2’si lisans, %36,5’i lise, %12,4 ön lisans, %9,8 yüksek lisans mezunu olduğu
saptanmıştır. Çalışanların %77,5’i hemşire/ sağlık memuru, %13,5’i ATT, %6,9’u doktor, 5, 8’i paramedik olarak
saptanmıştır. %36,8’i 13-36 aylık, %17,1’i 37-60 aylık,%15,6 121 ay ve üzeri, %14,9’u 0-12 aylık ve 61-120 aylık, ASG
deneyimine sahip olduğu saptanmıştır. %92,3’i eau de goulard kullanmış, % 7,1’i kullanmamış olduğu tespit edilmiş.
%32,1’inin kullanım süresinin değişkenlik gösterdiği, %27’si her ay en az bir kez, %24,5’i her hafta en az bir kez,
%9,5’i her gün en az bir kez uyguladığını belirtmiştir. Çalışanların %54,7’si sadece hekim istemi, %29,6’sı hemşire
değerlendirmesi, %12,8 hem hekim istemi hem hemşire değerlendirmesi ile uygulamayı yaptığı saptanmıştır.
Çalışanların %69,3’ü ödem çözmek amacıyla, %13,1 hem ödem çözme hem de kızarıklık, hematom, infiltrasyon, filebit,
selülit yumuşak doku zedelenmesi ve epizyotomi gibi nedenlerle kullanmış oldukları saptanmıştır. %66’sı günde 3-4
kez 20 dk, 17,5’i günde 6-8 kez 30 dk, %8’i her saat başı kompres şeklinde planlama ile uygulama yapıldığı saptanmıştır.
Tartışma ve Sonuç
Tedavinin etkin olması ilacın doğru şekilde uygulanmasına bağlıdır. Uygulamada dikkat edilecek en önemli nokta
çökeltinin homojen olarak dağılabilmesi için solüsyonun kullanımından önce iyice çalkalanmasıdır. Bu nedenle
eczaneden bölümlere hazır olarak gönderilen Eau de goulard solüsyonunun üzerine çalkalanmadan kullanılmaması
için uyarı notunun yazılması önerilmektedir. Bu çalışma Eau de goulard uygulamalarında sağlık çalışanlarının
solüsyonu kullanmadan önce çalkaladıkları ve uygulamada farkındalıklarının olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eau de goulard, majistral uygulama, çalkalama
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Arjinatlı Hi̇drojel ile Tedavi̇ Edi̇len Pi̇yoderma Gangrenosum Ol
Yasemin Cin, Ferda Sezer
Acıbadem International Hastanesi, İstanbul

Bu çalışmada Piyoderma gangrenozum yaralarının literatürde yer alan tedavi yöntemlerinden farklı olarak hekim
orderı ile topikal yolla arjinat içeren hidrojelli yara bakımı ve beraberinde multidisipliner yaklaşım ile iyileştirildiğini
göstermek amaçlanmaktadır. Piyoderma gangrenozum yaralarının bu tür yaklaşım ile iyileşmesinin, hastanın yatış
süresini kısaltacağı ve hemşire iş yükününün azalmasına katkısı olacağı düşünülmektedir.
Bu olgu, seksen altı yaşında bayan bir hastanın bir buçuk yıldır devam eden ve çeşitli tedavilere rağmen iyileşmeyen
Piyoderma gangrenozum yaralarının tedavi ve bakım süreci anlatılacaktır. Kliniğe yatışından bir ay önce dermatoloji
kliniğinde Piyoderma Gangrenosum tanısı konularak ayaktan tedavisi planlanmıştır. Kliniğe gelişinde; beslenme
eksikliği ve sıvı-elektrolit dengesizliği tanısı ile kliniğimize başvuran seksen altı yaşında bayan bir hastadır. Gluteal ve
sacral bölgesinde yaygın bir şekilde bir buçuk yıldır devam eden ve çeşitli tedavilere rağmen iyileşmeyen yaraları
mevcuttur.
Piyoderma gangrenozum, nötrofilik dermatozlar grubunda yer alan kronik inflamatuvar ve nonenfeksiyöz ülseratif
bir hastalıktır. Genellikle ağrılı eritematöz bir nodül olarak başlar ve daha sonra inflame, irregüler ve belirsiz sınırlı,
nekrotik ve hemorajik tabanı olan ağrılı ülsere dönüşür. Piyoderma gangrenozum tanısını koymak zor olabilir. PG yara
enfeksiyonu ile karıştırılabildiği için antibiyotikler fayda sağlamaz. İnsizyon ve debridman yapılması yaraların daha
da yayılmasına neden olabilir. Hızlı tanı koyabilmek için tecrübeli dermatolog, yara bakım ekipleri, romatoloji, ağrı
yönetimi önemlidir. Hiperbarik oksijen tedavisinin kapiller dolaşımdaki oksijen seviyesini artırarak ülser iyileşimini
hızlandıracağı, deri grefti veya mikrovasküler flep greft ile onarımın stabil PG lezyonlarında kullanılabileceği
bildirilmiştir. Rekalcitrant PG’li hastalar genellikle geleneksel olmayan biyolojikler, radyasyon ve hiperbarik oksijen
gibi deneysel veya istilacı tedavilere başvurulduğu belirtilmiştir. Bu olguda hiperbarik tedavi için akciğerlerinin
uygun olmadığı, cerrahi tedavi için genel durumunun uygun olmadığı ve aşağıda belirtilen tedavi planı hekimi
tarafından uygun görülmüştür. Hastanın, gluteal bölgesindeki en küçük boyutlu yaralarından birine arjinatlı hidrojel
uygulanmaya başlanmıştır ve yara üzeri hidropolimer örtü ile kapatılmıştır. Ek olarak seftreakson tedavisi, proteinden
zengin beslenme, iki saat aralılarla sağ-sol lateral pozisyon değişikliği ve fizik tedavi uygulanmıştır. Bu tedavi planı ile
üç gün içinde yanıt alınmaya başlandığı ve yaranın belirgin boyutta küçüldüğü tespit edilmiştir. Diğer yaralara da aynı
uygulama yapılarak hastanın üç haftada tüm yaralarında iyileşme olduğu görülmüştür. Bir buçuk aylık süreçte tüm
yaralarının kapandığı tespit edilerek hasta tüm yaraları kapanmış olarak taburcu edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Arjinatlı hidrojen, piyoderma, gangrenosum
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Hemşirelik Öğrencilerinin Hastalara Ait Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt Ve Korunmasına Yönelik Tutumları
Aynur Kaynar Şimşek1, Nuray Şahin Orak2, Özgür Kışlak3, Ramazan Alak3, Esra Tilki3, Kübra Dursun3, Seyran Cantepe3,
Gülcan Altıntaş3
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
3
M.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Öğrencisi
1
2

Amaç
Bu çalışmanın amacı, hemşirelik bölümü öğrencilerinin hastalara ait kişisel sağlık verilerinin kayıt ve korunmasına
yönelik tutumlarının incelenmesidir.
Yöntem
Araştırma 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının bahar yarıyılında bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü’ndeki 439 öğrenci ile yapılan tanımlayıcı kesitsel tipte bir çalışmadır. Veriler Google Form üzerinden
oluşturulan “Tanımlayıcı Özellikler Formu “ ve “ Hemşirelik Öğrencileri İçin Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt ve Korunması
Tutum Ölçeği “ (HÖKSVKKTÖ) ile toplandı.
Bulgular
HÖKSVKKTÖ genel toplam puan ortalaması 4,1613±0,48 olarak bulundu. Tanımlayıcı özelliklere göre HÖKSVKKTÖ’den
alınan genel toplam puanlar incelendiğinde; kadın öğrencilerin puanları (4,2 min/mak= 1,8/ 4,8), erkek öğrencilerin
puanlarından (3,9 min/mak=1,4/ 4,8); 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencilerin puanları (sırasıyla; 4,1, min/mak=2,9-4,8; 4,2
min/mak=2,9/4,8; 4,3 min/mak=1,8/4,8) 1. Sınıf öğrencilerinin puanlarından (2,9 min/mak=1,4/3,5); GANO’su 85
ve üstü olan öğrencilerin puanları (4,3 min/mak=2,4-4,8) GANO’su 50 ve altı (3,8 min/mak=2,2-4,8) ve 50 -69,99
arası olan öğrencilerin puanlarından (3,9 min/mak=1,4-4,8); ailesinin yanında kalan öğrencilerin puanları (4.2 min/
mak=2,6/4,8), öğrenci evinde ve ya yurtta kalan öğrencilerin puanlarından (sırasıyla 4 min/mak=2,8/4,8; 4 min/
mak=1,4/4,8) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,008).
Sonuç:
Araştırmaya katılan öğrencilerin (2., 3. ve 4. Sınıf) kişisel sağlık verilerinin kayıt ve korunmasına yönelik tutumları
olumlu ve farkındalıkları yüksek düzeydedir. Ancak 1.sınıf öğrencilerin puanları düşük düzeydedir. Bu sonuçlardan
yola çıkarak öğrencilerin ve kurumların yasalarla karşı karşıya kalmasının ve hasta mahremiyeti ihlalini engellemek
amacıyla kişisel sağlık verilerinin kayıt ve korunmasına yönelik olumlu tutumlarının kazandırılması önemli bir
gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Öneriler;
― 1.sınıf müfredatında hasta mahremiyeti ve kişisel sağlık verilerinin kayıt ve korunmasına yönelik derslerin
eklenmesi veya var olan derslerde bu konuya daha fazla ağırlık verilmesi,
― Öğrencilerin klinik uygulamalara çıkmadan önce kişisel sağlık verilerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi,
― Kişisel sağlık verilerinin kayıt ve korunmasına yönelik tutumun düşük bulunması durumunda konuyla ilgili
eğitimlerin tekrar edilmesi önerilir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, kişisel sağlık verisi, hasta mahremiyeti, veri kaydı
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Jinekolojik Cerrahide Ameliyat Sonrası Erken İyileşme: Sistematik Derleme
Eda Polat, Merve Tuncer, Özlem İbrahimoğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ameliyat sonrası iyileşme protokolü (ERAS), erken iyileşmeyi hızlandırmayı ve ameliyat sonrası hasta sonuçlarını
iyileştirmeyi amaçlar. Postoperatif komplikasyonların azaltılması ve önlenmesi, erken mobilizasyon, bulantı
ve kusmanın multimodal yönetimi gibi bileşenleri içeren bu protokol, jinekolojik cerrahi geçiren hastalarda
kullanıldığında cerrahi süreçleri olumlu etkiler. Bu çalışmanın amacı, jinekolojik cerrahi geçiren hastalarda ERAS
protokollerinin kullanımını inceleme açısından güncel ve ilgili literatürü kullanmaktı. Bu nedenle, jinekolojik cerrahi
geçiren hastalarda kullanılan ERAS protokollerini inceleyen makaleleri belirlemek için sistematik bir inceleme yapıldı.
Ocak 2015 ile Ocak 2021 arasında PubMed, Science Direct, MEDLINE ve Google Scholar’da elektronik aramalar
gerçekleştirildi. Birincil sonuç hastanede kalış süresiydi. İkincil sonuçlar erken iyileşme, postoperatif komplikasyonlar,
ağrı yönetimi ve narkotik ilaçların kullanımını içermekteydi. Sistematik derlemeye 12 çalışma dahil edildi. Dahil
edilen çalışmaların çoğu randomize kontrollü çalışmaydı. Çalışmaların altısı hızlandırılmış bakım protokollerinin tüm
bileşenlerini kullanırken, diğerleri postoperatif analjezi, postoperatif bulantı ve kusma, erken mobilizasyon, sıvı ve
karbonhidrat yükleme bileşenleri kullanmaktaydı. Çalışmaların sonuçları incelendiğinde bu protokollerin jinekolojik
cerrahi sonrası hastanede kalış süresini kısalttığı, erken iyileşme ve erken mobilizasyon sağladığı, bulantı ve kusmayı
azalttığı ve uygun ağrı yönetimini sağlayarak narkotik kullanımını azalttığı belirlendi. Jinekolojik cerrahi geçiren
hastaların tedavi ve bakımlarında daha iyi sonuçlar elde edebilmek için bu hasta grubunda ERAS protokollerinin
kullanılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ameliyat sonrası erken iyileşme, jinekoloji, jinekolojik cerrahi, sistematik derleme
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Covid-19 Tanısı Konulan Sağlık Çalışanlarının Hastalık Sonrası Yorgunluk ve Uyku Kalitelerinin İncelenmesi
Yeşim Geze, Sıdıka Oğuz
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç
Bu çalışmada Covid-19 tanısı konulan sağlık çalışanlarının hastalık sonrası yorgunluk düzeyi ve uyku kalitesinin
belirlenmesi amaçlandı.
Gereç-Yöntem
Çalışma tanımlayıcı ve kesitsel olarak tasarlandı. Araştırma evrenini; bir üniversite hastanesinde Nisan-Ekim 2021
tarihleri arasında bulunan tüm sağlık çalışanları oluşturdu. Araştırmanın örneklemini basit tesadüfi örnekleme
yöntemi ile belirlenen, araştırmaya katılmaya gönüllü, en az üç hafta önce Covid-19 tanısı konulan 278 sağlık çalışanı
oluşturdu. Veriler, ‘Anket formu’, ‘Chalder Yorgunluk Ölçeği’ (CYÖ) ve ‘Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi’ (PUKİ)
kullanılarak online platformda toplandı; %95 güven aralığında, anlamlılık p<,05 düzeyinde değerlendirildi.
Bulgular
Katılımcıların %42,8’i 26-33 yaş grubunda olup, %59,4’ü kadındır. CYÖ toplam ve fiziksel yorgunluk puan ortalaması
10,40±3, CYÖ mental yorgunluk puan ortalaması 5,27±1, PUKİ puan ortalaması 7,28±2 olduğu tespit edildi.
Katılımcılardan meslekte çalışma süresi 1-5 yıl arasında olanların mental yorgunluk düzeyinin yüksek seviyede olduğu
belirlendi (p<0,05). Herhangi bir sağlık problemi bulunan ve vardiya sistemiyle çalışanların ise fiziksel yorgunluk
düzeyinin yüksek seviyede olduğu belirlendi (p<0,05). Eğitim düzeyi yüksek olan, hastalık süreci bir haftadan uzun
olan ve bu süreçte tedavi uygulanan katılımcıların uyku kalitelerinin düşük olduğu saptandı (p<0,05). Hastalık
sürecinde semptomları bulunan, tanı sonrası kalıcı en az bir semptomu bulunan sağlık çalışanlarının yorgunluk
düzeyinin diğer katılımcılara göre yüksek ve uyku kalitelerinin düşük olduğu belirlendi (p<0,05). Katılımcıların uyku
kalitesi arttıkça fiziksel ve mental yorgunluk düzeyinin azaldığı tespit edildi (p<0,05).
Sonuç
Covid-19 tanısı konulan sağlık çalışanlarının orta düzeyde yorgunluk yaşadığı ve uyku kalitelerinin iyi olmadığı
saptandı.
Anahtar Kelimeler: COVİD-19 virüs, Sağlık Çalışanları, Uyku, Yorgunluk
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Yapay Zekanın Klinik Hemşirelik Uygulamalarına Etkisi
Öznur Kavaklı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Ankara

Her şeyin hızla değiştiği günümüzde, hayal gücü sınır tanımamaktadır. Eskiden hayal
gibi görünen ve son dönemin en popüler konusu haline gelen robotlar ve yapay zeka
teknolojileri,
hayatın
birçok
alanında
işlerimizi
kolaylaştırmaya
devam
etmektedir.
Günümüz toplumlarında nüfusun giderek yaşlanması, kronik hastalıkların artması ile bu nüfusa kimin bakacağı konusu
gelişmiş ülkelerde kaygı yaratmaktadır. Tüm dünya ülkelerinde pandemi süreci, sağlık insan gücüne ihtiyaçları önemli
hale getirmiştir. Sağlık insan gücünün en önemli üyesi olan hemşirelere olan ihtiyaç ise önemli derecede artmıştır.
COVİD-19 salgınından sonra insanların potansiyel olarak başkalarını korona virüs ile enfekte etme tehlikesi
nedeniyle, robotların insanların hastalık yayma riskini bertaraf ederken aynı zamanda onların işlerini
kolaylaştırdığı gerçeğini ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte robotlar, izolasyondaki hastalar ile aileleri
arasında video-konferans görüşmeleri yapabilen, hastaların psikolojik iyi oluşlarını destekleyen durumdadır.
Ayrıca robotlar COVID-19’a karşı, Ultraviyole ışın yayarak mücadele etmektedir. Mobil olarak hareket
edebilen robotlar, sosyal mesafe kurallarına uyma, uzaktan erişim ve personelin COVİD-19 nedeniyle
evinden çalışmak zorunda kaldığı zamanlarda sağlık kurumlarında tedavi, bakım, izlem, lojistik ve başka
pek çok alanda ortaya çıkan boşluğu doldurmakta, COVID-19 pandemisiyle savaşta önemli derecede
fayda sağlamaktadır. Bu robotlar hasta odalarında ve ameliyathanelerde otonom olarak hareket edip,
istendik miktarda Ultraviyole ışın yayarak mikroorganizmaları kısa süre içerisinde yok etmektedirler.
Hemşireler çalışma sürelerinin üçte birinde ortalama 8 km yürümektedir. Hemşirenin mesai süresi içerisinde getirgötür-tamamla ve yerine koyma işlerinin çoğunu robotlar yaptığında hemşireler gerçek işi olan hasta bakımına
daha fazla zaman ayırabilecektir. Gelişmiş ülkelerde “Otonom mobil robotlar (AMR’ler)” bir süredir hastanelerde
çarşafları, ilaçları ve tıbbi ekipmanları taşımak için kullanılmaktadır. Bu robotlar, hastane personelinde ağır
kaldırmadan kaynaklanan sırt yaralanmalarının insidansını azaltmaktadır. Örneğin; Danimarka Zealand Üniversite
Hastanesinde, hastanenin sterilizasyon merkezinden malzemeleri taşımak için bir AMR kullanılmaktadır. Bu
robot haftada 10 km’den fazla yol kat ederek, depolama alanlarını daha aza indirmiş, personel için yürüme
süresini azaltmış ve ekipman eksikliklerini planlı ve anında tamamlayarak zaman ve emek tasarrufu sağlamıştır.
Yeni yapay zeka teknolojileri ile üretilmiş hemşire yardımcı bakım robotlarının bugün hemşireler tarafından
gerçekleştirilen bazı zor görevleri üstlendiği ve hemşirelik mesleğini olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Bu
sayede hemşirelerin hasta bakımı için yeterli zaman planlama ve harcama miktarı artacaktır. Ancak hemşirelere olan
ihtiyaç her daim devam edecektir.
Anahtar Kelimeler: yapay zeka, robotlar, klinik hemşirelik uygulamaları
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PB-37
Hemşirelik Bakımında Teknolojik Yaklaşımlar ve Yaşam Aktivitelerine Yansımaları
Öznur Tuğba Çelebi1, Emek Bakanoğlu Kalkavan2
Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

1
2

Giriş
Günümüzde değişen ve gelişen sağlık alanında önemi artan hemşirelik bakımı, hemşirelik biliminin
temelinde yer alır ve hemşirelik için özgündür. Hemşirelik bakımının yönetiminde, sağlıklı/hasta birey
ve yakınlarının, ailenin ya da toplumun gereksinimlerinin tam ve doğru belirlenmesi ve tanılanmasında
model ya da kuramlardan yararlanılmalıdır. Hemşirelik model ve kuramları hemşirelik biliminin temelini
oluşturur ve hemşirelik uygulaması, eğitimi ve araştırmalarında hemşireliğe bir bakış açısı getirmektedir.
Hemşirelik bakımının bir hemşirelik modeline temelli ve kanıta dayalı bir şekilde uygulanması teknolojinin
entegrasyonu ile mümkündür. Hastanelerde, klinik bakım uygulamalarında, eğitim alanlarında ve araştırmalarda
teknolojik ürünlerin kullanımı yaygınlaşarak hemşirelik mesleğinin gelişmesine katkı sağlamaktadır.
Amaç
Bu derlemede hemşirelik ve teknoloji ilişkisi, hemşirelik modellerinden biri olan Roper, Logan, Tierney tarafından
geliştirilmiş olan Yaşam Modeli’nin Günlük Yaşam Aktiviteleri’ne göre ele alınmıştır.
Bulgular
Yaşam modelinin en önemli özelliği hemşirelik bakımında tüm hizmet alanlarına entegre edilebilirliği ile hümanistik
ve holistik yaklaşımla bireyi merkeze alarak ailesini de bakıma katmasıdır. Yaşam modeli; yaşam süresi, günlük yaşam
aktiviteleri, günlük yaşam aktivitelerini etkileyen etmenler, bağımlılık/bağımsızlık ve yaşamda bireysellikten olmak
üzere beş bileşenden oluşmaktadır. Aynı zamanda Yaşam Modeli sistematik olarak bakım gereksinimlerini tanılama
ve sınıflandırma da teknoloji ile uyumludur ve günlük yaşam aktivitelerine göre teknolojik gelişmeler aşağıdaki
gibidir:
• Güvenli Çevrenin Sağlanması ve Sürdürülmesi: Sağlık Bilişim Sistemleri, Hasta Güvenliği ve Güvenli Raporlama
Sistemleri ile Mobil Uygulamalar, SAM Robotlar
• İletişim: Kulak Sensörleri, Göz Lensleri, İşitme Cihazları, Pepper Robot, Akıllı Saatler, SAM Robotlar, Robot Sophia,
Robot Grace,
• Solunum: Akıllı İnhalerler
• Beslenme: Akıllı Kumaş Teknolojisi Ürünleri, Glucotrack, Diyabetik Çorap
• Boşaltım: Stomakit 2018
• Kişisel Temizlik ve Giyinme: Cody Hasta Bakım Destek Robotları ve Vacclipperlar, Akıllı İç Çamaşırları
• Beden Isısının Kontrolü: e-tekstil ve Akıllı Kumaş Teknolojisi Ürünleri, robot Grace
• Hareket: Robear Hasta Bakım Destek Robotları ve RIBA’lar, e-tekstil ürünleri,
• Çalışma ve Eğlenme: Nao Robotlar, Robot Grace
• Cinselliği İfade Etme: Uterus Masaj Kemeri, Flo Seti, Houdini Kateterler
• Uyku: Akıllı Bileklikler, Giyilebilir Cihazların Fitbit, Misfit ve Moov gibi teknolojik cihazlar
• Ölüm: Kablosuz Beyin Sensörleri
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Sonuç
Sağlık hizmetlerinin daha verimli ve kaliteli bir şekilde işlenmesi, bakım harcamalarının maliyetlerinin azaltılması ve
hata payını en aza indirmek için kurumların ve sağlık profesyonellerinin teknolojik gelişmelere ayak uydurmaları son
derece önemlidir.
Anahtar Kelimeler: hemşirelik bakımı, robotlar, teknoloji, yaşam modeli
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PB-38
Investigation of SARS-CoV-2 Rates and Contagion Status of Physicians and Nurses Working in The Covid-19
İntensive Care Unit İn A Tertiary Center
Ecem Özdemir1, Necla Dereli1, Öznur Kavaklı2
SBÜ Atatürk Sanatoryum Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi Yoğun Bakım Kliniği, Ankara
SBÜ Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Ankara

1
2

Background
This study includes the cases of nurses and physicians being infected and transmitting this virus to others in the fight
against SARS-CoV-2 virus.
Purpose
This study aimed to examine the rates of SARS-CoV-2 infection and contagiousness of physicians and nurses working
in the COVID-19 intensive care unit in a tertiary center.
Material-Method
This retrospective and cross-sectional study was conducted on a total of 90 healthcare professionals, 74 nurses and
16 doctors, working in the Anesthesia Intensive Care Unit (COVID-19 ICU) of a Training and Research Hospital. The
study included healthcare professionals who were infected between May 2020 and January 2021. Research data
were collected through the “Survey Form” created by the researchers by examining the literature. The data were
analyzed with descriptive statistics, Chi-square test and Pearson correlation analysis methods.
Findings
74.4 % of the participants were female, 82.2 % were nurses, and 17.8 % were doctors. 66.7% of the participants
were infected with SARS-CoV-2, 66.6% of those infected had symptoms of COVID-19 in their relatives within 14
days. and at least 4-6 had symptoms in 72.5% these people. SARS-CoV-2 infection rates were found to be statistically
significantly higher among healthcare professionals who intervened with patients by using personal protective
equipment inappropriately. COVID-19 symptoms were shown to be statistically significantly more prevalent within
14 days among families of healthcare professionals infected with SARS-CoV-2.
Conclusion
The fact that the health staff working in the intensive care units work more than the health working in other parts
of the hospital, and they intervene with the patients from a closer distance. These nurses and doctors have difficulty
in accessing personal protective equipment in the early stages of the pandemic, have been identified as factors that
increase the rate of the COVID-19 ICU nurse’s and doctor’s SARS-CoV-2 infection.
Keywords: COVID-19, Infection, Intensive Care Unit, Nurse, Physician
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PB-39
An Investigation of İntensive Care Patients Followed up With The Diagnosis of Covid-19 in Line With the model
Özlem Doğu, Nurhan Aktaş, Ayla Dikmen
Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sakarya

Aim
The study was carried out retrospectively and descriptively to examine the nursing diagnoses, determined according
to the NANDA classification system, of the patients who were followed up in the Intensive Care Clinic with the
diagnosis of COVID-19 during the pandemic, according to the Functional Health Pattern Model.
Method
The study population consisted of the nursing care plans of the patients followed up with the diagnosis of COVID-19
in the Anesthesia and Reanimation Intensive Care Unit, which was used as the COVID-19 Intensive Care Clinic of a
training and research hospital during the pandemic, while the study sample consisted of the nursing care plans of
556 patients hospitalized between 1 June 2021 and 1 September 2021.
Results
The most common NANDA nursing diagnosis made by nurses according to the “Functional Health Pattern Model”
was “Infection Risk” (81.3%) in the Safety/Protection Pattern, while the least common nursing diagnoses were
“Fluid Volume Excess” (0.2%) in the Nutrition Pattern and “Fatigue” (0.2%) in the Activity/Resting Pattern, and
“suffering” (0.2%) which is not included in the 2018-2020 and 2021-2023 NANDA Nursing Diagnoses: Definitions
and Classification. When the recorded nursing diagnoses were examined in terms of standard terminology, it was
revealed that four of the 21 diagnoses (Suffering, Risk of Infection Transmission, Risk of Impaired Respiratory
Functions, Respiratory Distress) were not included in the standard terminology, and the name of one of them was
changed after revision (ineffective respiratory pattern instead of ineffectiveness/insufficiency in the respiratory
system).
Conclusion
The accurate recording of nursing diagnoses is very important for both patient care and nurses because recording the
correct nursing diagnoses ensures proper nursing care planning, appropriate nursing interventions and evaluations,
and therefore optimal continuity of care and patient safety.
Keywords: Covid-19, Functional Health Pattern, Nursing diagnosis, İntensive care
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PB-40
Hemşirelerin Nütrisyonel Bakıma İlişkin Bilgi, Tutum ve Algıları
Betül Aliş1, Gülten Karahan Okuroğlu2
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi, İstanbul/Türkiye
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul/ Türkiye

1
2

Amaç
Bu araştırmada hemşirelerin nütrisyonel değerlendirmenin önemine ilişkin tutumları, nütrisyonel bakıma ilişkin bilgi
düzeylerini ve nütrisyonel bakım kalitesine yönelik algılarını değerlendirmek amaçlandı.
Metod
Tanımlayıcı tipte uygulanan bu araştırma, İstanbul’da bir kamu üniversite hastanesinde Mayıs-Eylül 2021 tarihleri
arasında yürütüldü. Araştırmanın evrenini, hastanede çalışmakta olan 1189 hemşire oluşturdu. Örneklem sayısı
evreni bilinen örneklem hesabı formülü ile hesaplandı ve örneklem büyüklüğü n=278 olarak bulundu. Araştırma 283
katılımcı ile tamamlandı. Araştırmada verilerin toplanmasında Katılımcı Bilgi Formu ve Hemşirelerde Nütrisyonel
Değerlendirmenin Önemini, Nütrisyonel Bakıma İlişkin Bilgi Düzeyini ve Algılanan Nütrisyonel Bakım Kalitesini
Değerlendirme Ölçeği kullanıldı. Veriler araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplandı.
Normal dağılım göstermeyen verilerin analizi için tanımlayıcı istatistiklerin yanısıra Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney
U testleri kullanıldı.
Bulgular
Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalamalarının 27,02 (ss =3,93) olduğu; çoğunluğunun (%88) kadın olduğu;
%72,8’inin lisans mezunu olduğu ve çoğunluğunun (%51,9) 1-5 yıl mesleki deneyime sahip olduğu saptandı.
Katılımcıların çoğunluğu (%37,3) cerrahi birimde çalışmaktaydı ve %77,7’sinin daha önce nütrsiyon eğitimi aldığı
belirlendi. Hemşirelerin ölçeğin birinci bölümünde tutum puan ortalamaları 24,14 (Ss =3,13), ikinci bölümünde bilgi
puan ortalamaları 24,96 (Ss =5,67), üçüncü bölümünde algı puan ortalamaları 24,18 (Ss =3,20) olarak belirlendi.
Katılımcıların tutum puanlarının mesleki deneyin süresine göre; bilgi puanlarının eğitim durumu, mesleki deneyim
süresi, birim çalışma süresi ve çalışılan birime göre; algı puanlarının kurum çalışma süresi ve çalışılan birime göre
anlamlı fark gösterdiği saptandı (p<0,05).
Sonuç ve Öneriler
Hemşirelerin nütrisyonel değerlendirmenin önemine yönelik tutumlarının yüksek olduğu; nütrisyonel bakıma
ilişkin bilgi düzeylerinin ortalama olduğu ve kliniklerindeki nütrisyonel bakımın kalitesini ortalama/yetersiz olarak
algıladıkları saptandı. Hemşirelerin nütrisyonel bakıma ilişkin bilgi, tutum ve algılarının eğitim durumu, mesleki
deneyim süresi, kurumda çalışma süresi ve birim çalışma süresi gibi değişkenlerden etkilendiği belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Beslenme desteği, bilgi, hemşirelik, hemşirelik bakımı, tutum
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PB-41
Tiroid Hastalarında COVID-19 Korkusu ve Uyku Kalitesinin İncelenmesi
Melek Yıldırım1, Özlem Yazıcı2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1

İstanbul Okan Üniversitesi

2

Amaç
Bu araştırmada, tiroid hastalarında COVID-19 korkusu ve uyku kalitesinin incelenmesi amaçlandı.
Yöntem
Araştırma, kesitsel nitelikte olup, İstanbul’da bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesinde girişimsel radyoloji
bölümüne tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi için başvuran 400 tiroid hastası üzerinde gerçekleştirildi. Veriler;
Hasta Bilgi Formu, Koronavirüs (COVID-19) Korkusu Ölçeği ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi ile toplandı.
Bulgular
Araştırmaya katılan tiroid hastalarının yaş ortalaması 47,79±13,65 (Min=18; Mak=82) olup, %81,25’i Kadın, %49’u
İlkokul mezunu, %60,25’i herhangi bir işte çalışmayan ev hanımıdır. Hastaların tamamında tiroid nodülü mevcut
olup, ilave olarak %8,75’inde Hipotiroidi, %5,5’inde Hipertiroidi olduğu belirlendi. Araştırma kapsamındaki tiroid
hastalarının Koronavirüs (COVID-19) Korkusu Ölçeği puan ortalaması 31,12±6,68 (Min=7; Mak=35) oldukça
yüksek düzeyde ve Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği toplam puan ortalaması 13,99±3,44 (Min=2; Mak=21) oldukça
kötü düzeyde olduğu belirlendi. Ölçekler ve alt boyutlarının Cronbach Alfa katsayıları 0,70’den yüksek bulundu.
Tiroid hastalarının sosyodemografik özelliklerine göre koronavirüs korkusu ile uyku kalitesi düzeyleri incelendiğinde;
kronik hastalığı olanların, düzenli ilaç kullananların, çocuk sahibi olanların, aile büyükleriyle birlikte yaşayanların,
ailede tiroid rahatsızlığı olanların, pandemi döneminde kısa süreli evden dışarı çıkanların, zorunlu hallerde dışarı
çıkmaları gerektiğinde endişe yaşayanların, ev ziyaretlerini kısıtlayanların, COVID-19 hastalığına yakalanmaktan
korkanların, yakın çevresinde COVID-19 hastalığı geçirmiş tanıdığı olanların, sağlık kuruluşuna gitmekten korkanların,
psikolojik destek ihtiyacı olduğunu düşünenlerin ve her yıl grip aşısı yaptırmakta olanların COVID-19 korkusunun
yüksek düzeyde ve uyku kalitesinin kötü olduğu (p<0,05) saptandı
Sonuç ve Öneriler
Pandemi döneminde girişimsel radyoloji polikliniğine TİİAB için gelen tiroid hastalarının COVID-19 hastalığına yakalanma
korkusu arttıkça sağlıklı yaşamın bir parçası olan uyku kalitesinin bozulduğu belirlendi. Sağlığın sürdürülebilir olması
ve kaliteli bir uyku için fiziksel aktivite, beslenme düzeni, uyku ortamı, stresten uzak durma, yatak seçimi önemlidir.
Araştırma sonuçlarının hemşirelik bakımının sunumu ve hasta/hasta yakını eğitimi açısından klinik alana yarar
sağlayacağı, farkındalığı artıracağı, hemşirelere ve kuruma yol göstereceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: ; Tiroid, Koronavirüs (COVID-19) korkusu, Uyku kalitesi
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PB-42
Hemşirelikte Uzmanlaşmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi
Gamze Saatçi, Ayla Ünsal
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı

Amaç
Bu araştırmanın amacı, hemşirelikte uzmanlaşmaya yönelik tutum ölçeği geliştirmektir.
Yöntem
Metodolojik tipte olan araştırma; akademisyen, klinisyen ve öğrenci hemşireler üzerinde yapılmıştır. Ölçeğin
maddeleri oluşturulduktan sonra 10 uzman görüşüne sunulmuş, Lawshe Tekniği ile uzman görüşleri analiz edilmiştir.
50 maddeden oluşan taslak ölçek ile veriler toplanmıştır. Örneklem sayısı 634’tür. Verilerin değerlendirilmesinde
güvenirlik analizleri olarak; madde toplam puan analizi, cronbach alfa katsayısı, test-tekrar test, iki yarım test
güvenirliği, tepki yanlılığı, geçerlik analizleri olarak; açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, birleşim
geçerliği, %27 alt - %27 üst grup karşılaştırılması yapılmıştır.
Bulgular
Hemşirelikte Uzmanlaşmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin açıklayıcı faktör analizleri öncesinde Kaiser-Meyer-Olkin
katsayısı 0.97 ve Barlett testi sonucu x2=6311.598, p<0.001 olarak bulunmuştur. Faktör analizi sonrasında; toplam
varyansın %69.9’unu açıklayan, öz değeri 12.5, tek faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Açıklayıcı faktör analizinde
ölçeğin faktör yükleri 0.59-0.91 bulunmuştur. Doğrulayıcı Faktör Analizi’nde (DFA), ölçeğin uyum indeksleri x2/SD
2.28, GFI 0.90, CFI 0.97, NFI 0.95, NNFI 0.97, AGFI 0.87, RMSEA 0.064 olarak saptanmıştır. Ölçek maddelerinin DFA
faktör yükleri 0.69-0.95 bulunmuştur. Birleşim geçerliği analizinde ölçeğin CR değeri 0.98, AVE değeri ise 0.73 olarak
hesaplanmıştır. %27 alt - %27 üst grup karşılaştırmaları analizinde iki grup arasında t değeri -26.08 (p< 0.001) olarak
bulunmuştur. Ölçeğin cronbach alfa katsayısı 0.97’dir. Madde-toplam puan analizinde korelasyon katsayıları 0.550.89 bulunmuştur (p< 0.001). Test tekrar test analizleri için ölçeğe, 30 kişilik grupta dört hafta ara ile ikinci uygulama
yapılmıştır. Bu analizler doğrultusunda; iki uygulama arasındaki korelasyon istatistiksel olarak anlamlı, çok güçlü ve
pozitif yönde (r=0.906, p<0.001), sınıf içi korelasyon istatistiksel olarak anlamlı ve mükemmel bulunmuştur (ICC:
0.95, p<0.001). İki uygulama arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (t: 0.834, p>0.05). İki yarım test
güvenirliği katsayısı analizlerinde; Guttman katsayısı 0.96 olarak bulunmuştur. İki yarım arasındaki korelasyon, çok
güçlü ve pozitif yöndedir (r:0.93). Ölçekte tepki yanlılığı olmadığı belirlenmiştir (Hotelling T²=350.961, p<0.001).
Geliştirilen ölçekte tersten puanlanan soru bulunmamaktadır. Ölçekten alınabilecek puan 18–90 arasında olup ölçek
toplam puan ortalaması 74.37±16.66’dır. Ölçekten alınan puan arttıkça hemşirelikte uzmanlaşmaya yönelik tutum
da artmaktadır.
Sonuç ve Öneriler
Hemşirelikte
Uzmanlaşmaya
Yönelik
Tutum
Ölçeği;
akademisyen,
klinisyen
hemşirelerin uzmanlaşmaya ilişkin tutumlarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Uzmanlaşma, Tutum, Ölçek Geliştirme

ve
bir

öğrenci
araçtır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Uzmanlaşma, Tutum, Ölçek Geliştirme
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PB-43
Hemşirelik Öğrencilerinin Merhamet ve Maneviyat Düzeyleri Organ Bağışı Tutumunu Etkiler mi?
Seda Cevheroglu, Hülya Fırat Kılıç
Eastern Mediterranean University

Amaç
Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin merhamet ve maneviyat düzeylerinin organ bağışı tutumu ilişkisini incelenmek
amacıyla planlanmıştır.
Gereç-Yöntem
Araştırmanın evrenini, 2021- 2022 akademik yılı bahar döneminde bir Vakıf Üniversitesi Hemşirelik bölümüne kayıt
yaptıran N=380 öğrenci oluşturdu. Örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden ve dahil edilme kriterlerini
taşıyan n=296 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında; “Tanıtıcı Özellikler Bilgi Formu”,
“Maneviyat Ölçeği (MAÖ)”, “Merhamet Ölçeği (MEÖ)” ve “ Organ Bağışı Tutumu Ölçeği (OBTÖ)” kullanıldı.
Bulgular
Araştırmamızda öğrencilerin OBTÖ’ nin pozitif tutumları gösteren “Yardımseverlik ve Ahlaki Değerler” alt
boyutundan x ̅=97,65±19,89 puan ve negatif tutumları gösteren “Tıbbi İhmal Edilme Korkusu” alt boyutu x
̅=33,54±12,95 ve “Bedensel Yaralanma Korkusu” alt boyutundan x ̅=33,88±13,07 puan aldığı belirlendi. Öğrencilerin
MEÖ pozitif tutumları gösteren alt boyutlardan aldıkları puanların; “Sevecenlik” x ̅=15,89±3,47, “Paylaşım Bilinci” x
̅=15,19±3,55 ve “Bilinçli Farkındalık” x ̅=15,31±3,46 puan olduğu, negatif tutumları gösteren alt boyut puanlarından
aldıkları puanların ise; “Umursamazlık” x ̅=8,13±3,16, “Bağlantısızlık” x ̅=7,88±3,09 ve “İlişki Kesme” x ̅=7,52±2,89
puan olduğu bulundu. Ayrıca MAÖ’ den x ̅=18,71±6,10 puan aldıkları belirlendi. Ölçekler arası korelasyonlar
incelendiğinde; Hemşirelik öğrencilerinin OBTÖ pozitif tutum alt boyutundan aldıkları puanlar ile MEÖ’nin pozitif
alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında pozitif, negatif alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında ise negatif
yönlü korelasyonların olduğu belirlendi (p<0,05). OBTÖ’ nin negatif tutum alt boyutundan aldıkları puanlar ile MEÖ’
nin pozitif alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında negatif, negatif alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında
ise pozitif yönlü korelasyonların olduğu görüldü (p<0,05). MAÖ puanları ile OBTÖ pozitif tutum alt boyutu puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü korelasyon olduğu belirlendi (p<0,05).
Sonuç ve Öneriler
Hemşirelik öğrencilerinin merhamet düzeyleri yüksek, organ bağışı tutumları güçlü, maneviyat düzeyleri ise orta
seviyenin biraz üzerinde bulundu. Öğrencilerin merhamet ve maneviyat düzeyleri arttıkça organ bağışı tutumlarında
da artış olduğu görüldü. Organ bağışına ilişkin kampanyaların yürütülmesinde ve halkın organ bağışına ilişkin
bilgilendirilmesinde gelecekte görev alacak olan öğrenci hemşirelerin öncelikle kendi merhamet ve maneviyat
düzeylerinin yüksek olması gerekir. Bu noktada eğitim sürecinde organ bağışının öneminin yanı sıra öğrencilere
merhamet ve maneviyat konularında da gerekli eğitimlerin planlanması elzemdir. Ayrıca organ bağışına yönelik
yüksek tutumların davranışa dönüştürülebilmesi amacıyla yeni stratejilerin geliştirilmesi önerilir.
Anahtar Kelimeler: Organ Bağışı, Hemşirelik Öğrencileri, Merhamet, Maneviyat, Tutum
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Hemşirelik Öğrencilerinin Merhamet Düzeylerinin Organ Bağışına Yönelik Tutumları ile İlişkisi
Yasemin Kıyak1, Berna Köktürk Dalcalı2, Seçil Erden Melikoğlu3
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü,Balıkkesir
3
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
1
2

Amaç
Organ bağışı ve nakil sürecinde sağlık ekibinin büyük bir gücü olan hemşirelerin önemli sorumlulukları vardır. Bu
nedenle geleceğin hemşireleri olarak organ bağışı ve nakil sürecinde aktif rol alacak öğrencilerin organ bağışına
yönelik tutumlarını, bilgisini ve organ bağışını etkileyen faktörleri belirlemek toplumun organ bağışı konusunda
farkındalık kazanması açısından önem taşımaktadır. Organ bağışını olumlu olarak etkileyebilecek faktörlerden birinin
de merhamet duygusu olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırma, hemşirelik öğrencilerinin merhamet
düzeylerinin organ bağışına yönelik tutumları ile ilişkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.
Yöntem
Araştırma, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, bir vakıf üniversitesinin 1. 2. 3. ve 4.
sınıflarında öğrenim gören toplam 208 hemşirelik öğrencisi, örneklemini ise verilerin toplandığı tarihte devamsızlık
yapmayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 194 öğrencisi oluşturdu. Veriler, ‘‘Öğrenci Bilgi Formu’’ “Merhamet
Ölçeği” ve ‘‘Organ Bağışı Tutum Ölçeği’’ kullanılarak yüz yüze toplandı. Verilerin istatistiksel analizleri için SPSS 21.0
programı kullanıldı. Veriler değerlendirilirken, tanımlayıcı istatistiksel testler, Student t testi, One Way Anova testi ve
korelasyon analizi kullanıldı.
Bulgular
Çalışmaya katılan öğrencilerin %90,2’si kadın, %32.0’si 2. sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin %57,2’sinin organ bağışında
bulunmayı düşünmediği ve %96,4’ünün kendini merhametli biri olarak tanımladığı saptandı. Öğrencilerin Merhamet
ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 100.40±12,64 olarak bulundu. Organ Bağışı Tutum ölçeğinden aldıkları
toplam pozitif puan ortalaması 98,35±16,30, toplam negatif puan ortalaması ise 58,45±18,88 olarak saptandı.
Öğrencilerin cinsiyet (p=0,008) ve sınıf (p=0.025) değişkenlerine göre merhamet düzeylerinde anlamlı farklılık
olduğu görüldü. Öğrencilerin merhamet düzeyleri ile organ bağışına yönelik pozitif tutumları arasında zayıf düzeyde
pozitif yönde anlamlı ilişki (r=0.378, p=0.000), organ bağışına yönelik negatif tutumları arasında ise zayıf düzeyde
negatif yönde anlamlı ilişki (r=:-0.356, p=0.000) saptandı.
Sonuç ve Öneriler
Hemşirelik öğrencilerinin merhamet düzeylerinin yüksek, organ bağışına yönelik tutumlarının ise olumlu olduğu
belirlendi. Kadın öğrencilerin merhamet düzeylerinin erkek öğrencilerden yüksek olduğu ve 3.sınıf öğrencilerinin
diğer sınıflardaki öğrencilere göre daha yüksek merhamet düzeyine sahip olduğu görüldü. Öğrencilerin merhamet
düzeyleri ile organ bağışına yönelik tutumları arasında anlamlı ilişki saptandı. Toplumsal farkındalığın arttırılmasında
önemli rol oynayan geleceğin sağlık profesyonelleri olarak hemşirelik öğrencilerinin merhamet düzeylerini ve organ
bağışı konusunda pozitif tutumunu geliştirmeye yönelik eğitimlerin planlanması, bu gelişimi destekleyecek farklı
öğretim yöntemlerinin kullanılması ve uygulama alanlarının oluşturulması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, merhamet, organ bağışı, tutum
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Dünyada ve Türkiyede Hemşirelik Bakım Davranışları Algıları Üzerine Bir Derleme
Derya Işık1, Nazike Duruk2
Eskişehir Şehir Hastanesi

1

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

2

Bakım, hemşirelik literatüründe sıklıkla bahsedilen ve önemi vurgulanmak istenen, hemşirelik biliminin özü olarak
kabul edilen bir kavramdır. Bakım, hemşirelik bilgi ve becerilerinin kullanıldığı, hastanın da katılımı sağlanarak
hasta adına özerk kararların alınıp uygulandığı ve sonuçlarının değerlendirildiği temel hemşirelik rollerinden
biridir. Hemşirelerin bakım kavramını içselleştirmesi ve günümüz koşulları ışığında uygulaması hastaya olan
doğru bakım davranışlarını şekillendirmektedir. Varlığını sunmak, ulaşılabilir olmak, otantik dinlemek, göz teması
kurmak, bireye ismiyle hitap etmek, gülümsemek en sık kullanılan bakım davranışlarındandır. Bakım davranışları
konusunda uluslararası ve Türkiye’de yapılan çalışmalar hemşirelik öğrencileri, hemşireler, hasta ve yakınları üzerine
yoğunlaşmıştır. Hemşire, öğrenci hemşire, hasta ve hasta yakınları ile yapılan çalışmalarda bakım davranışları
algısında gruplar arası farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu farklılıkların bakım davranışları algısının öğrencilerde
hemşirelik eğitim sürecinden; hemşirelerde yaş, eğitim durumu, fiziksel çalışma ortamı, kişilerarası ilişkiler, mesleki
örgütlere üyelik, mesleki özerklikten; hasta ve hasta yakınlarında da çeşitli faktörlerden etkilendiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: bakım, hemşirelik bakımı, bakım davranışları
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Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulama Öncesi ve Sonrası Kaygı Düzeyleri ile Koronavirüs Kaygı Düzeyleri
Arasındaki İlişki
Afife Yurttaş1, Merdiye Şendir2, Demet İnangil2, Ayşe Kabuk3, İlayda Türkoğlu2
Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları ABD, Erzurum

1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları ABD, İstanbul

2

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları ABD, Zonguldak

3

Amaç
COVID-19 pandemisi sırasında ilk kez klinik uygulama eğitimi alacak hemşirelik öğrencilerinin uygulama öncesinde
ve sonrasında kaygıları ve koronavirüse ilişkin kaygı düzeylerine ilişkin bulgularının incelenmesidir.
Yöntem
Çalışma tanımlayıcı tasarımda 166 hemşirelik öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler Öğrenci Tanıtım
Formu, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri ve Koronavirus Kaygı Ölçeği ile toplanmıştır.
Bulgular
Öğrencilerin klinik uygulama öncesi kaygı düzeyleri; Durumluk Kaygı Envanteri ortalama puanı 44,99±7,3, Sürekli
Kaygı Envanteri 46,99±11,7, Koronavirus Kaygı Ölçeği 3,36±4,31 idi. Klinik uygulama sonrası Durumluk Kaygı Envanteri
ortalama puanı 43,33±9,4, Koronavirus Kaygı Ölçeği 1,97± 2,58 idi. Klinik uygulama sonrası Durumluk Kaygı Envanteri
ve Koronavirus Kaygı Ölçeği ortalama puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma oldu (p<0,05). Durumluk
Kaygı Envanteri ve Koronavirus Kaygı Ölçeği puan ortalamaları arasında pozitif bir ilişki vardı.
Sonuç
Çalışmamızda klinik uygulama sonrası durumluk kaygı ve koronavirüs kaygı düzeylerinin anlamlı olarak azaldığı
saptanmıştır. Çalışmamızda COVID-19’un öğrencilerin kaygısını artıran faktörlerden biri olduğu saptanmıştır.
Öneriler
İlk kez klinik uygulama eğitimi alacak hemşirelik öğrencilerinin gereksinimleri ölçüsünde desteğin sağlanması adına
klinik uygulama eğitimi öncesi kaygı düzeylerinin belirlenmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, koronavirüs, hemşirelik, hemşirelik öğrencileri
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Bir Hemşirelik Lisans Programı Öğrencilerinin Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Temel Becerilerine Göre
Kendilerini Değerlendirmesi
Sevda Korkut1, Mürüvvet Başer2
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Kayseri

1

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Kayseri

2

Amaç
Bu araştırma bir hemşirelik lisans programı öğrencilerinin Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP)
2022 (taslak)’de belirtilen temel becerilere ilişkin kendi düzeylerini değerlendirmeleri amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma mezun durumdaki 193 hemşirelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmanın
verileri Öğrenci Tanıtım Formu ve HUÇEP 2022 (taslak) temel becerileri kullanılarak toplanmıştır. HUÇEP 2022
(taslak)’de beceriler üç düzeyde değerlendirilmektedir. Öğrencilerin temel becerilerde hangi düzeyde olduğunu
belirtmeleri istenmiştir. Veriler Google formlar aracılığıyla oluşturulan anket formlarıyla toplanmıştır. Araştırmadan
elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 21.0 paket programında değerlendirilmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi için
Üniversite Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır.
Bulgular
Araştırmaya 193 öğrenci katılmıştır. Bunların %83.9’u kız öğrenci olup yaş ortalaması 22.45±1.24’tür. Öğrencilerin
%71-100’ü HUÇEP’te yer alan temel becerilerin %83,9’unu D3 düzeyinde, %25 ve daha azı becerilerin %84,4’ünü D2
düzeyinde ve %10 ve daha azı ise becerilerin %62,6’sını D1 düzeyinde yapabileceğini belirtmiştir. Genel olarak D3
düzeyinde yapılması beklenen becerileri öğrencilerin yaklaşık %70 ve daha fazlası D3 düzeyinde yapabileceğini ifade
etmiştir. Öğrencilerin yarısından fazlası D2 düzeyinde yapılması beklenen tüm becerileri D3 düzeyinde bağımsız
bir şekilde yapabileceklerini belirtmişlerdir. Bununla birlikte D3 düzeyinde yapılması beklenen bazı becerilerin
öğrencilerin bir kısmında daha alt düzeylerde yapılabileceği saptanmıştır.
Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun HUÇEP’te belirtilen temel beceri düzeyleri konusunda
kendilerini yeterli gördükleri belirlenmiştir. Ancak acil servis, yoğun bakım, onkoloji gibi komplike ve özellikli alanlarda
sık karşılaşılan uygulamalarda ise öğrencilerin yaklaşık yarısının beklenen beceri düzeyinde olmadığını düşündüğü
saptanmıştır. Ayrıca güncel literatürü takip etme ve uygulamalarını kanıta dayalı olarak gerçekleştirme konularında
da bazı öğrencilerin kendilerini yeterli hissetmedikleri bulunmuştur. Tüm becerilerde öğrencilerin beklenen yeterlilik
düzeyinde olması için gerekli etkinliklerin planlanması önerilmektedir. Ayrıca her ilde az sayıda olan ve az öğrencinin
uygulama yapma fırsatı yakaladığı alanlarda mezun hemşirelik öğrencilerinden beklenen yeterlilik düzeyinin
geliştirilebilmesi için yeni stratejilerin geliştirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: beceri, hemşirelik eğitimi, müfredat, klinik yeterlilik
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Sağlık Çalışanlarında Aşırı İş Yükü ve Mesleki Risk Faktörleri Üzerindeki Etkilerin Belirlenmesi
Banu TERZİ1, Fatma AZİZOĞLU2
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
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Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

2

Amaç
Sağlık çalışanlarında aşırı iş yükü ve mesleki risk faktörleri üzerindeki etkileri belirlemektir
Yöntem
Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırmanın evrenini, İstanbul’daki özel bir hastanede görev yapan tüm sağlık
çalışanları (N=581) oluşturdu. Araştırmaya katılmaya gönüllü ve istekli olan toplam 501 sağlık çalışanı ile araştırma
tamamlandı (evrenin %86’sı). Araştırmanın verileri, “Sosyo-demografik Bilgi Formu”, “Aşırı İş Yükü Ölçeği” ve “Mesleki
Risk Faktörleri Ölçeği” kullanılarak online survey ile toplandı. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde; Bağımsız
gruplar t testi, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test ve Dunn-Bonferroni test kullanıldı. Nicel değişkenler arası
ilişkilerin değerlendirilmesinde Pearson korelasyon analizi ve Spearman korelasyon analizi yapıldı.
Bulgular
Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının yaş ortalaması 32,44±9,01 (Min.=20-Maks.=70) olup, %76,8 (n=385)’si kadın,
%48,7 (n=244)’si evli ve %36,7 (n=184)’ü ön lisans mezunu idi. Katılımcıların Aşırı İş Yükü Ölçeği’nin “Aşırı Çalışma” alt
boyutu puan ortalaması 24,35±4,76 (Min.=7-Maks.=34), “Yetersizlik Duygusu” alt boyutu puan ortalaması 7,17±2,85
(Min.=3-Maks.=15) ve ölçek toplam puan ortalaması 31,52±6,36 (Min.=10-Maks.=46); Mesleki Risk Faktörleri Ölçeği
toplam puan ortalaması ise 109,95±26,23 (Min.=10-Maks.=46) bulundu. Regresyon analizi sonucuna göre; bağımsız
değişkenlerden yaş (p=0,017), ameliyathanede çalışma (p=0,003), yardımcı sağlık personeli olma (p=0,002), mesleki
kaza geçirme (p=0,002), Aşırı İş Yükü Ölçeği’nin “Aşırı Çalışma” alt boyutu (p=0,001) ve “Yetersizlik Duygusu” alt
boyutunun (p=0,001) Mesleki Risk Faktörleri Ölçeği’nin “Psikolojik Faktörler” alt boyutu puan ortalaması üzerinde
istatistiksel olarak anlamlı derecede etkisi olduğu belirlendi (F=51,948; p<0,01; R2 = 0,458) (Tablo 1).
Sonuç ve Önerile
Sağlık çalışanlarının aşırı iş yükünü ve mesleki risklerini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin
belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik kurumsal çalışmaların yapılması önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Aşırı iş yükü; mesleki risk; mesleki risk faktörleri; sağlık çalışanları
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Determination of The Effects on Excessive Workload and Occupational Risk Factors in Healthcare Workers
Aim
To determine the effects on excessive workload and occupational risk factors in healthcare workers.
Method
The population of the descriptive and cross-sectional study consisted of all healthcare professionals (N=581) working
in a private hospital in Istanbul. The study was completed with a total of 501 healthcare professionals who were
willing and able to participate in the study (86% of the population). The data of the research were collected by
online survey using the “Socio-demographic Information Form”, “Overload Scale” and “Occupational Risk Factors
Scale”. In the analysis of the data obtained from the research; Independent groups t test, Mann-Whitney U test,
Kruskal-Wallis test and Dunn-Bonferroni test were used. Pearson correlation analysis and Spearman correlation
analysis were used to evaluate the relationships between quantitative variables
Findings
The mean age of the health workers participating in the study was 32.44±9.01 (Min.=20-Max.=70), 76.8% (n=385)
were female, 48.7% (n=244) were married and 36.7% (n=184) of them were associate degree graduates. The mean
score of the “Overwork” sub-dimension of the Participants’ Overwork Scale is 24.35±4.76 (Min.=7-Max.=34), the
mean score of the “Feeling of Inadequacy” sub-dimension is 7.17±2.85 ( Min.=3-Max.=15) and the mean total score
of the scale was 31.52±6.36 (Min.=10-Max.=46); Occupational Risk Factors Scale mean total score was 109.95±26.23
(Min.=10-Max.=46). According to the results of the regression analysis; age (p=0.017), working in the operating
room (p=0.003), being an assistant health care worker (p=0.002), having an occupational accident (p=0.002),
“Overworking” sub-dimension of the Overload Scale (p). =0.001) and the “Feeling of Inadequacy” sub-dimension
(p=0.001) were found to have a statistically significant effect on the mean score of the “Psychological Factors” subdimension of the Occupational Risk Factors Scale ((F=51.948; p<0.01; R2). = 0.458) (Table 1)
Conclusion and Suggestions
There are many factors that affect the excessive workload and occupational risks of healthcare professionals. It is
recommended to carry out institutional studies to identify and reduce these factors.
Keywords: Excessive workload; occupational risk; occupational risk factors; health workers
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Diyabet ilişkili periferik nöropatik ağrıya yönelik baş etme yaklaşımları: Nitel bir çalışma
Nesibe Şimşekoğlu1, Merdiye Şendir2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi

2

Amaç
Bu araştırmanın amacı, diyabetli bireylerin periferik nöropatik ağrıya yönelik baş etme biçimlerini incelemektir.
Yöntem
Tanımlayıcı nitel tipte tasarlanan bu araştırma, bir devlet üniversitesi hastanesinin Aile Hekimliği Ana Bilim Dalına
bağlı diyabet polikliniğinde yürütülmüştür. Diyabet ilişkili periferik nöropatik ağrısı olan 80 hasta birey ile yüz yüze
gerçekleştirilen görüşmede ağrıya yönelik uyguladıkları baş etme yöntemleri sorgulanmıştır. Araştırma verileri,
betimsel analiz tekniği ile ortaya çıkan tema ve alt temalar ile yorumlanmıştır.
Bulgular
Araştırmaya dahil edilen bireylerin %60‘i kadın olup, yaş ortalaması 57,82±10,21 yıl’dır. Hasta bireylerin %28,7’sinin
diyabet süresi 1-5 yıl arasındadır. Nitel veri analizi ile ortaya çıkan temalar; ‘psikolojik baş etme yaklaşımları’, ‘fiziksel
baş etme yaklaşımları’, ‘farmakolojik yaklaşımlar’ ve ‘diğer girişimsel uygulamalar’ olmak üzere dört ana temada
incelenmiştir.
Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonucuna göre, hasta bireylerin diyabet ilişkili periferik nöropatik ağrıya yönelik standart tedavinin dışında
reçete edilmemiş farklı baş etme yöntemlerini kullandıkları tespit edilmiştir. Nöropatik ağrıya yönelik yaygın olarak
kullanılan baş etme yöntemlerinin tespit edilmesi, bu yöntemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi ve doğru kullanımı
konusunda hasta bireylere danışmanlık hizmetinin sunulması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Başa çıkma yöntemleri, Diyabet, Diyabetik Nöropati, ağrılı
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Palyatif Bakımda Hemşire, Hasta ve Hasta Yakını Açısından Spiritüel Değerlendirmenin İncelenmesi
Merve Macar, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Demiray
Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Düzce

Amaç
Araştırma palyatif bakım sevisinde hemşire, hasta ve hasta yakını açısından spiritüel değerlendirmenin incelenmesi
amacıyla tanımlayıcı araştırma tipinde gerçekleştirilmiştir.
Yöntem
Araştırma Nisan 2021- Kasım 2021 tarihleri arasında Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Palyatif
Bakım Servisinde yürütülmüştür. Araştırma evrenini Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Palyatif
Bakım Servisindeki araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan ve power analiz sonucunda 60 hemşire, 60 hasta ve
60 hasta yakını gönüllülük ilkesi doğrultusunda araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada veriler ‘‘Birey Demografik
Bilgi Formu’’, ‘‘Spiritüel İyi Oluş Ölçeği’’, ‘‘Maneviyat Ölçeği’’ ve ‘‘Manevi Destek Algısı Ölçeği’’ ile elde edilmiştir.
Tüm sonuçlar p<0.05 için anlamlı kabul edilmiş olup, ölçek güvenilirlikleri için ise Cronbach’s alfa değerinden
yararlanılmıştır. İki grup arasındaki fark olup olmadığına ilişkin bağımsız örneklem t testi, ikiden fazla grup arasında
fark olup olmadığına ilişkin tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) ile bakılmıştır.
Bulgular
Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin SİOÖ skor ortalaması 113,78±13,44 olarak bulunmuş ve spiritüel iyi
oluşları yüksek olarak değerlendirilmiştir. Hastalara uygulanan SİOÖ puan ortalaması 106,28±14,35 olarak bulunmuş
ve spiritüel iyi oluşları yüksek olarak değerlendirilmiş olup, hasta yakını SİOÖ skor ortalaması 119,15±12,49 olarak
bulunmuş ve hasta yakınlarının spiritüel iyi oluşları yüksek olarak belirlenmiştir. Hemşirelerin evli, gelir durumu
iyi, çalışılan bölümü isteyerek seçen ve kendini spiritüel açıdan iyi olarak değerlendirenlerin spiritüel iyi oluşları
daha yüksektir(p<0,05). Hastaların eğitim durumu yüksek olanların spiritüel iyi oluşları fazla, geniş ailesi olanların
spiritüalitesi yüksek olarak belirlenmiştir(p<0,05). Hasta yakınlarından çalışanların, ilde yaşayanların, çocuğu
olanların, kendisini spiritüel açıdan iyi olarak değerlendirenlerin spiritüel iyi oluşları yüksektir(p<0,05).
Sonuç
Palyatif bakım kliniğinde hemşire, hasta ve hasta yakınlarının spiritüel iyi oluşu ve spiritüalite düzeyi yüksek olarak
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: hasta, hasta yakını, hemşire, palyatif bakım, spiritüel bakım
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Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Sağlık Okuryazarlık Düzeyleri ve Covid-19’a Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları
Ezgi Kınıcı Dirik, Eylem Paslı Gürdoğan, Berna Aksoy
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Amaç
Çalışmada, kronik hastalığı olan bireylerin sağlık okuryazarlık düzeyleri ile Covid-19’a yönelik bilgi, tutum ve
davranışlarının belirlenmesi amaçlandı.
Yöntem
Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan bu araştırma, Şubat-Temmuz 2022 tarihleri arasında bir üniversite hastanesine
yatarak ya da ayaktan tedavi olmak için başvuran 138 hasta ile gerçekleştirildi. Veriler hastaların sosyo-demografik,
hastalık ve Covid-19’a ilişkin özelliklerinin yer aldığı anket formu, “Sağlık Okuryazarlık Ölçeği” ve “COVID-19’a Yönelik
Bilgi, Tutum ve Davranış Ölçeği” kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama, Spearmen Korelasyon
Analizi, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanıldı.
Bulgular
Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 55,88±15,19 olarak bulundu. Hastaların %70’i erkek, %80’i evli ve
%32,6’sı ilkokul mezunudur. Hastaların %25,4’ünün 16 yıl ve üzerinde en az bir kronik hastalığı bulunmaktadır.
Katılımcıların %89,1’i hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu belirtmekte olup, %94,2’si düzeni ilaç
kullandığını ve %66,7’si sağlık kontrollerini düzeni olarak yaptığını ifade etti. Hastaların %38,4’ü en az bir kez Covid-19
tanısı aldığını, %21’i Covid-19 nedeniyle bir yakınını kaybettiğini, %73,2’si Covid-19 enfeksiyonu kapma endişesi
yaşadığını ifade etti. Hastaların Sağlık Okuryazarlık Ölçeği toplam puan ortalaması 30,85±9,63 ve COVID-19’a Yönelik
Bilgi, Tutum ve Davranış Ölçeği toplam puan ortalaması 7,82±1,70 olarak bulundu. Hastaların sağlık okuryazarlık
düzeyleri ile Covid-19’a yönelik bilgi düzeyleri arasında ve yaşları ile sağlık okuryazarlık düzeyleri arasında pozitif
yönde bir ilişki bulundu (p<0,05). Üniversite mezunu olanların, ilaçlarını düzenli kullananların, sağlık kontrollerini
düzenli yaptıranların ve Covid-19 nedeniyle bir yakınını kaybetmemiş olanların sağlık okuryazarlık düzeylerinin daha
yüksek olduğu ve yaş ilerledikçe sağlık okuryazarlığın arttığı saptandı. Okuryazar olanların, Covid-19 nedeniyle bir
yakınını kaybetmiş olanların ve son günlerde evden ayrılırken maske takanların Covid-19 bilgi düzeylerinin daha
yüksek olduğu belirlendi (p<0,05).
Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonuçlarına göre hastaların “sorunlu–sınırlı sağlık okuryazarlığı” düzeyine sahip olduğu ve Covid-19’a
yönelik bilgilerinin orta düzeyde olduğu belirlendi. Sağlık okuryazarlık düzeyinin yüksek olması, kronik hastalıkların
etkin bir şekilde yönetilebilmesi açısından önemlidir. Ayrıca küresel anlamda en önemli sağlık problemlerinden biri
olan Covid-19 pandemisi sürecinde, Covid-19 ile ilgili risklerin anlaşılması ve önleyici davranışların uygulanarak etkili
bir şekilde kontrol altına alınabilmesinde toplumun yüksek sağlık okuryazarlık düzeyine sahip olması önemlidir. Bu
kapsamda pandeminin kontrol altında tutulabilmesi ve kronik hastalıkların yönetiminin sağlanması amacıyla düzenli
eğitimler verilerek sağlık okuryazarlık düzeylerinin arttırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kronik hastalık, Sağlık okuryazarlık, Covid-19, pandemi
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Ağrıda Non- Farmakolojik Yöntemlerin Kullanılma Durumu
Saliha Koç Aslan, İlknur Yayla, Gökçe Bahtiyar, Serap Teymur Kaya, Semra Küçük, Şifa Demiröz, Özlem Çitil, Burcu
Akgün, Serlin Begüm Mızrak, Yasemin Evran
Acıbadem Sağlık Grubu

Amaç
Hemşireler tarafından non-farmakolojik ağrı yöntemlerinin kullanılma durumlarını ortaya çıkarmaktır.
Gereç ve Yöntemler
Çalışma bir özel sağlık grubu’nda çalışmakta olan hemşirelerle Mart-Mayıs 2019 tarihleri arasında nokta prevelans
yöntemiyle tanımlayıcı tipte yapıldı. Araştırmanın örneklemini Mart-Mayıs tarihleri arasında yatan 500 hasta ve
bu hastaların bakımında görev alan 500 hemşire oluşturmaktadır. Veriler literatür doğrultusunda araştırmacılar
tarafından hazırlanan, hemşireler ve hastalara özgü 12 sorudan oluşan 2 ayrı veri toplama formu ile toplandı.
Verilerin analizi “SPSS for Windows 23” ile yapılarak, değerlendirilmesinde sayı ve yüzde alma teknikleri kullanıldı.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin 257 (%51,4)’sinin 23-25 yaşında, 421 ( %84,2)’nin kadın, 263 (%52,6)’ünün
lisans mezunu olduğu saptandı. Hemşirelerin 418 (%83,6)’sının ağrıda non-farmakolojik yöntemlerin kullanımına
yönelik eğitim aldığı görüldü. Hemşirelerin 489 (%97,8)’u ağrıda non-farmakolojik yöntemleri kullandığını, en çok
356 (%72,8)’sı soğuk uygulama yöntemini kullandığını ifade etmiştir. Hemşirelerin yaşı ile ağrıda non-farmakolojik
yöntemleri bilme ve uygulama durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05). Hemşirelerin
eğitim durumu ile ağrıda non-farmakolojik yöntemleri uygulama durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki
olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).
Sonuç
Hemşirelerin non-farmakolojik yöntemlerden en fazla soğuk uygulama, pozisyon verme ve sıcak uygulamayı bildikleri
ve uyguladıkları görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ağrı, non-farmakolojik yöntem, hemşire
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Geleceğin Hemşirelik Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm, Etik Değerler ve Yenilikçi Düşünce Paradigmaları
Melahat Büşra Deniz1 Engin Karafakıoğlu2
İstanbul Medipol Üniversitesi

1

Beykent Üniversitesi

2

ÖZET
Dijitalleşme çağı ile birlikte gelen küresel değişimler ülkelerin ekonomik, siyasi, kültürel ve sağlık gibi alanlarının
dönüşümünde etkili olmuştur. Özellikle sağlık hizmetleri yönetimindeki eski paradigmalar önemini yitirmekte,
yeni fikirler, yeni oluşum ve süreçler etkin olmaktadır. Bu çalışmanın amacı dijital çağ ile birlikte dönüşüm sağlayan
hemşirelik hizmetlerinde etik değerler ve inovatif davranışları kavramsal bir çerçevede sunmaktır. Yöntem olarak
yerli ve yabancı literatür taranmıştır. Hemşirelik hizmetlerini yerine getiren çalışanlar en iyi hizmeti sunabilmek
için dijital çağın getirdiği teknolojik süreçlere, teknolojik süreçlerle birlikte oluşan yeni etik değerlere ve yenilikçi
davranışlara adapte olmalıdır. Yapılan çalışmalara bakıldığında hemşirelik hizmetlerinde dijital dönüşümle bir
takım dijital uygulamaların ve buna bağlı etik değerlerin öneminin arttığı görülmektedir. Yapay zeka ile yığın veriler
hızlıca analiz edilerek yapılandırılabilmektedir. Yine güçlü yapay zeka teknikleri sayesinde algoritmalar kullanılarak
önemli bilgiler elde edilmekte ve bu bilgiler doğrultusunda hemşireler doğru klinik kararlar verebilmektedir. Hasta
bakımında robotların kullanılması hemşirelik hizmetlerinde dijitalleşmenin getirdiği otonom bir dönüşümdür.
Teknoloji ile hasta bakımı iş birliğinin sağlanması etik değerleri benimsemiş, yenilikçi düşünce ve davranışlara sahip
hemşirelerle mümkündür. Teknoloji, hemşirelerin her ne kadar hasta bakımı için harcadığı zamanı azaltsa da doğası
gereği insanla hep bir iletişim halindedir. Bu açıdan hemşireler her daim etik ile karşı karşıyadır. Etik neyin doğru ya
da neyin yanlış olacağına dair mesleki standartlardır. Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) ve Uluslararası Hemşireler
Konseyi (ICN) tüm üyelerin kabul ettiği hemşire profesyonelleri için etik kodlar belirlemiştir. Sonuç olarak sağlık
bakımında uygulanan etik ilkeler olan adalet, otonomi, iyilik, zarar vermeme, sadakat ve sözünü tutma gibi etik
değerler hemşireler tarafından benimsenerek teknoloji etik iş birliği noktasında verimliliği artırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Etik, Dijitalleşme, İnovasyon
Digital Transformation, Ethical Values and Innovative Thinking Paradigms in Future Nursing Services
ABSTRACT
The global changes that came with the age of digitalization have been effective in the transformation of countries
such as economic, political, cultural and health. In particular, old paradigms in health services management lose their
importance, new ideas, new formations and processes become effective. The aim of this study is to present ethical
values and innovative behaviors in nursing services that transform with the digital age in a conceptual framework.
As a method, domestic and foreign literature was scanned. Employees who perform nursing services should adapt
to the technological processes brought by the digital age, new ethical values and innovative behaviors that occur
with technological processes in order to provide the best service. When the studies are examined, it is seen that
the importance of some digital applications and related ethical values has increased with the digital transformation
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in nursing services. With artificial intelligence, mass data can be quickly analyzed and configured. Again, thanks
to strong artificial intelligence techniques, important information is obtained by using algorithms and nurses can
make correct clinical decisions in line with this information. The use of robots in patient care is an autonomous
transformation brought about by digitalization in nursing services. Ensuring cooperation between technology and
patient care is possible with nurses who have adopted ethical values and have innovative thoughts and behaviors.
Although technology reduces the time nurses spend for patient care, they are always in communication with people
by nature. In this respect, nurses are always faced with ethics. Ethics are professional standards of what is right or
wrong. The American Nurses Association (ANA) and the International Council of Nurses (ICN) have set ethical codes
for nurse professionals that all members accept. As a result, ethical values such as justice, autonomy, goodness,
not harming, loyalty and keeping promises, which are the ethical principles applied in health care, are adopted by
nurses and increase efficiency in technology ethical cooperation.
Keywords: Nursing, Ethics, Digitalization, Innovation
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