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X

Değerli bilim insanları,  

14/15 Kasım 2019 tarihleri arasında Hilton Zeytinburnu Hotel, İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz 2. Uluslararası 
Hemşirelik ve İnovasyon kongresi’nde sizlerle bir arada olmuş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Öncelikle 
43 sözel bildiri sunumu ve 05 poster bildiri ile kongremize katılım sağlayan kıymetli bilim insanlarını bir araya 
getirerek birbirinden değerli tecrübelerin ve bilimsel birikimlerin paylaşılmasına olanak sağlayan bu nadide 
ortamın yaratılmasında emeği geçen Kongre Başkanı Prof. Dr. Ümran SEVİL’e, Davetli Konuşmacılarımız 
Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ, Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN ve Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR’a Kongre 
Düzenleme, Yürütme, Bilim Kurulu üyelerimize ve gerek teknik gerekse işletme açısından her türlü katkı ve 
desteği sağlayan ORP Danışmanlık’a en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

Ana çerçevesi “Hemşirelik ve İnovasyon” olan kongremizde, yeni teknolojilerin kullanımı başta olmak üzere, ar-
ge, turizm, patent, finans, hijyen, yeni nesil ürünler, kaynak yönetimi, insan kaynakları yönetimi, belge ve arşiv 
yönetimi, performans yönetimi, ürün geliştirme, tasarım, iş güvenliği ve çalışan sağlığı, risk yönetimi, yazılım 
programları, hasta ilişkileri, sağlık kurumları yönetimi, inovatif ürün yönetimi, uluslararası sağlık yönetimi 
ve uygulamaları başta olmak üzere hemşirelik ve sağlık alanından çalışmalara yer vermiş bulunmaktayız. 
Yenilikçilik/İnovasyon programları gibi temalar kapsamında birçok konunun ortaya koyulduğu ve var olan 
problemlerin ortadan kaldırılması için çözüm önerilerine ilişkin bilgiler tartışılıp irdelenmiştir. Kongremizin 
başarıyla gerçekleşen ikinci buluşması sonucunda hazırlamış olduğumuz kongre kitabımızı, konu ile ilgilenen 
birçok araştırmacıya nitelikli bir kaynak olacağı düşüncesiyle sizlere sunabilmenin gururu içerisindeyiz.  

Kongremizi onurlandıran tüm katılımcılarımıza şükranlarımızı sunar, bir sonrakini 2020 yılında gerçekleştirmeyi 
planladığımız 3. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi’nde yeniden bir arada olmak temennileriyle 
sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu güzel günler dileriz. 

Saygılarımızla.

KONGRE DÜZENLEME KURULU 
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Distinguished Scientists, 

We are glad to be with you in the 2nd International Congress on Nursing and Innovation held on 14-15 
November 2019 in Hilton Zeytinburnu Hotel, İstanbul. First of all, we would like to thank Head of the Congress 
Prof. Dr. Ümran SEVİL who contributed to the creation of an environment enabling esteemed scientists to 
participate in our congress with 43 verbal notices and 05 poster presentations, our Guest Speakers Prof. Dr. 
Ayhan AYTAÇ, Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN and Assoc. Prof. Haluk ZÜLFİKAR and members of the 
Executive, Regulatory, Scientific Committees and ORP Consultancy for all kinds of technical and operational 
support. 

With the main framework of our congress “Nursing and Innovation” the topics addressed are especially 
the use of new technologies, R&D, tourism, patents, finance, hygiene, new generation products, resource 
management, human resources management, document and archive management, performance management, 
product development, design, occupational safety and employee health, risk management, software programs, 
patient relations, health care institution management, innovative product management, international health 
management and practices, including topics from nursing and health. Within the framework of themes such as 
innovation programs, many topics have been discussed and the information related to the proposed solutions for 
the elimination of the existing problems has been addressed. We carry the proud of presenting you our congress 
book, which we prepared with the aim of providing a very efficient content to our participants following the 
second gathering of our congress. 

We would like to express our gratitude to all participants honoring our congress and wish you the healthy, 
joyful and successful days until meeting you in the 3rd International Congress on Nursing and Innovation 
planned to be held in 2020. 

Regards.

CONGRESS ORGANIZATION BOARD
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KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Ümran SEVİL 

KONGRE DÜZENLEME KURULU 
Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Prof. Dr. Mustafa TALAS
Doç. Dr. Kaya YILDIZ
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR
Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN

BİLİMSEL SEKRETERYA 
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
 Doç. Dr. Ercan ŞAHBUDAK
Doç. Dr. Michael KUYUCU

SEKRETERYA
Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS
Dr. Yasemin KÜÇÜKÖZKAN
Arş. Gör. Merve ÖZYILDIRIM
Ayda SELENBOZKURT
İsmail YAŞARTÜRK
Yusuf ÇUHADAR
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BİLİM KURULU
Dr. Ayça GÜRKAN
Dr. Adnan ASLANTAŞ
Dr. Ayden ÇOBAN
Dr. Azadeh DAVARİ
Dr. Ali Serdar YÜCEL
Dr. Ayşegül İŞLER
Dr. Ayhan AYTAÇ
Dr. Bilgen ÖZLÜK
Dr. Beth E. RICHIE
Dr. Çetin YAMAN
Dr. Çağla YİĞİTBAŞ
Dr. Elif ÜNSAL AVDAL
Dr. Emel TEKSÖZ
Dr. Funda TOSUN GÜLEROĞLU
Dr. Fatih ÇATIKKAŞ
Dr. Gülten HERGÜNER
Dr. Graham B. CAMPBELL
Dr. İlknur KAHRİMAN
Dr. Kaya YILDIZ
Dr. Kelly D. STAMP
Dr. Marie BERG
Dr. Meryem FIRAT
Dr. Melek ARDAHAN
Dr. Mustafa TALAS
Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN
Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA
Dr. Nur DİLBAZ ALACAHAN
Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dr. Özcan ERDOĞAN
Dr. Ross, C. BROWNSON
Dr. Randy W. ELDER
Dr. Ruth A. SHULTS
Dr. Richard COMPTON
Dr. Rosemary BARBERET
Dr. Serap ÖZER
Dr. Saliha ÖZPINAR
Dr. Sevilay YILDIZ
Dr. Steven M. TEUTSCH
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Dr. Stephanie ZAZA
Dr. Simge ZEYNELOĞLU
Dr. Susan CARINGELLA
Dr. Tameka GILLUM
Dr. Theresa ANN SIPE
Dr. Verughese JACOB
Dr. Tory FAIR
Dr. Ümran SEVİL
Dr. Yusuf GENÇ
Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
 
 
*Yukarıdadik Liste Alfabetik İsim Sıralamasına Göre Düzenlenmiştir. 
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KONFERANS PROGRAMI/CONFERENCE PROGRAM 
 

AÇILIŞ/OPENING 
 

14/15KASIM/NOVEMBER 2019  

KAYIT/REGISTRATION : 9:30 -17:30  
09:30 – 09:45  

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı/RespectandNationalAnthem 

Açılış Konuşması/Opening Speech  
Prof. Dr. Ümran SEVİL 

09:45 – 10:00  

Konferans Başkanı (Chair of Conference)  

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS  
10:00 – 12:00 

OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ümran SEVİL 

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ 
Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN  

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI/LUNCH BREAK
12:00 – 13:00
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SÖZEL OTURUMLAR /ORAL PRESENTATI 
OTURUM /SESSION : 1  
Tarih ve Saat/DateandTime : 14.11.2019 – 13:00 – 14:15  
Salon A/Saloon A                             
Oturum Başkanı(Head of Session) Dr. Aslı ER KORUCU 

Arife ÇAKIN, Dilek ÖZMEN HEMŞİRELERİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN 
DEĞİŞİME KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Aslı ER KORUCU, İlknur 
Münevver GÖNENÇ

SANAL HEMŞİRE AVATARLARI

Ayla KAYA, Ayşegül İŞLER 
DALGIÇ

HEMŞİRELIK EĞITIM SÜRECI IÇIN KAVRAMSAL BIR MODEL 
ÖRNEĞI: PROFESYONEL DEĞERLER GELIŞIM SÜRECI MODELI

Ayla KAYA, Duygu YILDIZ 
KEMER, Ayşegül İŞLER 
DALGIÇ

DİJITAL OYUNLARIN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKI ETKILERI: 
MEVCUT DURUM VE AILELERE ÖNERILER

Ayla KAYA, Nimet 
KARATAŞ

PEDİATRI HEMŞIRELIĞINDE TEKNOLOJI KULLANIMININ YERI 
VE ÖNEMI: LITERATÜR DERLEMESI

Berna DİNCER, Hacer 
ATAMAN

YÜKSEK DÜZEY GERÇEĞE UYGUN SİMÜLASYONUN 
HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ BILGI, MEMNUNIYET VE 
ÖĞRENMEDE KENDINE GÜVEN DÜZEYINE ETKISI

Gül ASLAN, Esra DUĞRAL, 
Özden KARAKOÇ, Merdiye 
ÖZTÜRK

SAĞLIĞA İLİŞKİN WEB SAYFALARININ KALİTESİNE VE 
YETERLİLİĞİNE BAKIŞ(POSTER SUNUM)

Arzu DİKİCİ, Elçin 
BABAOĞLU

RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE 
YÜKSEK GEÇERLİ SİMÜLASYON UYGULAMALARI (POSTER 
SUNUM)
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OTURUM /SESSION : 2  
Saat ve Tarih/DateandTime : 14.11.2019 – 13:00 – 14:15 
Salon B/Saloon B                              
Oturum Başkanı (Head of Session) Dr. Öğr. Üye. Dilek DORUK KONDAKCI 

Betül MAMMADOV AİLELERİN VE SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN GELENEKSEL 
UMBİLİKAL KORD KLEMPİNDEN MEMNUNİYETLERİNİN 
BELİRLENMESİ

Betül MAMMADOV ÜÇ BOYUTLU YAZICI İLE ÜRETİLMİŞ TIBBİ ALETLER VE 
ORGAN EĞİTİM MODELLERİ

Betül MAMMADOV, Ayten 
ŞENTÜRK ERENEL

SEZERYAN SONRASI DÖNEMDE KADINLARIN CİNSEL 
FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Betül MAMMADOV, Gülşen 
VURAL

ÜÇ BOYUTLU YAZICI İLE ÜRETİLMİŞ YENİ TASARIM 
UMBİLİKAL KORD KLEMPİNİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

Cennet ÇİRİŞ YILDIZ, 
Hasan ATAR, A. Nefise 
BAHÇECİK, Evşan ARSLAN

HEMŞİRELERDE LİDER ÜYE ETKİLEŞİM DÜZEYİNİN SANAL 
KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ

Dilek DORUK KONDAKCI, 
Semra EYİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANILAN YENİ 
TEKNOLOJİLER

Fatma TÜRE, Esra 
KÖROĞLU ÇAMDEVİREN

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN 
PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNİN TIBBİ HATA EĞİLİMİNE ETKİSİ

Nesibe ŞİMŞEKOĞLU, 
Semra AÇIKSÖZ, Nurdan 
YALÇIN ATAR

BİR HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI OLARAK TAMAMLAYICI 
TEDAVİ(POSTER SUNUM)
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OTURUM /SESSION : 3  
Saat ve Tarih/DateandTime : 14.11.2019 – 13:0 – 14:15  
Salon C/Saloon C                               
Oturum Başkanı (Head of Session) Dr. Öğr. Üye. Dilek YILDIRIM 

Dilek YILDIRIM, Özlem 
AKMAN

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK 
ÖZELLİKLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

Esin ESER, İbrahim Tayfun 
ŞAHİNER, Hüseyin 
KAYADİBİ, Sinan ZEHİR, 
Merve TÜRKMEN, Mesut 
SEZİKLİ

AFİLİYE ÜNİVERSİTE / EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
AR-GE BİRİMİNİN YAPILANMA SÜRECİ VE KOORDİNASYONU; 
HİTİT ÜNİVERSİTESİ EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ AR-GE FAALİYETLERİ VE VERİMLİLİĞİ

Evrim YAŞAR CİMBER, Aslı 
DANA

ÇALIŞAN KADINLARIN GEBELİK SÜRECİNDE İŞYERİ 
HEMŞİRESİNİN ROLÜ:FORD OTOSAN UYGULAMASI

Gürcan ARSLAN, Mukadder 
MOLLAOĞLU

HİPERTANSİF HASTALARIN İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN 
SAĞLIK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Gürcan ARSLAN, Mukadder 
MOLLAOĞLU

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM 
DÜZEYLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ

Hasan Hüseyin MUTLU, 
Berna DİNÇER, Hacer 
ATAMAN, Nurgül BULUT, 
Hacer Hicran MUTLU

TIP FAKÜLTESİ VE HEMŞIRELIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ 
E-ÖĞRENME VE EĞITIMDE TEKNOLOJI KULLANIMINA 
YÖNELIK TUTUMLARININ BELIRLENMESI

Nurşehpal KARAOĞLU, 
Özlem METREŞ

HEMŞİRELERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER(POSTER SUNUM)
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OTURUM /SESSION : 4  
Saat ve Tarih/DateandTime : 14.11.2019 – 13:0 – 14:15  
Salon D/Saloon D                              
Oturum Başkanı (Head of Session)Dr. Öğr. Üye. Hatice ÖNTÜRK 

Hatice ÖNTÜRK INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SYMPTOMS 
OF MIGRAINE ATTRACTIONS AND PAIN VIOLENCE AND 
QUALITY OF LIFE

Merdiye ÖZTÜRK, 
Esra DUĞRAL, Özden 
KARAKOÇ, Gül ASLAN

KİŞİSEL ELEKTRONİK SAĞLIK KAYDI VE SAĞLIK 
OKURYAZARLIĞI

Nesibe ŞİMŞEKOĞLU, 
Semra AÇIKSÖZ, Nurdan 
YALÇIN ATAR, Kürşat Nuri 
BAYDİLİ

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN 
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ

Remzi AKTÜRK DİYABETİK HASTALARDA KOLONOSKOPİ İÇİN BARSAK 
HAZIRLIĞI

Sakine YILMAZ, Sibel 
PEKSOY

DRONLAR GELECEĞİN EN YAYGIN SAĞLIK 
TEKNOLOJİLERİNDEN BİRİ OLABİLİR Mİ?

Seval SARIYER, Betül 
SÖNMEZ
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THE IMPORTANCE OF HEALTH COMMUNICATION  (LEVELS AND MODELS)

Giray Saynur DERMAN

Marmara University, Communication Faculty,  Department of Public Relations and Publicity,  Interpersonal 
Communication

Abstract: Knowledge is power. To help prevent disease, one must empower the patient. Thus, effective He-
alth Communication gives us the ability to empower those we seek to treat. Health communication, which 
brings together the concepts of health and communication, is an interdisciplinary field that academic circles 
have been interested in recent years. The main purpose of health communication programs is to influence 
an individual’s health behavior. For an effective health communication program, it is necessary to know the 
individual’s behaviors and how these behaviors change. This research focusing on health communication was 
written to analyze health communication levels and health communication models.

Keywords: Health Communication, Patient, Behaviour, Stakeholders, Health Communication Model

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

Health communication is the application of communication concepts and theories to the interactions and pro-
cesses that occur in relation to health among individuals in order to improve health. (Schiavo, 2007: 5). 

Informing, influencing and mobilizing the public, individuals and institutions about important health problems 
can be defined as art and technique. (Parrott, 2004: 751)

In this study, Health Belief Model, Planned Behavior Theory, Social Cognitive Theory were used. The study 
is a descriptive field study.

Table 1. Key Characteristics of Health Communication 

•	 People-centered 

•	 Evidence-based 

•	 Multidisciplinary 

•	 Strategic 

•	 Process-oriented 

•	 Cost-effective 

•	 Creative in support of strategy 
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•	 Audience- and media-specific 

•	 Relationship building 

•	 Aimed at behavioral and social results 

•	 Inclusive of vulnerable and underserved groups. 1

The value of Health Communication has already been highlighted in the United States of America (USA)’s 
Healthy People objectives since 2010. It is highly relevant to virtual areas of health and well-being which 
include disease prevention, health promotion and quality of life. Changing the health behaviour of the public 
is critical for disease prevention. 2

Health communication operates within a very complex environment in which encouraging and supporting pe-
ople to adopt and sustain healthy behaviors, or policy makers and professionals to introduce new policies and 
practices or health care professionals to provide adequate and culturally competent care are never easy tasks 
(Schiavo, 2007: 2). 

.

Health communication often uses various principles such as prevention of diseases, advocacy of some im-
portant points about health, production and marketing of health services, informing and educating health care 
consumers about treatment processes, treatment options and health care quality. At the same time, it is within 

1  https://media.wiley.com/product_data/excerpt/94/11181221/1118122194-4.pdf
2  https://www.chcr.org.uk/importance-health-communication/
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the scope of health communication in terms of increasing access to new computer-based technologies in acces-
sing health information, effective use of these new technologies and ensuring equal access (Ratzan, 1994: 225).

In health and disease, communication is the most vital aspect of human experience. No human phenomena is 
as basic as disease and health, and no phenomenon affects our wishes, desires in our inner world. The relations-
hip established between the human body, the human mind and the society in which it lives is motivating these 
dynamics. Health communication plays a key role in establishing this relationship. (Babrow & Mattson, 2003: 
39, Mittelmark, 2007: 98). Health communication is the application of communication concepts and theories 
to the interactions and processes that occur between individuals in order to improve health. (Schiavo 2007: 5). 

Some elements such as raising awareness and providing information about a health problem and its solution, 
motivating individuals about positive health behavior, increasing efficiency in health services can be counted 
as targets of health communication (Tabak 2003: 29).

 

Health Communication Levels

Health communication plays an important role in improving individual and social health and improving the 
quality of health services. Health communication, which contributes to health promotion through disease pre-
vention, health education and health protection, is realized at various levels by raising awareness at individual 
and social levels. 

These levels are:
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Physician-Patient Communication: The level of communication between physician and patient, including face 
to face, without mediation and mutual interaction. In the field of health communication, interaction is mostly 
face-to-face, with the aim of behavioral change. It is related to this dimension of health communication that 
the patient listens to the instructions given by the physician during the health service, the physician explains 
the details of the discomfort to the patient, guiding the treatment process during this sharing and the formation 
of a trust network between the two sides in this way (Mittelmark, 2007: 93).

Mass Communication: As a result of the rapid movement of technology, communication on health has been ac-
hieved through mass media. It is possible to publicize a health problem and to adopt a desired health behavior 
to the masses through a campaign to be conducted through mass media. Although inter-individual health com-
munication has some important advantages over campaigns carried out through mass media, its opportunities 
are mostly limited in campaigns targeting large masses (Ratzan, 1994: 224).  The rapid spread of television and 
the Internet in particular has facilitated the acquisition of health information through these channels. Today, the 
most important dimension of health communication is the health interaction through mass media. Mass media 
alone may not have a direct impact on changing health behavior. However, health campaigns carried out thro-
ugh these tools are capable of raising awareness of individuals and structuring the agenda for health problems. 
(Wallner,1997: 22, MacDonald, 1998: 110). 

Mass media affects health behaviors on two levels: individual and social. On the individual level, these tools 
can trigger positive or negative changes in health attitudes and behaviors. At the social level, it can increase 
the level and speed of policy-makers being aware of health problems and contribute to the development and 
change of public health. (Brown & Walsh-Childers, 2002: 453). 

It has been shown in the studies that mass media are very effective on the emergence of targeted health beha-
viors in a health campaign designed especially for a social health risk.
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Group Communication: In health communication, learning, attitude change, adoption and application proces-
ses occur in groups of various sizes. Group characteristics and group communication are important, especially 
in cases of joint decision-making (Tabak 2003: 45). 

Groups can transfer health messages to their members and change the lifestyle of their members through efforts 
to improve health.

Health Communication Models

Since health communication is a developing discipline, it is difficult to talk about consensus approaches in the 
literature.

In general, it is observed that the behavioral models of social psychology and some approaches of communi-
cation discipline are adapted to health communication and these adaptations are called health communication 
approaches. 

Some of these models;

Rhetoric Model: It is defined as the process of creating meaning aimed by the source in the mind of the recipi-
ent through verbal or nonverbal messages (Craig: 1999). Rhetoric Approach is defined as the use of persuasive 
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discourse in communication process as a functional art. The approach, which is based on scientific theory and 
phonology, focuses on the effective use of the contents of discourse and texts in health communication (Hor-
nik, 2002).

Phenomenological Model: Phenomenological Model suggests that it is the individual’s experiences that are 
important in making signs gain intersubjective meaning. According to the phenomenological approach, the 
individual’s experience emerges as a result of his interaction with his environment. It is an approach aimed at 
observing and describing the basic characteristics of events through subjective experiences. (Babrow & Matt-
son, 2003: 49). 

Semiotic Model: Theorizing communication as a sharing of meaning between subjects using signs and signal 
systems.

Critical Approach: According to the critical tradition, communication emerges as a reflection of a discursive 
process. Ideological practices and materials often cause social discourse to be distorted, distorted, and prevent 
real communication. Other forms of communication, especially interpersonal communication and mass com-
munication, take place within the framework of these rules that become traditional as they are applied. Critical 
tradition emerged in response to this traditional framework and is in a way a rebellion against dominant ide-
ologies (Babrow & Mattson, 2003: 53). This discourse is also effective in relations with health practices and 
health care organizations.

Socio-psychological Model: The model reduces the current tensions between expectations and uncertainties. 
According to this model, communication is a process influenced by individual beliefs, emotions and judgments. 
The model also assumes that each individual in society affects each other. (Babrow & Mattson, 2003: 50-51). 

Sociocultural Model: In the model, the concept of communication refers to the relationship and interaction of 
the individual, including the society, group or hereditary-cultural elements. Without being able to choose, the 
individual finds himself in the social strata, health and illness definitions with his birth. Especially in parallel 
with the education level of the undeveloped or developing countries, the impact of cultural factors on health 
may increase with the contribution of beliefs and values. Health communication should be structured conside-
ring these structures.

CONCLUSION

In recent years, many scientific researches aiming to bring together the concepts of communication and health 
have led to the emergence of health communication as a sub-discipline of communication science. Health 
communication in general can be defined as the application of communication concepts and theories to the 
interactions and processes that occur between individuals. Health communication is a set of strategies that sig-
nificantly affect the quality and success of medical care and contribute to the development of individual and so-
cial health. Informing individuals about important health problems is frequently used to make decisions about 
social health. In addition, health communication, which is effective on the formation of health care policies, is 
frequently used in the prevention of diseases, in the production and marketing of health services, in the process 
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of informing and educating individuals about the treatment and quality of health care. First of all, it is seen that 
health programs are monitored with the necessity of being informed about health developments, recent innova-
tions in medicine and being aware of health risks. The issue of health communication is also important in terms 
of making people aware of the importance of their health. Through health communication and communication 
tools, individuals gain awareness. Health communication is also very important for public health. Transferring 
and directing the correct information to individuals should be seen as a social responsibility.
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TÜRKİYE SAĞLIK HARCAMALARI: FAKLI TEKNİKLER İLE ANALİZİ

Ayhan AYTAÇ, Ümran SEVİL, Murat KORKMAZ, Mustafa TALAS, Ayça GÜRKAN
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4Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Niğde / Türkiye

Öz: Bu araştırmanın amacı Türkiye’de 1999-2018 yılları arasındaki sağlık harcamalarının değerlendirilmesi-
dir. Bu araştırma sağlık harcamalarına ilişkin 1999-2018 yılları arasındaki Türkiye İstatistik kurumu verileri 
kullanılarak yapılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapı-
lan Birim kök, Granger nedensellik, Regresyon analizleri sonucunda sağlık faktörlerinin arasındaki ilişkinin 
varlığı ve birbirlerini nasıl etkiledikleri araştırılmıştır. Çalışma sonunda sağlık harcama istatistiklerinin birim 
kök içermediği bulunmuştur. Ayrıca yapılan nedensellik analizi sonuçları doğrultusunda cari sağlık, hastaneler, 
evde hemşirelik bakımı, ayakta bakım sunanlar, perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar, halk sağlığı 
programlarının sunumu ve yönetimi, genel sağlık yönetimi ve sigorta ve yatırım harcamalarının toplam sağlık 
harcamasının bir nedeni olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber Cari sağlık, Hastaneler, Evde hemşirelik ba-
kımı, Ayakta bakım, Perakende satış ve diğer tıbbi malzeme, Halk sağlığı programlarının sunumu ve yönetimi, 
Genel sağlık yönetimi ve sigorta vb. gibi harcamalardaki bir birimlik artışın değişen oranlarda toplam sağlık 
harcamasında da artışa neden olduğu, Toplam sağlık, Cari sağlık harcaması, Hastaneler, Evde hemşirelik bakı-
mı, Ayakta bakım, Perakende satış ve diğer tıbbi malzeme, Halk sağlığı programlarının sunumu ve yönetimi, 
yatırım vb.  harcamalardaki artışın da toplam sağlık kurumları sayısında artışa neden olduğu sonucuna ulaşıl-
mıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Harcama, Hastane, Toplam Sağlık Harcaması

GİRİŞ 

Son yıllarda sağlık harcamaları birçok ülkenin gündemindedir. Finansal krizin kamu bütçesi üzerinde yarattığı 
baskı nedeniyle önemi daha da artan sağlık harcamaları tasarruf tedbirlerinin de odağı haline gelmiştir. Böyle 
bir ortamda ve Türkiye’de sağlık sisteminin dönüşüm geçirdiği bu dönemde, sağlık harcama ve politikalarının 
düzenli olarak izlenmesi ve analizi sürdürülebilirlik tartışmaları açısından önem taşımaktadır (Memiş, Arslan-
han, 2012).

Sağlık harcamaları ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılaşmakla birlikte, Türkiye’nin toplam sağlık 
harcamasının büyük çoğunluğunun kamu tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir (Öztürk ve Uçan, 2017: 
139-147).
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Sağlık harcamaları ülke ekonomilerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda kalkınmanın temel 
göstergelerinden de birisidir (Öztürk ve Uçan, 2017: 139). Ekonomik gelişmişlik açısından belli bir mesafe 
kaydeden ülkelerde sağlığa ayrılan harcama payı daha yüksektir (Mazgit, 2002: 405). Türkiye’de özellikle 
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulamaya konulduğu 2003 yılından itibaren, sağlık harcamalarının artı-
şında OECD ortalamasının üzerinde yer almaktadır. Erişimde yaşanan iyileşmeler ile birlikte soysal güvenlik 
çatısı altındaki nüfusun artması, harcamaların artışında önemli rol oynamıştır (Yereli, Kobal ve Köktaş, 2011).

Türkiye’de 2000 yılına ait sağlık harcaması toplamı 8.248 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu miktar, 2008-
2009 yılında gerçekleşen küresel kriz nedeniyle düşük seviyede gerçekleşse de 2016 yılına kadar istikrarlı bir 
şekilde artış göstermiştir (Giray ve Çimen, 2018). 

Araştırmanın Hipotezleri

H1: Sağlık harcamaları istatistikleri, birim kök içermemektedir.

H2: Sağlık harcamaları istatistikleri arasında nedensellik bulunmamaktadır. 

H3: Toplam sağlık harcaması ile sağlık harcamaları değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır.

H4: Toplam sağlık kurumları sayısı ile sağlık harcamaları değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır.

H5: Hekim başına düşen hasta sayısı ile sağlık harcamaları değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır.
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UYGULAMA ve ANALİZLER SAĞLIK HARCAMALARI GÖSTERGELERİ ANALİZİ

Tablo 1: Sağlık harcamaları temel istatistikleri

Toplam 
sağlık 
harcaması

Cari sağlık 
harcaması Hastaneler

Evde 
hemşirelik 
bakımı

Ayakta 
bakım 
sunanlar

Perakende 
satış ve 
diğer tıbbi 
malzeme 
sunanlar

Halk sağlığı 
programları-
nın sunumu ve 
yönetimi

Genel 
sağlık yö-
netimi ve 
sigorta

Sınıflandırıla-
mayan diğer 
kategori Yatırım

Toplam 
sağlık 
harca-
masının 
gayri safi 
yurtiçi 
hasılaya 
oranı 
(%)

 Mean 1970.941 48992.24 46081.29 21072.35 11.88235 7257.647 14395.88 1051.412 321.1176 2910.824 5.452941

 Median 2307 50904 46495 19030 1 7762 16040 376 317 3054 5.4

 Maximum 3110 104568 96786 51083 78 13082 25888 4374 506 7782 6.1

 Minimum 323 4985 4786 1913 0 1150 1301 6 93 199 4.8

 Std, Dev, 882.2825 30419.58 28349.34 15461.98 24.58374 3860.969 7610.228 1445.601 100.8333 2242.319 0.371008

 Skewness -0.69054 0.193941 0.185247 0.549076 1.895067 -0.0635 -0.33675 1.369139 -0.36671 0.467531 0.331391

 Kurtosis 2.084428 1.997333 1.963116 2.175356 4.902679 1.702231 1.935091 3.242334 3.203027 2.387016 2.592576

            

 Jarque-
Bera 1.944838 0.818687 0.85878 1.335899 12.73959 1.204402 1.124577 5.352796 0.410208 0.885482 0.428736

 Probabi-
lity 0.378167 0.664086 0.650906 0.512759 0.001713 0.547605 0.569903 0.068811 0.814563 0.642274 0.807051

            

 Sum 33506 832868 783382 358230 202 123380 244730 17874 5459 49484 92.7

 Sum Sq, 
Dev, 12454759 1.48E+10 1.29E+10 3.83E+09 9669.765 2.39E+08 9.27E+08 33436192 162677.8 80447940 2.202353

            

 Observa-
tions 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

BİRİM KÖK ANALİZİ

H1: Sağlık harcamaları istatistikleri, birim kök içermemektedir.

Yapılan birim kök testlerine göre; olasılık değerinin 0.05 güven aralığından yüksek çıkması sebebiyle temel hi-
potezin kabul edilebileceği anlaşılmıştır. Değişkenler için ortak olarak yapılan birim kök test sonucu olumsuz 
çıkmıştır dolayısıyla ileri analizlerde bu değişkenlerin kullanılması herhangi bir sapmaya neden olmayacaktır. 
Sağlık harcama istatistikleri birim kök içermemektedir. 
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Tablo 2: Birim kök analizi

Group unit root test: Summary 

Series: X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11

Sample: 1999 2018

Exogenous variables: Individual effects

Automatic selection of maximum lags

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Cross-

Method Statistic Prob.** sections Obs

Null: Unit root (assumes common unit root process) 

Levin, Lin & Chu t*  3.69482  0.9999  11  169

Null: Unit root (assumes individual unit root process) 

Im, Pesaran and Shin 
W-stat 

 3.51067  0.9998  11  169

ADF - Fisher Chi-square  23.7331  0.3614  11  169

PP - Fisher Chi-square  24.0841  0.3428  11  176

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

GRANGER NEDENSELLİK TESTİ

H2: Sağlık harcamaları istatistikleri arasında nedensellik bulunmamaktadır. 

Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri incelendiğinde, tüm olasılık değerlerinin 0,05’ten küçük olduğu 
ve H0 hipotezinin ret etmek gerektiği belirlenmiştir. Dolayısıyla bu değişkenler arasında nedensellik ilişkisi 
aranacaktır.  

•	 Cari sağlık harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir.
•	 Hastaneler harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir.
•	 Evde hemşirelik bakımı harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir.
•	 Ayakta bakım sunanlar harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir.
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•	 Perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir.
•	 Halk sağlığı programlarının sunumu ve yönetimi harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir.
•	 Genel sağlık yönetimi ve sigorta harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir.
•	 Sınıflandırılamayan diğer kategori harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir.
•	 Yatırım harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir.
•	 Toplam sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı (%), toplam sağlık harcamasının bir nedenidir.

Tablo 3: Birim kök analizi 

Pairwise Granger Causality Tests    

Sample: 1999 2018    

Lags: 2    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

Cari sağlık harcaması does not Granger Cause Toplam sağlık 
harcaması

 15  0.28694 0.022

Hastaneler does not Granger Cause Toplam sağlık harcaması  15  0.10237 0.004

Evde hemşirelik bakımı does not Granger Cause Toplam sağlık 
harcaması

 15  0.00146 0.009

Ayakta bakım sunanlar does not Granger Cause Toplam sağlık 
harcaması

 15  0.46523 0.041

Perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar does not Granger 
Cause Toplam sağlık harcaması

 15  0.05491 0.047

Halk sağlığı programlarının sunumu ve yönetimi does not Granger 
Cause Toplam sağlık harcaması

 15  0.04598 0.005

Genel sağlık yönetimi ve sigorta does not Granger Cause Toplam 
sağlık harcaması

 15  0.21890 0.007

Sınıflandırılamayan diğer kategori does not Granger Cause Toplam 
sağlık harcaması

 15  0.35238 0.011

Yatırım does not Granger Cause Toplam sağlık harcaması  15  1.11485 0.006

Toplam sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı (%) does 
not Granger Cause Toplam sağlık harcaması

 15  0.06225 0.004
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TABLO 4: 
REGRESYON 
ANALİZİ 1

DEPENDENT VARIABLE 
: TOPLAM SAĞLIK 
HARCAMASI

    

MODEL Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

REGRESYON 
MODELİ 1

Cari sağlık harcaması 0.035502 0.003073 1,155,308 0.0000

REGRESYON 
MODELİ 2

Hastaneler 0.037803 0.003300 1,145,648 0.0000

REGRESYON 
MODELİ 3

Evde hemşirelik bakımı 0.075250 0.008798 8,552,898 0.0000

REGRESYON 
MODELİ 4

Ayakta bakım sunanlar 1,837,200 1,963,038 0.935896 0.3632

REGRESYON 
MODELİ 5

Perakende satış ve diğer tıbbi 
malzeme sunanlar

0.252405 0.018561 1,359,893 0.0000

REGRESYON 
MODELİ 6

Halk sağlığı programlarının 
sunumu ve yönetimi

0.129201 0.007694 1,679,318 0.0000

REGRESYON 
MODELİ 7

Genel sağlık yönetimi ve 
sigorta

0.833633 0.224711 3,709,808 0.0019

REGRESYON 
MODELİ 8

Sınıflandırılamayan diğer 
kategori

5,998,195 0.558801 1,073,405 0.0000

REGRESYON 
MODELİ 9

Yatırım 0.550152 0.054192 1,015,198 0.0000

REGRESYON 
MODELİ 10

Toplam sağlık harcamasının 
gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 
(%)

3,676,822 3,483,723 1,055,429 0.0000

H3: Toplam sağlık harcaması ile sağlık harcamaları değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır.

Toplam sağlık harcaması ile sağlık harcamaları değişkenleri arasındaki regresyon analizine bakıldığında şu 
sonuçlar elde edilmiştir. 

- Cari sağlık harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 0.03 birimlik artışa neden olmak-
tadır. 

- Hastaneler harcamalarındaki bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 0.03 birimlik artışa neden ol-
maktadır.
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- Evde hemşirelik bakımı harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 0.07 birimlik artışa 

neden olmaktadır.

- Ayakta bakım harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 1837 birimlik artışa neden 

olmaktadır.

- Perakende satış ve diğer tıbbi malzeme harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 0.25 

birimlik artışa neden olmaktadır.

- Halk sağlığı programlarının sunumu ve yönetimi harcamalarındaki bir birimlik artış toplam sağlık harca-

masında 0.129 birimlik artışa neden olmaktadır.

- Genel sağlık yönetimi ve sigorta harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 0.833 birim-

lik artışa neden olmaktadır.

- Sınıflandırılamayan diğer kategori harcamalarındaki bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 5998 

birimlik artışa neden olmaktadır.

- Yatırım harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 0.55 birimlik artışa neden olmaktadır.

- Toplam sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı (%) bir birimlik artış toplam sağlık harcama-

sında 3676 birimlik artışa neden olmaktadır.

- 



16

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

 Tablo 5: 
Regresyon 
analizi 2

DEPENDENT VARIABLE: 
TOPLAM SAĞLIK 
KURUMLARI SAYISI

    

MODEL Variable Coefficient Std. 
Error

t-Statistic Prob.  

REGRESYON 
MODELİ 1

Toplam Sağlık harcaması 8121140 0.979192 8,293,719 0.0000

REGRESYON 
MODELİ 2

Cari sağlık harcaması 0.329487 0.019660 1,675,887 0.0000

REGRESYON 
MODELİ 3

Hastaneler 0.351967 0.020087 1,752,245 0.0000

REGRESYON 
MODELİ 4

Evde hemşirelik bakımı 0.725917 0.046142 1,573,210 0.0000

REGRESYON 
MODELİ 5

Ayakta bakım sunanlar 1795864 1761420 1,019,555 0.3231

REGRESYON 
MODELİ 6

Perakende satış ve diğer tıbbi 
malzeme sunanlar

2318017 0.125993 1,839,796 0.0000

REGRESYON 
MODELİ 7

Halk sağlığı programlarının 
sunumu ve yönetimi

1151405 0.082265 1,399,624 0.0000

REGRESYON 
MODELİ 8

Genel sağlık yönetimi ve sigorta 9321166 1485122 6,276,363 0.0000

REGRESYON 
MODELİ 9

Sınıflandırılamayan diğer 
kategori

5046003 7003406 7,205,070 0.0000

REGRESYON 
MODELİ 10

Yatırım 4859937 0.548058 8,867,561 0.0000

REGRESYON 
MODELİ 11

Toplam sağlık harcamasının gayri 
safi yurtiçi hasılaya oranı (%)

3075512 4408764 6,975,906 0.0000

H4: Toplam sağlık kurumları sayısı ile sağlık harcamaları değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır.

Toplam sağlık kurumları sayısı ile sağlık harcamaları değişkenleri arasındaki regresyon analizine bakıldığında 
şu sonuçlar elde edilmiştir. 

- Toplam sağlık harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 8.121.140 birimlik artışa 
neden olmaktadır.
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- Cari sağlık harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 0.32 birimlik artışa neden 
olmaktadır. 

- Hastaneler harcamalarındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 0.35 birimlik artışa neden 
olmaktadır.

- Evde hemşirelik bakımı harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 0.72 birimlik 
artışa neden olmaktadır.

- Ayakta bakım harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 1795864 birimlik artışa 
neden olmaktadır.

- Perakende satış ve diğer tıbbi malzeme harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 
2318017 birimlik artışa neden olmaktadır.

- Halk sağlığı programlarının sunumu ve yönetimi harcamalarındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurum-
ları sayısında 1151405 birimlik artışa neden olmaktadır.

- Genel sağlık yönetimi ve sigorta harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 
9321166 birimlik artışa neden olmaktadır.

- Sınıflandırılamayan diğer kategori harcamalarındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 
5046003 birimlik artışa neden olmaktadır.

- Yatırım harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 4859937 birimlik artışa neden 
olmaktadır.

- Toplam sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı (%) bir birimlik artış toplam sağlık kurumları 
sayısında 3075512 birimlik artışa neden olmaktadır.
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 TABLO 6: 
REGRESYON 
ANALİZİ 3

DEPENDENT VARIABLE: 
HEKİM BAŞINA DÜŞEN 
HASTA SAYISI

    

MODEL Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

REGRESYON 
MODELİ 1

Toplam Sağlık harcaması 0.268933 0.036306 7,407,312 0.0000

REGRESYON 
MODELİ 2

Cari sağlık harcaması 0.009192 0.001721 5,342,344 0.0001

REGRESYON 
MODELİ 3

Hastaneler 0.009824 0.001824 5,385,116 0.0001

REGRESYON 
MODELİ 4

Evde hemşirelik bakımı 0.019145 0.004169 4,591,989 0.0003

REGRESYON 
MODELİ 5

Ayakta bakım sunanlar 1187001 5400225 2,198,058 0.0430

REGRESYON 
MODELİ 6

Perakende satış ve diğer tıbbi 
malzeme sunanlar

0.067390 0.010968 6,144,049 0.0000

REGRESYON 
MODELİ 7

Halk sağlığı programlarının 
sunumu ve yönetimi

0.034066 0.005519 6,172,420 0.0000

REGRESYON 
MODELİ 8

Genel sağlık yönetimi ve sigorta 0.200141 0.079189 2,527,391 0.0224

REGRESYON 
MODELİ 9

Sınıflandırılamayan diğer kategori 1835382 0.169378 1,083,598 0.0000

REGRESYON 
MODELİ 10

Yatırım 0.134408 0.030205 4,449,844 0.0004

REGRESYON 
MODELİ 11

Toplam sağlık harcamasının gayri 
safi yurtiçi hasılaya oranı (%)

1189450 4293180 2,770,558 0.0000

H5: Hekim başına düşen hasta sayısı ile sağlık harcamaları değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır.

Hekim başına düşen hasta sayısı ile sağlık harcamaları değişkenleri arasındaki regresyon analizine bakıldığın-
da şu sonuçlar elde edilmiştir. 

- Toplam sağlık harcamasındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 0.26 birimlik artışa 
neden olmaktadır.

- Cari sağlık harcamasındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 0.009 birimlik artışa neden 
olmaktadır. 
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- Hastaneler harcamalarındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 0.009 birimlik artışa 
neden olmaktadır.

- Evde hemşirelik bakımı harcamasındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 0.019 birim-
lik artışa neden olmaktadır.

- Ayakta bakım harcamasındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 1187001 birimlik artışa 
neden olmaktadır.

- Perakende satış ve diğer tıbbi malzeme harcamasındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısın-
da 0.06 birimlik artışa neden olmaktadır.

- Halk sağlığı programlarının sunumu ve yönetimi harcamalarındaki bir birimlik artış hekim başına düşen 
hasta sayısında 0.03 birimlik artışa neden olmaktadır.

- Genel sağlık yönetimi ve sigorta harcamasındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 
0.200 birimlik artışa neden olmaktadır.

- Sınıflandırılamayan diğer kategori harcamalarındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 
1835382birimlik artışa neden olmaktadır.

- Yatırım harcamasındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 0.13 birimlik artışa neden 
olmaktadır.

- Toplam sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı (%) bir birimlik artış hekim başına düşen hasta 
sayısında 1189450 birimlik artışa neden olmaktadır.

SONUÇ 

Sağlık harcama istatistikleri birim kök içermemektedir.

Nedensellik analizi sonuçları aşağıdaki gibi bulunmuştur.

•	 Cari sağlık harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir.
•	 Hastaneler harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir.
•	 Evde hemşirelik bakımı harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir.
•	 Ayakta bakım sunanlar harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir.
•	 Perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir.
•	 Halk sağlığı programlarının sunumu ve yönetimi harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir.
•	 Genel sağlık yönetimi ve sigorta harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir.
•	 Sınıflandırılamayan diğer kategori harcaması, toplam sağlık harcamasının bir nedenidir. Yatırım harcaması, 

toplam sağlık harcamasının bir nedenidir.
•	 Toplam sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı (%), toplam sağlık harcamasının bir nedenidir.
•	 Cari sağlık harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 0.03 birimlik artışa neden olmak-

tadır. 
•	 Hastaneler harcamalarındaki bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 0.03 birimlik artışa neden ol-

maktadır.
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•	 Evde hemşirelik bakımı harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 0.07 birimlik artışa 
neden olmaktadır.

•	 Ayakta bakım harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 1837 birimlik artışa neden 
olmaktadır.

•	 Perakende satış ve diğer tıbbi malzeme harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 0.25 
birimlik artışa neden olmaktadır.

•	 Halk sağlığı programlarının sunumu ve yönetimi harcamalarındaki bir birimlik artış toplam sağlık harca-
masında 0.129 birimlik artışa neden olmaktadır.

•	 Genel sağlık yönetimi ve sigorta harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 0.833 birim-
lik artışa neden olmaktadır.

•	 Sınıflandırılamayan diğer kategori harcamalarındaki bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 5998 
birimlik artışa neden olmaktadır.

•	 Yatırım harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık harcamasında 0.55 birimlik artışa neden olmaktadır.
•	 Toplam sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı (%) bir birimlik artış toplam sağlık harcama-

sında 3676 birimlik artışa neden olmaktadır.
•	 Toplam sağlık harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 8.121.140 birimlik artışa 

neden olmaktadır.
•	 Cari sağlık harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 0.32 birimlik artışa neden 

olmaktadır. 
•	 Hastaneler harcamalarındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 0.35 birimlik artışa neden 

olmaktadır.
•	 Evde hemşirelik bakımı harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 0.72 birimlik 

artışa neden olmaktadır.
•	 Ayakta bakım harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 1795864 birimlik artışa 

neden olmaktadır.
•	 Perakende satış ve diğer tıbbi malzeme harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 

2318017 birimlik artışa neden olmaktadır.
•	 Halk sağlığı programlarının sunumu ve yönetimi harcamalarındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurum-

ları sayısında 1151405 birimlik artışa neden olmaktadır.
•	 Genel sağlık yönetimi ve sigorta harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 

9321166 birimlik artışa neden olmaktadır.
•	 Sınıflandırılamayan diğer kategori harcamalarındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 

5046003 birimlik artışa neden olmaktadır.
•	 Yatırım harcamasındaki bir birimlik artış toplam sağlık kurumları sayısında 4859937 birimlik artışa neden 

olmaktadır.
•	 Toplam sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı (%) bir birimlik artış toplam sağlık kurumları 

sayısında 3075512 birimlik artışa neden olmaktadır.
•	 Toplam sağlık harcamasındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 0.26 birimlik artışa 

neden olmaktadır.
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•	 Cari sağlık harcamasındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 0.009 birimlik artışa neden 
olmaktadır. 

•	 Hastaneler harcamalarındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 0.009 birimlik artışa 
neden olmaktadır.

•	 Evde hemşirelik bakımı harcamasındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 0.019 birim-
lik artışa neden olmaktadır.

•	 Ayakta bakım harcamasındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 1187001 birimlik artışa 
neden olmaktadır.

•	 Perakende satış ve diğer tıbbi malzeme harcamasındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısın-
da 0.06 birimlik artışa neden olmaktadır.

•	 Halk sağlığı programlarının sunumu ve yönetimi harcamalarındaki bir birimlik artış hekim başına düşen 
hasta sayısında 0.03 birimlik artışa neden olmaktadır.

•	 Genel sağlık yönetimi ve sigorta harcamasındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 
0.200 birimlik artışa neden olmaktadır.

•	 Sınıflandırılamayan diğer kategori harcamalarındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 
1835382birimlik artışa neden olmaktadır.

•	 Yatırım harcamasındaki bir birimlik artış hekim başına düşen hasta sayısında 0.13 birimlik artışa neden 
olmaktadır.

•	 Toplam sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı (%) bir birimlik artış hekim başına düşen hasta 
sayısında 1189450 birimlik artışa neden olmaktadır.
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HİPERTANSİF HASTALARIN İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN SAĞLIK İNANÇ DÜZEYLERİNİN 
BELİRLENMESİ

Gürcan ARSLAN1, Mukadder MOLLAOĞLU1

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği 
ABD, Sivas / Türkiye

Öz: Giriş: Kronik hastalıklar yaşam boyu tedaviyi ve ilaç kullanımını beraberinde getirmektedir. Hipertansi-
yon kronik kardiyovasüler hastalıklar sınıflandırması içerisindedir. Hipertansif bireyler, sürekli kullandıkları 
ilaçlara karşı zamanla olumsuz duygu ve davranışlar geliştirebilmektedirler. Bireyler tedavinin yetersiz ol-
duğunu, ilaçların yan etki geliştirdiğini ifade ederek tedaviyi sonlandırmak istemektedirler. Amaç:Bu çalış-
ma, hipertansiyonu olan bireylerin ilaç kullanımına ilişkin sağlık inançlarını değerlendirmek için yapılmıştır. 
Yöntem: Tamamlayıcı nitelikte tasarlanan çalışma Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma 
hastanesinde dahili kliniklerde tedavi gören 110 hipertansif  hasta ile yapılmıştır. Araştırma verileri; anket 
formu ve İlaç Kullanmaya İlişkin Sağlık İnanç Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Veriler SPSS 22.0 paket 
programında değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 61.23±15.28, büyük 
çoğunluğu (%52.7) erkek, yarısı ilkokul mezunu, hastalık süresi ortalama 8.40 ±6.56 yıl olarak bulunmuştur. 
Hastaların ilaç kullanımına ilişkin sağlık inanç ölçeğinden aldıkları ortalama puan (138.48±19.35) orta ola-
rak belirlenmiştir. İlaç Kullanımına İlişkin Sağlık İnanç Ölçeği toplam puanı ile 65 yaş ve üstü olan, ilkokul 
mezunu ve memur olanların İlaç kullanımına İlişkin Sağlık İnancı Ölçeği alt boyutlarından ilaç engel ile 65 
yaş ve üstü olanların, ilkokul mezunu olanların aynı zamanda ilaç önem puanları arasında istatistiksel açıdan 
fark bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Bu bulgular doğrultusunda; hipertansiyon gibi kronik hastalıklarda düzenli 
kullanılması gereken ilaçların yaptıkları olumlu ve olumsuz etkiler konusunda hastaların karmaşa yaşaması 
ilaçların düzenli kullanımını etkileyebilir. Bu nedenle hipertansif hastaların ilaçlarına ilişkin tutumlarının de-
ğerlendirilmesi kan basıncını kontrol altına almada önemli olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Hipertansiyon, Sağlık İnancı

GİRİŞ 

Kronik hastalıklar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır 
(Kujala, ve ark. 2019). Türkiye’deki toplam nüfusun (18 yaş üzeri) hipertansiyon prevalansı %30.3, erkeklerde 
%28.4 ve kadınlarda %32.3 olarak bulunmuştur (Kilickap ve ark. 2018). Yaşam süresinin artması ve bununla 
birlikte diyabet, hormonal hastalıklar, metabolizma hastalıkları ve obezitenin artışı hipertansif hasta sayısını 
artırmıştır (Nerenberg  ve ark. 2018). Hipertansiyonun tedavi sürecine baktığımızda tüm yaşamı kapsadığı, dü-
zenli tedavilerin hastalarda zamanla tedaviyi bırakma isteği, farklı tedavi yöntemleri ve ilaçları deneme isteği 
gibi problemleri beraberinde getirdiği belirlenmiştir (Lark ve ark. 2018). İlaç kullanımına ilişkin sağlık inanç 
(İKSİ) kavramı bireylerin ilaç kullanma konusunda sağlık inanç algılarını tanımlamaktadır.  İKİSİ tedaviye 
uyumda oldukça önemli bir rol oynamaktadır. (Gözüm ve Çapık 2014). Hipertansif hastaların kan basıncını 
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kontrol altında tutmak için hastaların sağlık inanç düzeylerinin katkısı olabileceği düşünülmektedir (Kilickap 
ve ark. 2018, Gözüm ve Çapık 2014) . Buna karşın literatürde hipertansif bireylerin ilaç kullanımı sağlık inanç 
düzeylerini inceleyen çalışmalara rastlanmamıştır. 

AMAÇ 

Bu çalışma, hipertansif bireylerin ilaç kullanımına ilişkin sağlık inanç düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 
yapılmıştır. 

KAPSAM

Araştırmaya;18 yaş ve üzeri, hipertansiyonu olan, Sivas il merkezinde oturan, ağır ruhsal bozuklukları olma-
yan, araştırmaya katılmayı kabul eden hastalar alınmıştır. Bireylerin araştırmaya alınma ve araştırmayı son-
landırma kriterlerine uygunlukları hasta dosya kayıtları ve hekim ile görüşme yoluyla da değerlendirilmiştir. 

YÖNTEM  

Araştırma hipertansiyonu olan bireylerin ilaç kullanımına ilişkin sağlık inançlarını değerlendirmek amacıyla 
yapılmıştır.

Araştırmanın Yapıldığı Yer Ve Özellikleri

Araştırma, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi dahili servis-
lerinde tedavi gören ve herhangi hipertansiyonu olan bireyler ile yapılmıştır. 

Araştırmanın Evren Ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini Nisan-Mayıs 2019 tarihleri arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Uygulama ve Araştırma Hastanesi dahili servislerinde tedavi gören hipertansif tüm hastalar oluşturmaktadır. 
Araştırmada örneklem seçimi yapılmamıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden 110 hasta çalışmanın örnekle-
mini oluşturmaktadır.  

Araştırmaya;18 yaş ve üzeri olan, hipertansif, Sivas il merkezinde oturan, ağır ruhsal bozuklukları olmayan, 
araştırmaya katılmayı kabul eden hastalar alınmış ve veri toplama anında  anket ve ölçek sorularını cevaplaya-
mayan, çalışmadan ayrılmak isteyen bireyler ise araştırma dışı kalmışlardır.

Veri Toplama Araçları; Hasta Bilgi Formu (HBF) ve İlaç Kullanmaya İlişkin Sağlık İnanç Ölçeği (İKİSİÖ) 
kullanılmıştır.  HBF; araştırmacılar tarafından daha önce yapılmış benzer çalışmalara ve literatüre dayalı ola-
rak toplam 19 sorudan oluşmaktadır.

İKİSİÖ; Çiçek tarafından Sağlık İnanç Model’i doğrultusunda yapılandırılarak, bireylerin ilaç kullanma 
konusunda sağlık inanç algılarını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çiçek’in çalışmasında “İKİSİÖ” 
maddelerinin iç tutarlılığı ve homojenliğinin göstergesi olan Cronbach α güvenirlik katsayısı 0.91 olarak bu-
lunmuştur. Ölçeğin, alt boyutlarının α değerleri ise 0.80 ile 0.93 arasında değişmektedir. Toplam 35 maddeden 
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oluşan ölçek; duyarlılık algısı, önemseme/ciddiyet algısı, sağlık motivasyonu, yarar algısı, engel algısı ve öz-
etkililik olmak üzere altı alt boyuttan 25 oluşmaktadır. Ölçekteki her madde 1’den 5’e kadar puanlanan 5’li 
likert tipi ölçek üzerinden verilen yanıtlara göre değerlendirilmektedir. ‘Kesinlikle katılmıyorum’ yanıtına 1 
puan, ‘katılmıyorum’ yanıtına 2 puan, ‘kararsızım’ yanıtına 3 puan, ‘katılıyorum’ yanıtına 4 puan ve ‘kesinlikle 
katılıyorum’ yanıtına 5 puan verilir. Ölçekte 23, 24, 25, 26, 27 ve 28’inci maddeler negatif olarak değerlendi-
rilir ve puanlama tersine çevrilir (Çiçek Z, 2012). 

Verilerin Toplanması 

Araştırma hakkında hastalara bilgi verilerek, gönüllü olarak katılmayı kabul edenler değerlendirmeye alın-
mıştır. Çalışmada veriler araştırmacı tarafından HBF ve İKİSİÖ hastalarla yüzyüze görüşüme yöntemi ile 
toplanmıştır. 

Verilerin Değerlendirilmesi  

Araştırma verilerinin analizi, SPSS for Windows (statiscal package for social sciences) 22.0 paket programın-
da aritmetik ortalama, standart sapma, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi,  varyans analizi, korelas-
yon, Kruskal Wallis testi ve Mann Whitney U testi 

kullanılarak yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi (p) ilgili testlerle birlikte gösterilmiştir

 (p>0,05 olduğunda anlamsız kabul edildi). 
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BULGULAR 

Tablo 1: Hastaların Sosyodemografik Özellikleri

ÖZELLİKLER Sayı (%)

Yaş (yıl )     61.23±15.28 (Min:26  Max:87)

Cinsiyet 

Kadın 52(%47.3)

Erkek 58 (%52.7)

Medeni Durum

Evli 91 (%82.7)

Bekar 19  (%17.3)

Eğitim Durumu

Okur-yazar değil 32 (%29.1)

Okur-yazar 8 (%7.3)

İlkokul Mezunu 55 (%50.0)

Ortaokul-Lise Mezunu 13 (%11.8)

Yüksekokul 2 (%1.8)

Mesleği

Emekli 36 (%32.7)

İşci 24 (%21.8)

Ev hanımı 50 (%45.5)

Gelir Durumu

İyi 26 (%23.6)

Orta 84 (%76.4)

Hipertansiyon Hastalık Süresi (yıl)    8.40±6.56 (Min:1 Max:28)

Sigara Kullanma 

Kullanan 6 (%5.5)

Kullanmayan 104 (%94.5)

Alkol Kullanma 

Kullanan 4 (%3.6)

Kullanmayan 106 (%96.4)
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Araştırmaya katılan bireylerin sosyodemografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 61.23±15.28 yıl, %45.5’i 

 kadın, %82.7’si  evli, yarısı (%52.0) ilkokul mezunu ve %45.5’i ev hanımı, %76.4’ünün

 gelir durumu orta,  tamamına yakını (%94.5) sigara ve (%96.4) alkol kullanmamakta ve araştırmaya katılan-
ların hipertansiyon hastalık süresi ortalama 8.40±6.56 yıl olarak belirlenmiştir. 

Tablo 2. İKİSİÖ’nin ve Alt Boyutlarının Puan Dağılımı  

Ölçek Puanı Minimum Maksimum X±SD

İKİSİÖ Total 53.00 175.00 138.48±19.35

İlaca Duyarlılık  6.00 31.00 25.26±4.86

İlacı Önemseme 6.00 30.00 22.00±4.86

Sağlık 
Motivasyonu

8.00 30.00 24.13±4.76

Yarar Algısı 4.00 20.00 16.82±3.57

Engel Algısı 9.00 30.00 20.83±6.90

Öz-etkililik 7.00 35.00 29.41±5.11

Tablo 2’ye göre ölçeklerinden aldıkları minimum ve maksimum değerler ile toplam puan ortalamaları gösteril-
mektedir. Tablo 2’ye göre araştırmaya katılan bireylerin İKİSİÖ’den aldıkları puan ortalaması 138.48±19.35’dir.  
İKİSİÖ alt boyutlarının Puan Dağılımı  İlaca Duyarlılık  25.26±4.86, İlacı Önemseme 22.00±4.86, Sağlık 
Motivasyonu 24.13±4.76, Yarar Algısı 16.82±3.57, Engel Algısı 20.83±6.90 ve Öz-etkililik 29.41±5.11olarak 
bulunmuştur. 
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Tablo 3. İKİSİÖ’nin ve Alt Boyutlarının Puan Dağılımı ile Hastaların Demografik Özelliklerinin Kar-
şılaştırılması

İKİSİÖ ve Alt 
Boyutları

Cinsiyet Yaş Medeni 
Durum

Eğitim Durumu 

İKİSİÖ p>0.05*
-1.172

p<0.05**
X=9.241

p>0.05*
-0.463

p<0.05**
X=8.957

İlaca Duyarlılık  p>0.05*
-0.901

p>0.05**
X=4.874

p>0.05*
-0.256

p>0.05**
X=3.565

İlacı Önemseme p>0.05*
-1.1881

p>0.05**
X=5.425

p>0.05*
-0.561

p<0.001**
X=19.497

Sağlık 
Motivasyonu

p>0.05*
-0.943

p>0.05**
X=5.300

p>0.05*
-0.561

p>0.05**
X=8.607

Yarar Algısı p>0.05*
-0.792

p>0.05**
X=6.691

p>0.05*
-0.710

p>0.05**
X=2.981

Engel Algısı p>0.05*
-1.768

p<0.05**
X=9.745

p>0.05*
-0.449

p<0.001**
X=50.628

Öz-etkililik p>0.05*
-0.339

p>0.05**
X=4.438

p>0.05*
-0.547

p>0.05**
X=2.681

*Mann Whitney U testi

** Kruskal Wallis Testi 

Tablo 3’te  İKİSİÖ’nin ve Alt Boyutlarının Puan Dağılımı ile Hastaların Demografik Özelliklerinin Karşılaş-
tırılması yer almaktadır. Araştırmaya katılan hastaların yaş ile İKİSÖ toplam puan ve engel algısı puan orta-
lamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0.05). Eğitim durumu ile İKİSÖ toplam puan, ilacı 
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önemseme ve engel algısı puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0.05). Cinsiyet 
ile İKİSÖ toplam puan ve alt boyutları arasında istatistiksel açıdan bir fark belirlenmemiştir (p>0.05).

TARTIŞMA 

Hipertansiyon gibi düzenli ilaç kullanan bireylerin zamanla tedaviye uyum düzelerinin azaldığı ve ilaçlarını 
düzenli kullanmadıkları belirlenmiştir (Ogedegbe ve ark. 2018). Son yıllarda hipertansiyon hasta sayısının 
artması ile ilaç kullanımı ile ilgili sorunlar artış göstermiştir (Peñaloza-Ramos ve ark. 2018). Yapılan çalışma-
larda bireylerin sağlık okur-yazarlık düzeylerindeki artış ve internet bilgilerine kolay ulaşmaları sağlık inanç 
düzeylerindeki  değişimleri de beraberinde getirmektedir (Kalaycı 2018). Hipertansiyonu olan bireylerin İKİ-
SİÖ puan ortalaması 138.48±19.35 olarak bulunmuştur. Bu sonuç araştırmaya katılan hipertansif bireylerin 
ilaç kullanımına yönelik sağlıık inanç düzeylerinin orta  düzeyde olduğu saptanmıştır. Ülkemizde antihiper-
tansif tedaviye uyum düzeyinin düşük olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (Weber ve ark. 2018). Antihi-
pertansif tedaviye uyumlarının kötü olduğu bununla birlikte ilaç kullanım düzeylerinin orta olması tedavinin 
etkinliğini  olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle ilaç kullanımı ve tedaviye uyum ile ilgili farklı disliplinlerin 
işbirliği ile yapılacak kapsamlı çalışmalara gereksinim duyulmaktadır (Gözüm ve Çapık 2014). Araştırmaya 
katılan bireylerin eğitim durumu (ilkokul mezunu) ile ilaçı önemseme ve engel algısı arasındaki fark istatistik-
sel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). yapılan çalışmalarda bizim çalışmamızı destekler nitelikte bulgular 
saptanmıştır (Peñaloza-Ramos ve ark. 2018, Weber ve ark. 2018). Bireylerin eğitim durumu ilaç kullanımına 
yönelik sağlık inançlarını olumlu önde etkileyebilir.  Yapılan bu çalışmada yaş ile engel algısı arasındaki fark 
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05).  Literatür ile çalışmanın bulguları benzerlik göstermektedir 
(Gözüm ve Çapık 2014, Ogedegbe ve ark. 2018). Bireylerin yaşlarının artması ilaçlara yönelik olumsuz dü-
şüncelerin azaldığı söylenebilir.   

SONUÇ 

Araştırmadan elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda; hipertansiyonu olan bireylerin ilaç kullanımlarına yöne-
lik sağlık inanç düzeylerinin artırılması tedaviye uyumu ve kan basıncı kontrolünü  olumlu yönde etkileyebilir.  
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HEMŞİRELİK EĞİTİM SÜRECİ İÇİN KAVRAMSAL BİR MODEL ÖRNEĞİ:   
PROFESYONEL DEĞERLER GELİŞİM SÜRECİ MODELİ

Ayla KAYA1, Ayşegül İŞLER DALGIÇ1 

1Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Antalya / Türkiye

Öz: Hemşirelik modelleri hemşirelik sürecine rehberlik eden, kavramsal ve sistematik zihinsel bir süreç olarak 
tanımlanır. Hemşirelik modelleri hemşireliğe bakış açısını kazandıran ve hemşirelik uygulamalarına, araştır-
malarına, eğitimine ve yönetimine, uygulamalarına yön veren çoğunlukla soyut modellerdir. Hemşirelerin 
profesyonel değerlerinin güçlendirilmesi ve böylece hasta bakım kalitesinin arttırılması, kaliteli ve sürekli 
eğitim yoluyla desteklemelidir. Hemşireler ilk çalışma yıllarında kurumun kendilerinden beklediği roller ile 
profesyonel rollerini ve profesyonel değerlerini nasıl harekete geçirecekleri ile ilgili karmaşa yaşarlar. Bu ne-
denle hemşirelik okullarının öğrencilerini bu güçlükler ile baş edebilecek nitelikte mezun etmeleri önemlidir. 
Eğitim süreci öğrenci hemşirelerin profesyonel değerlerinin gelişiminde önemli etkiye sahiptir. Ayrıca öğren-
ci hemşirelerin sahip olduğu bireysel değerlerin, öğrencilerin profesyonel değerlerinin temelini oluşturduğu 
araştırmalarda belirtilmektedir. Araştırmalara göre “Profesyonel Değerler” hemşirenin içselleştirme ve profes-
yonel kimlik gelişimi olarak tanımlanan sosyalizasyon süreci sonrasında bireysel değerlerin yansıması ve ge-
nişlemesiyle ortaya çıkmaktadır. Profesyonel Değerler Gelişim Süreci Modeli, bireysel değerler, profesyonel 
değerler, profesyonellik ve sosyalizasyon kavramlarını içine alan kavramsal bir model örneğidir. Bu derleme 
makalenin amacı öğrenci hemşirelerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlamada, araştırmacılar tarafından 
literatür doğrultusunda geliştirilmiş olan Profesyonel Değerler Gelişim Süreci Modeli’nin tanıtılmasıdır. Pro-
fesyonel Değerler Gelişim Süreci Modeli, hemşirelik eğitimi süreci ve sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlayan 
kavramsal bir model örneğidir. Model, eğitim sürecinde öğrenci hemşirelerin profesyonel değerlerinin ge-
lişimini etkileyen kavramlara vurgu yapmaktadır. Model öğrenci hemşireler ile yapılan çalışmalarda rehber 
niteliği taşıyarak uygulamaya yansıtılacak nitelikte olup, literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Model kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların, öğrenci hemşirelerin profesyonel bakım davranışlarını ge-
liştirmeye katkı sağlayacağı varsayılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci Hemşire, Eğitim, Değerler, Profesyonellik, Sosyalizasyon

GİRİŞ 

Hemşirelik modelleri hemşirelik sürecine rehberlik eden, kavramsal ve sistematik zihinsel bir süreç olarak ta-
nımlanır (Kaya ve ark., 2010; Alligood & Tomey, 2006). Tanımdan yola çıkarak hemşirelik modellerinin, zih-
nimizde oluşturduğumuz kavramsal ilişkilerin şematize edilmesi olduğunu söyleyebiliriz. F. Nightingale’den 
bugüne hemşire kuramcılar, hemşirelikte bilimsel bilgi oluşumu için teoriler üretmişlerdir (Bond et al., 2010; 
Weaver & Olson, 2006).
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Hemşirelik modelleri hemşireliğe bakış açısını kazandıran ve hemşirelik uygulamalarına, araştırmalarına, eği-
timine ve yönetimine uygulamalarına yön veren çoğunlukla soyut modellerdir (Alligood & Tomey, 2006; Faw-
cett, 2005; Creswell, 2014). Bu derleme makalenin amacı, araştırmacılar tarafından geliştirilen Profesyonel 
Değerler Gelişim Süreci Modeli’nin tanıtılmasıdır.

PROFESYONEL DEĞERLER GELİŞİM SÜRECİ MODELİ’NİN KAVRAMSAL YAPISI

Hemşirelerin profesyonel değerlerinin güçlendirilmesi ve böylece hasta bakım kalitesinin arttırılması, kaliteli 
ve sürekli eğitim yoluyla desteklemelidir (Sibandze & Scafide, 2018; Fernandez-Feito et al., 2019). Hemşi-
reler ilk çalışma yıllarında kurumun kendilerinden beklediği roller ile profesyonel rollerini ve profesyonel 
değerlerini nasıl harekete geçirecekleri ile ilgili karmaşa yaşarlar (Sabancıoğulları & Doğan, 2012). Lyneham 
& Levett-Jones (2016) yeni mezun hemşireler ile yürüttüğü nitel çalışmada, hemşirelerin profesyonel değer-
leri ile uygulama alanlarındaki farklılıkların onları olumsuz etkilediği belirtilmiştir. Yeni çalışmaya başlayan 
hemşirenin güçlük yaşamaması mezun olduğunda bu karmaşayı çözebilecek yeterlikte olmasına bağlıdır (Lin 
et al., 2016; Sabancıoğulları & Doğan, 2012). Bu nedenle hemşirelik okullarının öğrencilerini bu güçlükler 
ile baş edebilecek nitelikte mezun etmeleri önemlidir (Sibandze & Scafide, 2018; Shinyashiki et al., 2006). 
Hemşirelerin profesyonel değerlere ilişkin algılarının artırılması, mesleğin mevcut ve gelişmekte olan eğitim 
ve uygulama ortamlarına yansıyacaktır (Shih et al., 2009). Çalışma bulguları bu durumu destekler niteliktedir 
(Fernandez-Feito et al., 2019; Kaya ve ark., 2012; Shinyashiki et al., 2006). 

Hemşireler bireylerin bireysellik ve bütünlüğüne, sahip oldukları değerleri ve kararlarına saygı duyarak nite-
likli bakım hizmeti sunabilmesi için  kendi bireysel ve profesyonel davranışlarını yönlendiren değerlerinin far-
kındalığı önemlidir (Kaya ve ark., 2012; Orak & Alpar, 2012). Hemşirelikte profesyonellere olan gereksinim 
her geçen gün artmaktadır (Du Toit, 1995). Hemşirelik uygulama ve hasta bakımının iyileştirmesi ve gelişmesi 
için hemşirelerin profesyonel değerlerini tanıması ve anlaması önem arz eder (Fernandez-Feito et al., 2019; 
Moon et al., 2014). Hemşirelik eğitimine başlayan bireyin sahip olduğu bireysel değerleri, hemşirelik eğitimi 
ile farklı bir boyut kazanır. Bireysel değerleri güçlü olan bireyin eğitim süreci ile profesyonel değerlerinde art-
ma görülür. Öğrencilerin sahip olduğu değerlerindeki bu değişim onun bakım davranışlarına yansır (Du Toit, 
1995). Hemşirelik eğitim süreci, öğrencinin hemşirelik felsefesinin oluşması ve profesyonel değerlerinin geliş-
mesinde önemli etkiye sahiptir (Sibandze & Scafide, 2018; Kantek et al., 2017; Fernandez-Feito et al., 2019). 

Profesyonel sosyalizasyon süreci hemşirelerin eğitim süreci boyunca mesleğini yerine getirmeleri için gereken 
bilgi, beceri, değer, davranış ve tutumlarını öğrenme sürecidir (Shinyashiki et al., 2006). Hemşirelikte pro-
fesyonel sosyalizasyon süreci ve profesyonel kimlik gelişiminin ilk adımı eğitim sürecidir (Sabancıoğulları, 
& Doğan, 2012). Hemşirelerin güçlenmesi, eğitim sürecinde öğrenci hemşirelerin profesyonel kimliklerinin 
geliştirilmesi ile mümkündür (Sabancıoğulları, & Doğan, 2012). Profesyonel kimlik gelişimi büyük oranda, 
hemşirelik eğitiminde gerçekleşen profesyonel sosyalizasyon sürecinin bir çıktısıdır. Profesyonel sosyalizas-
yon sürecinin temeli, hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değerlerini içselleştirmesi ve davranışlarına yan-
sıtmalarının olduğu söylenebilir (Fagermoen, 1997). Mesleğe yönelik profesyonel değerleri içselleştirmiş ve 
profesyonel kimlikleri gelişmiş bireyler ancak mesleği istendik düzeye getirebilir (Öner Altıok, 2013)
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Profesyonel değerler, bireysel değerlerin yansıması ve genişlemesi ile kişinin meslek ile ilgili eğitim sürecinde 
kazanılmaya başlayarak, eğitim sürecinde gelişir ve meslek yaşamı boyunca olgunlaşır (Sibandze & Scafide, 
2018; Kantek et al., 2017; Geçkil et al., 2012; Weis & Schank, 2002). Hemşirelik öğrencileri, eğitim sürecinde 
bireysel değerlerinin farkında olarak onları profesyonel değerleri ile bütünleştirmelidirler (Kaya ve ark., 2012). 
Bu bağlamda, hemşirelik eğitim sürecinin, öğrencilerin kendi bireysel ve profesyonel değerlerini farkına va-
rabileceği şekilde yapılandırılması önemlidir (Sibandze & Scafide, 2018; Kantek et al., 2017; Kaya ve ark., 
2012). Profesyonel değerler hemşirenin içselleştirme ve profesyonel kimlik gelişimi olarak tanımlanan sosya-
lizasyon süreci sonrasında bireysel değerlerin yansıması ve genişlemesiyle ortaya çıkmaktadır (Geçkil et al., 
2012; Sabancıoğulları & Doğan, 2012; Altun, 2002). Tüm bu ifadelerden yola çıkarak profesyonel değerlerin 
gelişimimin bireysel değerler çatısı altında profesyonellik ve sosyalizasyonun bir çıktısı olduğu söylenebilir. 
Araştrımacılar tarafından tüm bu kavramlar doğrultusunda geliştirilmiş olan “Profesyonel Değerler Gelişim 
Süreci Modeli” Şekil 1’de sunulmuştur. 
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Şekil 1. Profesyonel Değerler Gelişim Süreci Modeli 

 
Profesyonel Değerler Gelişim Süreci Modeli'nin uygulamaya aktarılabilmesi için literatürde belirlenmiş olan 
beş basamak (Şekil 2) rehber alınmalıdır (Fawcewtt & Gigliotti, 2001). 
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Şekil 1. Profesyonel Değerler Gelişim Süreci Modeli

Profesyonel Değerler Gelişim Süreci Modeli’nin uygulamaya aktarılabilmesi için literatürde belirlenmiş olan 
beş basamak (Şekil 2) rehber alınmalıdır (Fawcewtt & Gigliotti, 2001).
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Şekil 2. Teorik Model Kullanılan Araştırmaların Yürütülmesinde Beş Basamak (Fawcett, 2005; Faw-
cewtt & Gigliotti 2001)

SONUÇ

Öğrenci hemşireler mesleki yaşamlarına başladıktan sonra çalışma ortamında kurumun kendilerinden bekledi-
ği roller ile kendi profesyonel değerlerini nasıl harekete geçirecekleri ile ilgili güçlükler yaşarlar. Bu noktada 
mezun hemşirenin sahip olduğu profesyonel değerler kendisine rehber niteliği taşır. Profesyonel Değerler Ge-
lişim Süreci Modeli, hemşirelik eğitimi süreci ve sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlayan araştırmacılar tarafından 
geliştirilmiş kavramsal bir model örneğidir. Model eğitim sürecinde öğrenci hemşirelerin profesyonel değer-
lerinin gelişimini etkileyen kavramlara vurgu yapmaktadır. Model öğrenci hemşireler ile yapılan çalışmalarda 
rehber niteliği taşıyarak uygulamaya yansıtılacak niteliktedir. Modelin öğrenci hemşirelerin profesyonel ba-
kım davranışlarını geliştirmeye katkı sağlayacağı varsayılmaktadır.  

Model mümkün olduğu kadar geniş ve farklı örneklemlerle test edilmeli, yapılacak araştırmalar sonrası mode-
lin güçlü ve zayıf yönleri analiz edilmeli ve buna yönelik model revize edilmelidir. Hemşirelik modellerinin 
klinik hemşiresi tarafından kullanımının artırılması için hemşirelik okullarında eğitim müfredatlarında yer 
almasına, sağlık kurumlarında hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Ayrıca modellerin araştır-
malarda daha çok kullanılarak test edilmesine ve güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
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PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ YERİ VE ÖNEMİ: LİTERATÜR 
DERLEMESİ

Ayla Kaya1, Nimet Karataş1

1Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Antalya / Türkiye

Öz: Teknoloji ve buna bağlı olarak teknolojik gelişmeler, insanlık var olduğundan bugüne devam eden di-
namik bir yapıdır. Geçmişte teknolojik gelişmelerin bilime öncülük ettiği varsayımı hüküm sürerken günü-
müzde bilimin teknolojik gelişmelerin kaynağı olduğu inancı kabul görmektedir. Teknoloji günümüzde her 
alanda yaygın kullanılmakta, uzun yaşama olanak tanıyarak, uzak olanı yakınlaştırmaktadır. Bilim ve teknoloji 
tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da hızla gelişmektedir. Sağlık bakım hizmetleri ve teknolojide-
ki ilerlemeler, nüfus yapısındaki değişiklikler, bakım alan bireylerin artan talepleri hemşirelik hizmetlerini 
etkilemektedir. Hemşirelikte teknolojinin uygulama alanlarında ve bilimsel çalışmalarda kullanımı ile daha 
nitelikli bakım sağlandığı araştırmalarda belirlenmiş bir bulgudur. Bu felsefenin oluşmasında kilit rol oyna-
yan en önemli kavramlardan biri profesyonelliktir. Profesyonelleşmenin bir gereği olarak sürekli gelişmek ve 
teknolojik gelişmeleri bakıma entegre etmek, daha nitelikli bir bakım için vazgeçilemezdir. Profesyonel bir 
hemşireden sağlık bakımı vermenin yanı sıra teknolojik gelişmeleri takip etme, araştırma yapma, mesleki ör-
gütlere katılma gibi profesyoneller tarafından yerine getirilen işlevleri gerçekleştirmeleri beklenmektedir.  Bu 
literatür derlemesinin amacı, pediatri hemşireliğinde teknoloji kullanımının yeri ve önemine dikkat çekmek ve 
bu konudaki farkındalığı artırmaktır. Pediatri hemşireliğinde gelişen teknolojileri uygulama alanları ve bilim-
sel araştırmalarına yansıtmaları çocuk sağlığının yükseltilmesi ve sürdürülmesinde oldukça önemli role sahip-
tir. Teknoloji alanındaki gelişmelerin, hemşirelik bakım kalitesinin yükseltmesinin yanında, hasta güvenliğini 
artırması adına da önemli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pediatri Hemşireliği, Bakım, Profesyonellik, Teknoloji

 

GİRİŞ

Profesyonel pediatri hemşiresi doğumdan ergenliğin sonuna kadar yüksek kalitede bakım verme sorumluluğuna 
sahip alanında uzman hemşiredir. Çocuklar biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan erişkinden farklıdırlar. Bu 
farklılık ve yetişkinlere bağımlı olmaları onları erişkinlere göre daha savunmasız kılar (Tazegün & Çelebioğlu, 
2016; Yazıcı & Güdücü, 2015). 

Pediatri hemşirelerinin çocuğun bakım uygulamalarının yanında aile merkezli bakım anlayışı doğrultusunda 
çocuğun haklarının savunuculuğunu yapmak gibi yükümlülükleri vardır (Gallegos & Sortedahl, 2015). Hem-
şirelerin bakım alan bireylerin kaliteli bakım almalarını sağlaması ve çıkarlarını gözetmesi için öncelikle kendi 
farkındalıklarının yüksek olması gerekmektedir (Ravari et al., 2013; Pang et al., 2009). Pediatri hemşirelerinin 
hemşirelik bakımında kaliteye ulaşmalarında önemli kriterlerden biri profesyonelliklerinin yüksek düzeyde 
olmasıdır (Yazıcı & Güdücü, 2015). Bir hemşirenin nitelikli bakım sunması, meslek üyelerinin profesyonel 
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kimliklerinin güçlü olması ile mümkündür (Sabancıoğulları & Doğan, 2012). Profesyonel bir pediatri hemşi-
resi etik ilkelere duyarlı olmalı, alana özgü güncel gelişmeleri takip etmeli, eleştirel düşünebilmeli ve bağımsız 
karar verme özelliklerine sahip olmalıdır (Yazıcı & Güdücü, 2015). 

Pediatri hemşireliği gibi özel bir alanda yaşanan etik ikilemlerle mücadelede profesyonellik nitelikli bakım 
sunmak adına önemlidir. Bunun için de pediatri hemşirlerinin hızla değişen sağlık bakım teknolojilerini takip 
etmelerinin ve öğrendiklerini bakım uygulamalarına yansıtmalarının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu der-
leme makalenin amacı, teknoloji çağında profesyonel pediatri hemşireliğinin önemine dikkat çekmek ve bu 
alana yönelik yeni bir bakış açısı sunmaktır. Çalışma, literatür incelemesi olarak gerçekleştirilmiştir. Ulusal ve 
uluslararası literatürde “Pediatri Hemşireliği”, “Profesyonellik”, “Bakım”, “Teknoloji” anahtar kelimeleriyle 
yapılan tarama sonucunda elde edilen çalışmalar amaç kapsamında değerlendirilmiştir. 

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA PROFESYONEL PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ 

Küresel olarak, tüm sağlık bakım sistemlerinde büyük değişiklikler olmuştur (Mrayyan, 2006). Sağlık bakım 
hizmetleri ve teknolojideki ilerlemeler, nüfus yapısındaki değişiklikler ve bakım alan bireylerin artan talepleri 
hemşirelik hizmetlerini etkilemektedir (Kol ve ark., 2017; Acaroğlu ve ark., 2007). Pediatri alanında sağlık 
uygulamalarındaki hızlı değişim ve gelişmelere paralel olarak geleneksel, tecrübeli hemşirelerden ziyade tek-
nolojiyi bakıma yansıtan profesyonel hemşirelere gereksinim vardır (Björkström et al., 2008; Tarhan ve ark., 
2016). 

Toplum her meslekten farklı beklentiler içindedir. Hemşirelikte hızla değişen sağlık bakım alanı, meslekte tec-
rübeli hemşirelerden ziyade profesyonellik düzeyi yüksek hemşirelerin olmasını gerekli hale gelmiştir (Zengin 
ve ark., 2018; Tarhan ve ark., 2016; Slatyer et al., 2016; Hwang et al., 2009; Horton et al., 2007). Hemşirelik 
mesleği toplumsal ihtiyaca göre ve zamanla sürekli gelişmek ve teknoloji çağında var olmak için profesyonel 
gelişimini kabul ettirmek durumundadır (Sabancıoğulları & Doğan, 2012; Björkström et al., 2008). Bu durum 
hemşirelik mesleğinin geleneksel hemşirelik modelinden profesyonelliğe doğru geçişini zorunlu kılar (Dik-
men ve ark., 2014). 

Profesyonellik, verilen hizmetin niteliğini artırmak ve daha iyi ve güzele ulaşmak için çaba göstermek, öz-
günlüğünü ortaya koymaktır (Göriş ve ark., 2014). Bugün için çağdaş hemşirelerden sağlık bakımı vermenin 
yanında araştırma yapma, mesleki örgütlere katılma gibi profesyoneller tarafından yerine getirilen işlevleri 
gerçekleştirmeleri beklenmektedir (Göriş ve ark., 2014; Björkström et al., 2008). Teknoloji eğitimden bakım 
uygulamalarına kadar hemşirelikte çok geniş kullanım alanına sahiptir (Jordal et al., 2014). Nitelikli bakım 
yanında hasta güvenliğini de sağlayan teknoloji, çocukların sağlığını geliştirirken onları savunucu rol de al-
maktadır (Duan et al., 2019). Pediatri hemşireliğinde teknoloji; iris tanıma, damar görüntüleme cihazı, parmak 
izi okuyucu ve el geometrisi gibi yöntemlerle hasta kimliğinin doğru belirlenmesi, barkod ve elektronik ilaç 
kayıt sistemine kadar pek çok alanda kullanım kolaylığı sağlamaktadır (Duan et al., 2019; Demir & İnal 2015). 
Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için hemşirelerden bireylerin sağlığını etkileyen durumlara yönelik 
bilgi, beceri ve donanıma sahip olmaları, bu bilgi, beceri ve donanım ile de aktif ve bilinçli olarak uygulama-
larda bulunması beklenmektedir (Björkström et al., 2008; Horton et al., 2007; Mrayyan 2006).
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SONUÇ 

Profesyonel bir pediatri hemşiresi, çocukların bakım gereksinimlerini karşılamak, hızla değişen ve gelişen 
teknoloji ve tedavi yöntemlerine uyum sağlayabilmek durumundadır. Teknoloji, içinde yer aldığı bakımın 
kalitesini artıran ve hemşireleri güçlendiren bir etkiye sahiptir. Yeni gelişmeleri takip eden kaliteli hemşirelik 
bakımının çocukların sağlık durumlarına en yüksek katkıyı sağlayacağına hiç şüphe yoktur. Pediatride tekno-
loji kullanılarak gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları incelendiğinde çocuk sağlığı için teknolojinin vazgeçi-
lemez bir unsur olduğu görülmektedir. Pediatri hemşirelerinin profesyonel gelişimlerini desteklemeye yönelik 
çalışmalara ağırlık verilmesi, alandaki yeniliklerin paylaşılmasına yönelik düzenli eğitim programlarının plan-
lanması hemşirelerin profesyonellik düzeylerinin artmasını sağlayacaktır.
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DİJİTAL OYUNLARIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ:  
MEVCUT DURUM ve EBEVEYNLERE ÖNERİLER

Ayla KAYA1, Duygu YILDIZ KEMER1, Ayşegül İŞLER DALGIÇ1

1Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Antalya / Türkiye

Öz: Çocuklar dünyayı tanımak ve becerilerini geliştirmek için birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşim içine gi-
rerler. Bunu sağlamanın en etkin yolu oyundur. Eskiden çocuğun hayatında önemli etkiye sahip olan oyunların 
temel alanı dış dünya ve sokakken, günümüzde çocuklar oyun oynadıkları sürenin çoğunu dijital ortamda ge-
çirmektedirler. Dijital oyunlar; çeşitli içerikte yazılımlar ile programlanmış olan, oyunculara görsel bir ortam 
sunarak kullanıcı girişi yapma olanağı tanıyan, masa üstü, diz üstü bilgisayar, oyun konsolu, telefon, tablet gibi 
elektronik platformlarla oynanan oyunlardır. Kontrollü ve sınırlı dijital oyunlar çocukların muhakeme gücü 
ile görsel ve motor becerileri artırırken kontrolsüz, sınırsız ve aşırı oynanan dijital oyunlar çocuklarda bazı 
fiziksel problemlerin yanında şiddet davranışlarında artma, akademik başarıda düşüş, depresyon, yalnızlık ya 
da kaygı bozukluklarına neden olabilmektedirler. Dijital oyun oynayan çocuk, oyun oynama isteğini kontrol 
edemiyor, oyun oynamayı uzun süre bırakamıyor, oyunu gerçek yaşamla bütünleştirerek görev ve sorumlu-
luklarını aksatıyor ve oyun oynamayı başka etkinliklere göre tercih ediyorsa dijital oyun bağımlılığı riski ile 
karşı karşıyadır. Dijital oyun bağımlılık düzeyinin yıllar içerisinde giderek artması, psikiyatri kliniklerine bu 
konuda başvuruların artması, ebeveynlerin destek ve çözüm arayışlarının olması, araştırmaların ortaya koydu-
ğu bulgular, konu ile ilgili önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. Dijital oyun oynama yaşının gittikçe daha 
erken yaşlara inmesi ve şiddet içeren oyunları çocukların daha fazla oynamayı tercih ettikleri göz önüne alın-
dığında dijital oyun bağımlılığının henüz gelişmeden önlenmesi önemlidir. Tüm bu gerekçelerden yola çıkarak 
çalışmada, dijital oyunların çocuklar üzerindeki etkileri ve mevcut durum ele alınmış, buna yönelik literatür 
doğrultusunda ebeveynlere öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dijital oyun, Bağımlılık, Çocuk, Ebeveyn

GİRİŞ 

Dijital oyunların her yaş grubunda olmak üzere erken çocukluk döneminde de kontrolsüz şekilde kullanılmaya 
başlandığı görülmektedir (Plowman et al., 2012). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2013)  tarafından 6-15 
yaş grubu çocuklarla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre; ortalama bilgisayarı kullanmaya başlama 
yaşı 8, interneti kullanmaya başlama yaşı 9, cep telefonu kullanmaya başlama yaşı 10’dur. İnternet çocukların 
%45,6’sı tarafından hemen her gün kullanılmaktadırlar. 6-15 yaş grubu çocuklar interneti %79,5 oranında 
oyun oynama amacıyla kullanmaktadır. Akçay ve Özcebe (2012) 4-6 yaş grubu çocuklar ile yaptıkları çalışma-
da, %44,1’inin hafta içi ortalama 0,53 saat ve hafta sonu 1,62 saat çocukların bilgisayarda oyun oynadıklarını 
saptamışlardır. Aydoğdu-Karaaslan (2015), çocukların %88’inin her gün boş zamanlarının 2-5 saatini bilgisa-
yarda ve internette geçirdiklerini ve bu zaman süresince çocukların %71’inin, erkeklerin (%57,7) ve kızların 
(%42,3) bilgisayarda veya internette oyun oynadığını belirlemiştir. Tüm bu veriler endişe verici boyuttadır. 
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Çocuklar dijital oyun oynarken zamanı kontrol etmekte zorluk yaşamakta ve ebeveynlerinin sınırlama giri-
şimlerine de tepki gösterebilmektedirler (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry [AACAP], 
2015). Bunun yanında yetişkinlerde de aşırı ve kontrolsüz biçimde internet kullanım oranı yıllar içerisinde 
hızla artmaktadır. Kontrolsüz ve aşırı hızda artan kullanım sonucunda (Şekil 1), TÜİK 2018 yılı Hanehalkı 
Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçları incelendiğinde, Türkiye’de 16-74 yaş arası internet kul-
lanan bireylerin oranı %72,9’dur (TÜİK, 2018). 

Şekil 1. 2009-2018 Yılları Arasında İnternet ve Bilgisayar Kullanımı3

İlerleyen yıllarda bu oranların hem çocuklar hem de yetişkinlerde daha da hızla aratacağı öngörülmektedir. 
Teknolojinin bu kadar hızlı yaygınlaşmasıyla birlikte bilgisayar oyunları, televizyon, cep telefonu ve internet 
bağımlılığı gibi yeni davranışsal bağımlılıklar ortaya çıkmıştır (Mustafaoğlu ve ark., 2018). Bu tür bağımlı-
lıklarında özellikle çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri çalışmalarla belirlenmiştir (Aktaş, 2018; Aydoğdu, 
2018; Aydoğdu Karaslan, 2015; Güçlü, 2015; Mannikkö et al., 2014). Bu nedenle bu alandaki farkındalığı 
artırmak ve bilinçlendirmek toplumun ruhsal, sosyal ve fiziksel sağlığı açısından oldukça önemlidir. Tüm bu 
gerekçelerle bu derleme çalışmasında dijital oyunların çocuklar üzerindeki etkileri ve mevcut durum ele alın-
mış, buna yönelik literatür doğrultusunda ebeveynlere öneriler sunulmuştur.

DİJİTAL OYUNLARIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Çocuklar dünyayı tanımak ve becerilerini geliştirmek için birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşim içine girerler. 
Bunu sağlamanın en etkin yolu da oyundur. İlk bakışta zaman ve enerji kaybı gibi görünen oyun aslında çocu-

3  https://www.guvenliweb.org.tr/haber-detay/turkiyenin-internet-kullanim-aliskanliklari-tuik-2018 
(E.T. 18.09.2019.)
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ğun gelişimi için çok önemli bir yere sahiptir (Mustafaoğlu & Yasacı 2018; Odabaşı, 2017). Eskiden çocuğun 
hayatında önemli etkiye sahip olan oyunların temel alanı dış dünya ve sokakken, günümüzde çocuklar oyun 
oynadıkları sürenin çoğunu dijital ortamda geçirmektedirler (Yalçın Irmak & Erdoğan, 2016).

Dijital teknolojiler getirdiği pek çok kolaylıklar yanında yıkıcı etkilere yol açmaktadır. Bu yıkıcı etkilerin 
en önemli parçasını çocuklar oluşturmaktadır. Çocuklar sanal dünya ile gerçek dünya arasındaki ayrımı çok 
net yapamamaları nedeniyle bu durumdan olumsuz etkilenmektedirler (Kılıç, 2019). Dijital oyunlar; çeşitli 
içerikte yazılımlar ile programlamış olan, oyunculara görsel bir ortam sunarak kullanıcı girişi yapma olanağı 
tanıyan, masa üstü, diz üstü bilgisayar, oyun konsolu, telefon, tablet gibi elektronik platformlarla oynanan 
oyunlardır (Aktaş, 2018). Kontrollü ve sınırlı dijital oyunlar çocukların muhakeme gücü ile görsel ve motor 
becerileri artırırken (Yalçın Irmak ve Erdoğan, 2016;  Prott et al., 2014), kontrolsüz, sınırsız ve aşırı oynanan 
dijital oyunlar çocuklarda bazı fiziksel problemlerin yanında şiddet davranışlarında artma, akademik başarıda 
düşüş, depresyon, yalnızlık ya da kaygı bozukluklarına (Aydoğdu, 2018; Aktaş, 2018; Aydoğdu Karaslan, 
2015; Güçlü, 2015; Mannikkö et al., 2014) neden olabilmektedirler. 

Dijital oyunların çocuklar üzerinde etkileri sık araştırılan konular arasındadır. Eğlence amaçlı olmasına rağmen 
özellikle çocuklarda dijital oyunların çok erken yaşta başlanması ve hızla artan kullanım süreleri çocuklar için 
riskli durumlardır (Mannikkö et al., 2014). Mustafaoğlu & Yasacı (2018) çalışmasında çocukların dijital oyun 
oynamaya başlama yaş ortalamasının 4,5±1,6 yıl ve gün içinde dijital oyun oynama süresinin 179,9±122,1 
dakika olduğunu belirlemiştir. Ülkemizde yürütülmüş olan benzer bir çalışmada, dijital oyun oynamaya baş-
lama yaşının yaklaşık olarak 1-4 yaş arasında olduğu belirlenmiştir (Toran ve ark., 2016). Çocukların dijital 
oyunlara erken başlamalarının pek çok farklı nedenleri bulunmaktadır. Çocuklar sanal oyun alanlarına gerçek 
oyun alanlarından daha kolay ulaşım imkanı bulabilmektedirler. Yanı sıra ebeveynler de çocuklarına gerçek 
oyun alanı yerine sanal oyun alanı imkanı sunmayı tercih etmektedirler (Mustafaoğlu & Yasacı 2018; Gürcan, 
2008). Dijital oyun oynama yaşının erken çocukluk döneminden başlaması ve ebeveynlerin bu konudaki doğ-
ru olmayan tutumlarının kontrolsüz dijital kullanımlara ve dijital oyun bağımlılığı riskinin artmasına neden 
olacağı düşünülmektedir. 

Dijital oyun bağımlılığı; bireyin dijital oyun oynama isteğini kontrol edememesi, oyun oynamayı uzun süre 
bırakamaması, dijital oyunu gerçek yaşamla bütünleştirmesi, görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi ve 
oyunu başka etkinliklere tercih etmesi olarak tanımlanabilir (Yalçın Irmak ve Erdoğan 2016; Arslan ve ark. 
2015). Literatürde erkeklerin dijital oyun oynama süresi ve bağımlılık düzeyinin kızlardan daha fazla olduğu 
(Balıkçı, 2018; Gökçearslan ve Durakoğlu, 2014) ve erkek çocuklarının çok oyunculu, heyecan verici, görsel-
liği yüksek, gerçek yaşama yakın ve şiddet içeren çevrimiçi oyunları daha çok tercih ettikleri belirtilmektedir 
(Quaiser-Pohl, Geiser ve Lehmann, 2006).  Bu sonuçlar erkek çocukların dijital oyun bağımlılığı açısından 
daha fazla risk altında olduklarını göstermektedir. Anderson ve arkadaşları (2010) 136 araştırma makalesini 
analiz ettikleri meta-analiz çalışmasında, şiddet içerikli dijital oyunların saldırgan davranış ve düşünceleri ve 
fizyolojik uyarıyı artırdığını belirlemişlerdir. Ek olarak, uzun süre şiddet içerikli oyunları oynayanlarda şid-
dete karşı duyarsızlaşma, düşük empati ve yardımsever davranışlarda azalma olduğu çalışmada belirlenmiştir. 
Ülkemizde yapılan bir çalışmaya göre dijital oyun oynama bağımlılığı olan çocuklarda anksiyete ve agresif 
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tutum (%74,8), depresyon, asosyalleşme (%69,7), ruhsal ve kas iskelet sistemi problemleri (%72,5), gözlerde 
kuruluk, ağrı ve kızarıklık (%70) ve uyku kalitesinde bozulma (%62,2) gibi fiziksel sağlık sorunlarının görü-
lebildiği saptanmıştır (Mustafaoğlu & Yasacı, 2018). Dijital oyun bağımlılık düzeyinin yıllar içerisinde gide-
rek artması, psikiyatri kliniklerine bu konuda başvuruların artması, ebeveynlerin destek ve çözüm arayışında 
olması, araştırmaların ortaya koyduğu bulgular konu ile ilgili önlemlerin alınmasını gerektirmektedir (Yalçın 
Irmak ve Erdoğan 2016; Young 2009). Dijital oyun oynama yaşının gittikçe daha erken yaşlara inmesi ve ço-
cukların şiddet içeren oyunları daha fazla oynamayı tercih ettikleri göz önüne alındığında, beraberinde birçok 
problemi getiren dijital oyun bağımlılığının henüz gelişmeden önlenmesi önemlidir. 

ÇOCUKLARDA DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞINI ÖNLEMEYE YÖNELİK EBEVEYNLERE 
ÖNERİLER

0-2 Yaş Grubu: 0-18 ay grubundaki çocuklar televizyon, akıllı telefon, tablet gibi teknolojik araçlar ile ta-
nıştırılmamalıdır. Ebeveynlerin çocuklara bu konuda model olması gerekmektedir. Amerikan Pediatri Akade-
misinin (APA) 2013 yılı önerisine göre; iki yaşın altındaki çocukların elektronik ortamda herhangi bir zaman 
harcamamaları, APA’nın 2016 yılı önerilerinde de; 18 ayın altındaki çocukların görüntülü sohbet dışında ekran 
medyalarını kullanmaktan kaçınmaları önerilmektedir (APA, 2016; APA, 2013). 18 ay-2 yaş grubundaki ço-
cukların merak etmesi durumunda, ebeveyn eşliğinde, televizyon, akıllı telefon, tablet vb. çocuğun eline ver-
meden günde en fazla 15 dakika yaşına uygun eğitsel paylaşımlar yapmak uygundur (Çalıştay Raporu, 2018). 
Dijital medyayı tanıtmak isteyen 18 ay-2 yaş arasındaki çocukların ebeveynlerinin çocuklarını ekran başında 
yalnız bırakmamaları ve çocuklarıyla birlikte izlemeleri önerilmektedir (APA, 2016).

3-5 yaş grubu: APA’nın 2013 yılındaki önerisi; iki yaşından büyük çocukların dijital ortamda günde iki saat-
ten daha az zaman geçirmeleri konusunda sınırlama yapılması yönündedir (APA, 2013). 3-5 yaş grubundaki 
çocukların ebeveyn eşliğinde oyun oynamak şartıyla günde en fazla 1 saat olacak şekilde teknolojik cihazları 
kullanması uygun olabilir (Çalıştay Raporu, 2018). 

6-8 yaş grubu: Bu yaş grubunda olan çocuk, belirlenen süre kadar izin verilmesi ve çocuğun günlük yaşam ak-
tivitelerini aksatmaması kaydıyla ebeveynlerin gözetiminde teknolojik aygıtları kullanabilir (Çalıştay Raporu, 
2018). Yapılan çalışmalarda 6 yaşından sonra çocukların dijital oyun oynama sürelerinin anlamlı olarak arttığı 
belirlenmiştir (Küçükali, 2015; Hastings et al., 2009). Bu durumda bu yaş döneminde dijital oyun oynama sü-
resinin ebeveyn kontrolünde sınırlı olması ve bu konuda tutarlı olunması ve işbirliği sağlanması ileri yaşlarda 
bağımlılığın gelişmesini önleme adına önemlidir. 

9-11 yaş grubu: Bu yaş grubunda, çocuk günlük yaşam aktivitelerini ve sosyal etkileşimini aksatmamak ko-
şuluyla akademik aktiviteler dışında günde en fazla 2 saat olacak şekilde ebeveynlerin gözetiminde teknolojik 
araçları kullanabilir (Çalıştay Raporu, 2018). Dijital oyun süresi kısıtlamasında ebeveynlerin kararlı olmaları 
ve birlikte hareket etmeleri bu yaş döneminde de oldukça önemlidir.    

12 yaş ve üzeri: Çocuk, günlük yaşam aktivitelerini ve sosyal etkileşimini aksatmaması kaydıyla ebeveynlerin 
uygun gördüğü ve çocukla uzlaştığı kadar teknolojik araçları kullanabilir (Çalıştay Raporu, 2018). Hazar ve 
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ark. (2017), 14 yaş grubunda bulunan çocukların dijital oyun bağımlılık düzeylerinin, 13 yaş grubunda bu-
lunan çocukların dijital bağımlılık düzeylerinden anlamlı düzeyde yüksek olduğunu saptamıştır. Çocuklarda 
dijital oyun bağımlılığı yaş ile paralel olarak artmaktadır (Mustafaoğlu & Yasacı, 2018; Yalçın Irmak & Erdo-
ğan, 2016). Tüm yaş dönemlerinde olduğu gibi bu dönemde de dijital oyun sınırlaması konusunda tutarlı tavır 
gösterilmesi bağımlılığın önlenmesi adına önemli bir adım olacaktır. 

SONUÇ 

Dijital oyunlar aşırı ve kontrolsüz kullanıldığı zaman çocuklarda ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Dijital 
oyun oynama yaşının erken çocukluk döneminden başlaması ve ebeveynlerin bu konudaki doğru olmayan 
tutumları kontrolsüz dijital kullanımlara ve dijital oyun bağımlılığı riskinin artmasına neden olmaktadır. Ço-
cukların dijital oyunların içerik ve oynama sürelerinin kontrol edilmesi ihtiyacı konu ile alakalı araştırmalarda 
önerilmektedir. İçeriklerin kontrolsüz olması çocukların yaşına uygun olmayan oyunları oynamasına, oynama 
süresinin kontrolsüz olması da bağımlılık riskinin artmasına neden olmaktadır. Bu durumların öngörülmesi 
ve bu durumdan çocukların korunması öncelikle ebeveynlerin sorumluluğundadır. Bu riskler öngörülebildiği 
sürece önlemek mümkün olabilmektedir. İnternet, iletişim ve bilgi paylaşımını kolaylaştırması açısından günü-
müzde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Çocuklarda güvenli internet kullanımı konusunda 
ebeveynler, okul ve sağlık çalışanları tarafından bilgilendirilerek farkındalık oluşturulmalıdır. 
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AFİLİYE ÜNİVERSİTE / EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AR-GE BİRİMİNİN 
YAPILANMA SÜRECİ VE KOORDİNASYONU; HİTİT ÜNİVERSİTESİ EROL OLÇOK EĞİTİM 

VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AR-GE FAALİYETLERİ VE VERİMLİLİĞİ

Esin ESER1, İbrahim Tayfun ŞAHİNER2, Hüseyin KAYADİBİ3, Sinan ZEHİR4, Merve TÜRKMEN5, Mesut 
SEZİKLİ6

1Hitit Üniversitesi, Erol Olçok EAH, Eğitim ve Ar Ge Koordinatörü, Çorum / Türkiye
2Hitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.D. Çorum / Türkiye

3Hitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya A.D. Çorum / Türkiye
4Hitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Çorum / Türkiye

5Hitit Üniversitesi, Erol Olçok EAH, Başhekim Yardımcısı, Çorum / Türkiye
6Hitit Üniversitesi, Erol Olçok EAH, Başhekimi, Çorum / Türkiye

Öz. Kişinin, toplumun ve kültürün bilgi birikimini artıran Araştırma Geliştirme (Ar-Ge), sistematik bir temele 
dayalı olan yaratıcı çalışmaları kapsar. Çok fazla sayıda yenilik içeren Ar-Ge, bilimsel ve teknolojik gelişme 
sağlayan ve çıktıları özgün olan bir birimdir. Eğitim, kalite-verimlilik düzeylerinin etkililik, işlevsellik, nitelik, 
ölçülebilirlik ve uygulanabilirlik açısından düzenli bir şekilde takip edilmesi gerektiğinden, sağlık alanında 
daha güçlü araştırmalar yapmanın ve insan gücü kapasitesini arttırmanın ancak Ar-Ge faaliyetleri ile müm-
kün olduğu görülmektedir. Araştırma; bilinmeyeni bilmeye, öğrenmeye yönelik yapılan bilimsel-teknolojik 
ve sistemsel faaliyetlerdir. Geliştirme ise, mevcut bilgiyi, sistemi ya da teknolojiyi yeni düzenlemelerle daha 
iyiye doğru yönlendirme faaliyetidir. Araştırma-Geliştirme; bilimsel ve teknik bilgi birikimini açığa çıkarmak 
ve artırmak, sistemik bir temele dayalı olarak yürütülen yenilikçi çaba, çağın gereksinime uygun ihtiyaç tes-
piti, bu ihtiyaçların giderilmesi için yapılan faaliyetler, potansiyel bilgi birikimini ortaya çıkarma ve bu bilgi 
birikiminin yeni uygulamalarda kullanımıdır. Ar-Ge; yeni ürün ve bilgilerin ortaya çıkarılması süreçlerinin 
yönetilmesinde önemli bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Ar-Ge faaliyetlerini izleyecek, yönlendire-
cek ve destekleyecek bir yapılandırmanın oluşturulması, Ar-Ge Birimlerindeki faaliyetlerin arttırılması için 
gereklidir. Ar-Ge Birimlerinin kurulması ve yapılandırılması, ulusal ve uluslararası alanda yürütülen sağlık 
hizmetlerine önemli katkılar sağlar. Eğitim ve Ar-Ge birimlerinin kurulmasıyla, sağlık hizmet alanında eğitim, 
araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını arttırmak, koordine etmek, desteklemek, etkin koordinasyon 
yapıları oluşturmak, eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerinde sürdürülebilirliği arttırmak, proje havuzları ve proje de-
taylarını içeren bilgi tabanı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu çalışmada, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi Ar-Ge Biriminin kuruluşundan itibaren yapılanmasını, faaliyetlerini ve hastaneye 
kazandırdığı yenilikleri sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Araştırma-Geliştirme, Yapılanma Süreci, Verimlilik
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) genel bir biçimde, “bilimsel ve teknik bilginin yeni uygulamalarda kullanı-
mı” olarak tanımlanmaktadır. Ar-Ge’nin bu bağlamda iki temel unsuru vardır. Bunlardan birincisi araştırma, 
ikincisi ise geliştirmedir (Mucuk, 2005). Araştırma, bir gereksinimin ortaya çıkması ile başlar. Araştırma faa-
liyetleri, insanları doğrudan ya da dolaylı rahatsız eden durumların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak bir 
problemi çözmek, herhangi bir konu hakkında bilgi edinmek ya da bilinmeyen bir durumu ortaya çıkarmak 
amacıyla sistematik anlamda yapılan çalışmalar bütünüdür. Diğer bir ifadeyle, bilinmeyenleri açığa çıkarma 
çalışmalarıdır (Ünal,2013:12-25). Geliştirme temel ve uygulamalı araştırma sonuçlarını, yani bilinenleri kul-
lanmayı ve uygulamada daha iyi sonuçlar almayı hedefler (Mucuk, 2005). Ar-Ge ürün veya süreç yeniliğine ve 
artan bilimsel bilgiye yönelik olarak organize edilmiş düzenli çabalar ve eylemlerdir. (Akdemir, 2009).

Ampirik araştırmalar Ar-Ge faaliyetlerinin genelde gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümesine büyük katkı ve 
fayda sağladığını göstermektedir. Yine aynı şekilde ekonomik büyüme ile Ar-Ge çalışmaları arasında güçlü bir 
korelasyonun olduğu söylenebilir. (Sılaghı:108-119).Teknoloji ve yenilikler Ar-Ge’ye yapılan çabalardan do-
layı varolmaktadır. (Özer, 2009:39-50). Ülkelerin yenilikçilik alanında yaptığı yatırımların, dünyadaki tekno-
loji ve bilim alanında oynadıkları rolleri belirlediği aşikardır. Bilişimde, iletişimde, otomotivde, makinede her 
sektör için olmazsa olmaz olan Ar-Ge, sağlık sektörü açısından da kritik önem taşımaktadır. Gelişmiş ülkelerde 
sağlık alanındaki Ar-Ge faaliyetleri, toplam Ar-Ge faaliyetleri içinde önemli bir yere sahipken, ülkemizde 
Ar-Ge çalışmaları giderek artmasına rağmen hala gelişmiş ülkelere göre oldukça düşüktür. (Can, 2001:3).Ar-
Ge’ye en çok pay ayıran ülkeler arasında Çin, İsveç, Finlandiya, Japonya, Güney Kore, İsviçre, İrlanda, ABD 
vardır ve Avrupa Birliği daha geriden sıralamayı takip etmektedir. 

Ar-Ge birimlerinin kurulmasıyla, sağlık hizmet alanında eğitim, araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmalarını 
arttırmak, koordine etmek, desteklemek, etkin koordinasyon yapıları oluşturmak, Ar-Ge faaliyetlerinde sürdü-
rülebilirliği arttırmak, proje havuzları ve proje detaylarını içeren bilgi tabanı oluşturulması hedeflenmektedir. 
Ar-Ge faaliyetlerinin en önemli olduğu alanların başında sağlık gelmektedir.Sağlık; bireyin ruhsal, bedensel ve 
toplumsal açıdan çevresiyle uyum içinde işlev görebilme durumudur.10Sağlık hizmetlerinin kaliteli sunulma-
sı, kaliteli bilgi ve deneyimle gerçekleşmektedir. Hastaneler; sadece sağlık hizmeti sunan kurumlar olmayıp, 
aynı zamanda eğitim ve araştırma merkezleridir. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
kuruluşundan itibaren kaliteli sağlık hizmetini önemsemiş ve Sağlık Bakanlığının kalite standartlarını uygula-
maya çaba göstermiştir. Her alanda yinelenen eğitim çalışmalarıyla, personel verimi en üst düzeyde tutulmaya 
çalışılmaktadır.

AMAÇ

Ar-Ge için “en önemli unsur insan faktörüdür”. Ar-Ge, kendi başına iş yapabilecek ve kendi kendini denetle-
yebilecek, her şeyden önce merak, sezgi ve yaratıcılık sahibi kişilerin ilgileneceği bir uğraştır. Bu kapsamda; 
daha hızlı, daha koordineli ve daha sistemli bir yapılandırma ve koordinasyon oluşturmayı amaçlayan, Hitit 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ar-Ge Birimi 17.11.2015 tarihinde kurulmuş ve alanında uz-
man kişiler görevlendirilmiştir. 
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Bu çalışmada; Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ar-Ge Birimi kuruluşundan iti-
baren, yapılandırılması ve bu güne kadar ki gerçekleştirdiği faaliyetler ve hastaneye kazandırdığı yeniliklerin 
sunulması amaçlanmıştır.

KAPSAM

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ar-Ge Birimindeki yapılan çalışmaları ve hizmet 
düzeyini tespit ederek, bugüne kadar yapılan Ar-Ge faaliyetlerini ve artan verimlilik stratejilerini kapsar.

YÖNTEM

Sağlık tesislerinin hizmet sunumunda ihtiyaç duydukları; eğitim hizmetlerinin etkili bir şekilde takip edilmesi, 
Ar-Ge, faaliyetlerinin tek elden yürütülmesi ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin arttırılması maksadıy-
la, Genel Sekreterlikler ve bağlı sağlık tesisleri, Eğitim Araştırma Hastaneleri bünyesinde, 663 sayılı Sağlık 
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin 29. Mad-
desine dayanılarak Kurum Başkanlığı’ndan alınan 09.02.2015 tarihli ve 41304669/774.99/362 sayılı Makam 
Olur’una istinaden Eğitim ve Ar-Ge Birimlerinin kurulması kararlaştırılmıştır.11

Bu çalışma; 17.11 2015 tarihinde kurulan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurulu-
şundan bu yana hizmet vermekte olan Ar-Ge Biriminin kurulmasıyla birlikte, çalışma usul ve esaslarına uygun 
olarak yapılan tüm faaliyetleri kapsamakta olup; bu aşamalarda planlanan ve gerçekleştirilen tüm faaliyetler 
analiz edilerek paylaşılmıştır.

BULGULAR

Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ar-Ge Birimi kurulduğundan itibaren kaliteli sağlık hizmetini 
önemsemiş ve Sağlık Bakanlığı kalite standartlarını uygulamaya çaba göstermiştir. Ar-Ge Birimlerinin iş ve 
işleyişlerinin tanıtılması, standart-sistemli ve planlı bir uygulama süreci için hizmet kalitesinin arttırılması ve 
ihtiyaç saptama amacıyla çeşitli komisyonlar kurulmuş ve ilgili alanlarda prosedürler ve dokümantasyon oluş-
turulmuştur. İlgili doküman ve prosedürler HBYS üzerinden kalite ve verimlilik açısından da yerini almıştır. 
Aynı zamanda hastane web sitesinde Ar-Ge köşesi hazırlanmış ve güncel bilgiler paylaşılmıştır.

Ar-Ge Birimi ve Komisyon Üyeleri ile en az ayda bir kez olmak üzere her ayın son haftası ve ihtiyaç olan diğer 
günlerde düzenli olarak toplantılar yapılmakta ve Ar-Ge birimine yapılan bilimsel başvuruları her hafta düzenli 
olarak değerlendirip görüşlerini yazılı olarak beyan etmektedirler. Toplantı maddeleri önceden Ar-Ge Birimi 
tarafından hazırlanıp belirlenir. Toplantı gündem maddeleri toplantı sonu Ar-Ge BirimiToplantı Tutanağı For-
mu (KEY.FR.18) ile kayıt altına alınır.

Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ar-Ge Birim ve Komisyon Üyeleri; 12 Üyeden oluşmaktadır.
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Ar-Ge Birim çalışanları, TÜBİTAK, ARBİS, SAGEM ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına üye olup, proje 
döngüleri, erasmus+plus ve güncel hibe programlarını takip etmektedir. Ayrıca Ar-Ge Birim komisyon üyele-
rimizin “İyi Klinik Uygulamalar Sertifikası” ve “Etik Kurul Komisyon Üyelikleri” de 4

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hitit Üniversitesi ile afiliasyon kapsamında olup; Ar-Ge Birimi ile iş birliği 
yapılıp, bilimsel ve akademik ilerlemede araştırmaların ulaşılabilirliğini sağlamak ve geliştirmek amacıyla 
gerekli literatürün taranacağı veri tabanları Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) ve UpToDate 
alt yapısının ulaşımı sağlanmıştır. Ayrıca, Hitit Üniversitesi ile yapılan protokol gereği üniversite bilgi işlem 
erişim bağlantıları kurmuştur.

Sağlık alanında nitelikli insan gücünü yetiştirmeye yönelik olarak düzenlenen sertifikalı eğitimlerin belirlenen 
standartlar çerçevesinde uygulanmasını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği 
yeniden hazırlanmış ve 04 Şubat 2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş-
tir. 

Yönetmelik kapsamında; Bakanlığımızca tescili yapılacak sertifikaların verildiği eğitim programlarının dü-
zenlenebilmesi için öncelikle ilgili alanın sertifikalı eğitim alanı olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca 
Bakanlığımız tarafından daha önce standartları belirlenen kurs programları için daha önce eğitim merkezi olan 
veya ilk defa başvuran kurumların da eğitim merkezi olabilmesi için “Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama 
Yetki Belgesi” alması gerekmektedir. Standartları yayımlanan kurs programları doğrultusunda Hitit Üniversi-
tesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ar-Ge Birimi, Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu web sitesin-
den yayımlanan standartları karşılayan programlar için kurs merkezi olabilmesi için çalışmalarını yürütmüştür.

Kendi alanında branşlaşmış, profesyonel, nitelikli insan gücü ile çalışmak hem kurumun hizmet kalitesini 
arttırmış olup hem de Verimlilik Karnesi Gösterge Kartı sertifikalı çalışan durumu ile ilgili karne puanlarının 
yüksek tutulması açısından büyük önem arz ettiği görülmüştür. Ayrıca Eğitim Araştırma Hastanelerinin sertifi-
kalı kurs merkezi olma durumu Sağlıkta Kalite ve Performans puanına göre 100 puan kazandırmıştır.

Ar-Ge Biriminde yürütülmekte olan sertifikalı eğitimler ilk kez 25.01.2016-21.02.2016 tarihleri arasında Evde 
Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı ile başlamıştır ve böylelikle hastanede “Sertifikalı 
Kurs Programları” yürütülmeye başlanmıştır. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık 
Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından verilen ve yetki doğrultusunda sertifika 
verdiğimiz alanlar şunlardır: Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği, Nütrisyon Hem-
şireliği, Yoğun Bakım Hemşireliği, Acil Bakım Hemşireliğidir. Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim 
Uygulama Yetkisi için talep dosyası hazırlanarak Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. 2016-
2019 yılları arasında Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi Alınan Sertifikalı Eğitim Programlarına ait veriler 
ise şu şekildedir. Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği 28, Ameliyathane Hemşireliği 44, Nütrisyon Hemşireliği 
25, Yoğun Bakım Hemşireliği 48 ve Acil Bakım Hemşireliğine 53 Hemşire/Sağlık Memuru katılarak toplamda 

4  mevcuttur.
 11https://www.tkhk.gov.tr/DB/5/3244_egitim_ve_arge_birim
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198 kişi sertifikalandırılmıştır. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sertifikalı personel 
durumlarına bakıldığında; ihtiyaç ve talep dahilinde bazı kursların ağırlıklı olarak açıldığı görülmektedir. Tür-
kiye genelinde Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’na yoğun ilgi, talebin fazla olduğu başvuru 
ve kayıt esnasında görülmüştür. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ar-Ge Birimine 
yapılan başvuru sayısı 50 kişi olup; eğitime katılan kursiyerlerden toplamda 25 kişi sertifikalandırılmıştır. Ka-
tılımcılar İstanbul, Kastamonu, Trabzon, Balıkesir, Samsun, Kütahya ve Çorum İl ve İlçe Hastanelerindendi. 
Sertifikalı Kurs Merkezi olma durumu ile kursiyerlerin katıldıkları programla birlikte daha önce Nütrisyon 
Timi ve Nütrisyon Ünitesi bulunmayan hastaneler için önemli kazanımlar sağladığı görülmüştür.

663 sayılı kanun hükmünde kararnamede hastanelerin başarı ölçütlerini belirlemek üzere yılda iki kere verim-
lilik karnelerindeki tüm alanlarda hastaneler değerlendirilmektedir.(Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Ver-
siyon 5.1 ve Verimlilik Karne Kriterleri)Verimlilik Karne Kriterleri İdari hizmetler gösterge kartları altında 
bulunan eğitim ile ilgili tüm alanlar Ar-Ge biriminde takip edilmektedir; yılda bir kez yapılması zorunlu olan 
eğitimlerin yıllık planlamaları HBYS ekranına girilmiştir. Ayrıca verilmesi gerekli tüm zorunlu eğitimlerin 
Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) rapor kayıtları Ar-Ge Biriminde düzenli aralıklarla kontrol edil-
mektedir. Eğitimleri alan tüm personel sayısı %90 ve üzeri olduğunda tam puan alınmaktadır. (AA Puanı). Hitit 
Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2016 yılı ve sonrasına ait yapılan zorunlu hizmet 
içi eğitim faaliyetlerine katılım oranı % 99’dur.  Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2018 yılında eğitim veri girişlerinden tam puan (AA) puanı almıştır.

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde eğitim klinikleri açma-kapama işlemleri, eğitim kliniklerinde görev alan 
güncel personel verileri ve eğitim kliniklerinde yürütülen çalışmaların takip işlemleri Ar-Ge Birimi tarafından 
yürütülmektedir. Buna istinaden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan Ar-
Ge Biriminde “Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin klinik norm, kadro planlamaları ve Eğitim-İdari görevlisi 
görevlendirme/atamalarına ilişkin kayıtları ile eğitim görevlisi, uzman hekim ve asistan sayılarına ilişkin sayı-
sal verileri güncel olarak tutulmakta ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesini sağlamaktadır. 
Bu nedenle Ar-Ge Birimi tarafından hastaneye ait var olan eğitim klinikleri, eğitim kliniklerinde çalışanlara ve 
yürütülen araştırmalara ait bilgilerin toplanması için bir form düzenlenmiştir. (Eğitim Klinikleri Formu-KEY.
FR.30) İstenen veriler düzenlenerek eğitim kliniklerine ait bilgilerin güncellenmesi sağlanmış ve eğitim klinik-
lerinde yürütülen araştırmalara ait bir veri tabanı oluşturulmuştur. Toplanan veriler ışığında Hitit Üniversitesi 
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 11 eğitim kliniği olup, Genel Cerrahi ABD’da 3, İç Hastalıkları 
ABD’da 17, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD’da 8, Üroloji ABD’da 3, Mikrobiyoloji ABD’da 3, Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD’da 2, Kalp Damar Cerrahisi ABD’da 1, Dermatoloji ABD’da 1, 
Tıbbi Biyokimya ABD’da 1, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD’da 5, Aile Hekimliği ABD’da 15 olmak üzere 
toplamda 59 araştırma görevlisi mevcuttur. Ayrıca, ilgili eğitim kliniklerinin Anabilim Dallarında 6 Profesör, 
14 Doçent Doktor, 28 Doktor Öğretim Üyesi ve 55 Uzman Doktor görev yapmaktadır.

Düzenlilik ve verimlilik denetim maddelerinde yer alan Eğitim Kliniklerinin yıllık eğitim planları; hastane-
mizde görev yapmakta olan ilgili kliniklerindeki görevli eğitim sorumluları tarafından yıllık eğitim planları 
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düzenlenir ve Ar-Ge Birimine gönderilir. Ayrıca asistan karneleri ilgili eğitim klinikleri sorumluları tarafından 
doldurulduktan sonra ilgili Eğitim Klinik Şeflerinde muhafaza edilir. 

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Yüksekokulu (SYO) ve Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri eğitim-öğretim dönemi içerisinde ve yazın eğitim ve uygulama 
stajı yapmaktadır. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ar-Ge Birimi ile koordineli 
olarak “Genel Oryantasyon Eğitimi” verilmekte, eğitime katılım durumları kalite standartlarına uygun olarak 
KEY.FR.08 formu doğrultusunda kayıtlar alınmaktadır.Hastane-okul işbirliği çerçevesinde hizmetler yürütüle-
rek öğrencilerin bilgi ve becerilerini arttırmak için örnek rol-model uygulamaları başarıyla sonuçlanmaktadır. 

Sağlık alanında yeni araştırma ve gelişmeleri paylaşmak, güncel konuları aktarıp, sorunların tartışılacağı bir 
ortam oluşturmak amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ar-Ge biriminde her 
türlü eğitim faaliyetleri (kongre,  hasta okulları, sempozyum, seminer, kurs programları, hizmet içi eğitim vs.) 
planlamaları yapılmaktadır. Eğitimler yıllık plan olarak yapılmakta olup,hasta okulları, özel gün ve haftalara 
yönelik bazı eğitimlerde İl Sağlık Müdürlüğü ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ile koordinasyon ve protokol 
sağlamaktadır.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Ar-Ge Biriminde görev yapan 
çalışanların çeşitli eğitim, sempozyum ve kurslara katılımları sağlanmıştır. Bunlardan bazıları; Hitit Üniversi-
tesi Rektörlüğü tarafından 12 Ocak 2016 tarihinde Çorum İlinde yapılan “Proje, Proje Çeşitleri, Başlangıç Ar 
Ge Projeleri”, Sağlık Bakanlığı Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Eğitim, Araştırma ve 
Gelişme Daire Başkanlığı tarafından 04-05 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara İlinde yapılan “Türkiye’de Klinik 
Araştırmaların Geliştirilmesi Sempozyumu”na, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Eği-
tim, Proje ve Ar Ge Daire Başkanlığı tarafından 28-29 Nisan 2016 tarihlerinde Samsun İlinde yapılan “Proje 
Hazırlama Eğitimi”ne, T.C.Çorum İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde Ço-
rum İlinde yapılan “Erasmus ve Proje Bilgilendirme Toplantısına”, Halk Sağlığı tarafından 06-10 Mart 2017 
tarihleri arasında Çorum İlinde yapılan “Üreme Sağlığı Modül Eğitimi”ne, Halk Sağlığı tarafından 17-18-19 
Nisan 2017 tarihleri arasında Çorum İlinde yapılan “Anne Sütü ve Emzirme Eğitimi”ne, TKHK Eğitim, Araş-
tırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 16-17 Mayıs 2017 tarihlerinde Afyonkarahisar ilinde yapılan 
“Sertifikalı ve Hizmet içi Eğitim Faaliyetlerinde Süreç Yönetimi”konulu eğitimine, Sağlık Bakanlığı tarafından 
10-13 Ocak 2018 tarihlerinde Antalya ilinde “VII. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi”ne, 
T.C. Çorum İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından 06-09 Kasım 2018 tarihlerinde “Erasmus+Plus ve 
Proje Döngüleri” konulu eğitimlere katılım sağlanmıştır.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yürütülmesi planlanan araştırmacılar 
tarafından yapılmak istenen her türlü girişimsel ve girişimsel olmayan, tez, anket, bitirme projesi gibi çalış-
malar, yüksek lisans, doktora tez çalışmaları, prospektif veya retrospektif herhangi bir nedenle yapılacak olan 
bilimsel araştırma, Hitit Üniversitesi Etik Kurul yönetimi iş birliği sağlanarak bilimsel onay süreci başlatıl-
maktadır. Ar-Ge Birimi tarafından iş ve işlemleri (başlangıç, ara rapor, sonuç) takip edilmekte olup; araştır-
maların ön izni Ar-Ge Birimi’nden alınmaktadır. Bu kapsamda Ar-Ge Birimi ve Kalite Yönetim Birimi tara-
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fından “Bilimsel Araştırma Prosedürü (KEY.PR.03)”hazırlanmıştır. İlgili araştırmacılar ve yapılan çalışmalar 
Ar-Ge Birimi çatısında kurulan “Bilimsel Araştırmaları İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” kapsamında 
ön değerlendirilmesi ile gerekli düzeltmeleri yapıldıktan sonra gerekli kabulü yapıldıktan sonra çalışmalara 
başlanmıştır. Ayrıca; bilimsel araştırmaların veri toplama sürecinde kullanılacak olan araştırma numunelerini 
laboratuvar ortamında güvenilir bir şekilde saklamak isteyen araştırmacılar ilgili kalite dokümanlarını doldu-
rarak Ar-Ge Birimi ile başvuru süreci başlatmışlardır.  Ar-Ge Birimi kurulduğundan bu yana 2016 yılında 32, 
2017 yılında 15, 2018 yılında 38, 2019 yılında 60 olmak üzere toplam sayısı 145 araştırma için hastane ön izin 
başvurusu değerlendirilmiştir. Böylece; yapılan veya yapılması planlanan çalışmalar etik kurul onamı alması 
sağlanmış. araştırma bütçeleri ve fon kaynakları belirtilmiş ve denetlenmiştir. Bu sayede hasta, hekim, araş-
tırmacı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışmalardan dolayı taraf hakları korunmuş olacağından böylelikle 
olası etik sorunların önüne geçildiği kanısındayız.

Bilimsel Araştırma başvuru süreci ile hazırlanan kalite dokümanları aşağıda belirtilmiştir.

Bilimsel Araştırma Başvuru İnceleme Formu (KEY.FR.34), Araştırma Başvuru İzin Formu (KEY.FR.24), Bi-
limsel Araştırmalar Başvuru Dilekçesi (KEY.FR.27), İyi Klinik Uygulamalar Taahhütnamesi (KEY.FR.28), 
Mali Taahhütnamesi (KEY.FR.29), Bilimsel Araştırmalar Ön İzin Formu (KEY.FR.26), Bilimsel Araştırma 
Ara Raporu (KEY.FR.33), Araştırma Numunelerinin Alınması, Ayrıştırılması ve Saklanması Talep Formu 
(KKU.FR.17), Veri Talep Formu (KEY.FR.49)’dur.

İlgili çalışmaların verileri “Bilimsel Araştırmalar Takip Formu” ve “Saha Araştırmaları Envanteri Formunu” 
ile takip edilmektedir. Ayrıca üçer aylık dönemler halinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere ara ve/
veya sonuç raporu sunulur. Çalışması sonuçlanan çalışmaların bir nüshası-çıktısı ilgili çalışmacı tarafından 
Ar-Ge Biriminde arşivlenebilmesi için teslim eder. Bu sayede birçok bilimsel araştırmalar, bilimsel yayın der-
gilerinde yayınlanmak üzere yerini almıştır.

Bilimsel yayınların kabulü/dosya hazırlığı/incelenmesi/değerlendirilmesi iş ve işlemleride Ar-Ge Birimi ta-
rafından yürütülmektedir. İş ve işlemler için kalite yönetimi ile iş birliği yapılarak dokümanlar oluşturulmuş-
tur. Bilimsel Yayın Bildirim Formu /Kişisel Bilgiler Formu (KEY.FR.22), Bilimsel Çalışma ve Puan Tablosu 
(KEY.FR.19), Bilimsel Yayınlara Ait Eserler Listesi (KEY.FR.21), Bilimsel Çalışmalar Atıflar Formu (KEY.
FR.20)

SONUÇ

Çalışmanın sonucunda bazı sonuç ve önerilerle birlikte, genel bir değerlendirmeye yer verilmiştir. Bu çalışma 
tümüyle değerlendirildiği zaman; Sağlık tesislerinin temel kurumlarından olan hastaneler; sürdürülebilirlik 
ve rekabet gücü sağlama ve paydaşların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilme düşüncesiyle yenilikçi olmak 
durumundadırlar. Bu düşünceden hareketle son zamanlarda sağlık tesisleri için Ar-Ge faaliyetlerinin önemi 
daha fazla gündeme gelmiş, akademisyen ve uygulayıcıların bu yöne eğilimleri artmıştır. Günümüzde sağlık 
tesislerinde Ar-Ge faaliyetleri çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü kurum imajına sahip olan kurumlar daha 
fazla büyüyecek ve kurumsal itibarları artacaktır. Kurumlar misyon ve vizyonları doğrultusunda faaliyetlerini 
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sürdürmek amacıyla kaynaklarını en etkin şekilde yönetmenin arayışı içindedirler. Ar-Ge yapılandırılması bu 
noktada gerekli bir unsurdur. Bundan dolayı “Donanımlı Ar-Ge Birimlerinin” kurulması ve desteklenmesi 
gerekmektedir. Bu bağlamda hastanelerde Ar-Ge birimlerini kurmak, etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamak 
sağlıkta kaliteyi arttıracak verimliliği oluşturacaktır. Aynı zamanda, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin puan-
lanması ve sınıflandırılmasında Ar-Ge çalışmalarının dikkate alınması çok büyük önem arz etmektedir. Ar-Ge; 
yeni ürünler, yeni bilgiler ve yeni süreçlerin ortaya çıkarılmasında önemli bir kaynak olarak değerlendirilmek-
tedir.Ar-Ge faaliyetlerini izleyecek, yönlendirecek ve destekleyecek bir yapılandırmanın oluşturulması, Ar-Ge 
Birimlerindeki faaliyetlerin arttırılması için gerekli altyapı sağlanması gerekli ve şarttır. Ar-Ge Birimlerinin 
kurulması ve yapılandırılması ile ulusal ve uluslararası alanda yürütülen sağlık hizmet sunumuna önemli kat-
kılar sağlar. Sağlık hizmetlerinde hizmet kalitesi yönetim esaslarına göre ise; kaynakların etkin kullanılması 
sonuçlarının dikkate alınması ve kalite yönünden sunulan hizmetin değerlendirilmesi kalite yönetim anlayışı 
ile aynı beklentiler içerisine girmektedir. Bu sonuçlarda sağlık hizmetlerinin gelişmesinde önemli rol oyna-
maktadır.

Sağlık alanında ülke genelinde kalite kültürünün geliştirilmesi açısından büyük önem arz eden Ar-Ge çalışma-
ları sırasında çeşitli yöntemlerle karşılaştığımızı görmekteyiz. Sağlıkta kalite çalışmalarının etkin ve istikrarlı 
bir şekilde sürdürülmesi için, bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması gerekmektedir. Ar-Ge, kaynakları düzgün 
kullanıp, takip edilebilir. Ancak bu şekilde toplumsal farkındalık ve Ar-Ge bilinci oluşturulabilir. Ar-Ge yapı-
landırılmasında ekip olma ve takım ruhu geliştirme, işbirlikçi çalışma çok önemlidir. Böylelikle beyin fırtınası 
yapılarak ekip üyelerinin bilgi ve deneyimlerin sürekli paylaşıldığı, ortak kararların alındığı ve kararların 
birlikte uygulandığı ekip ile çıktı odaklı faaliyetler yapılmış olacaktır. Aynı zamanda; fikir geliştirme, bilgi 
akışı,motivasyon, bütünleşme, eğitim, karar alma ve denetim gibi fonksiyonları ve kararları belli kurallar çer-
çevesinde benimsetme açısından en önemli iyileştirme araçlarıdır.Unutmamalıyız ki,çağın gerektirdiği bilgi, 
beceri ve donanıma ulaşmak ancak Ar-Ge faaliyetlerine verilen önemler ile aynı doğrultuda olacaktır ve aynı 
zamanda sürekli olarak güçlenen sağlık tesisleri varlığını sürdürebilecektir. 
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DİYABETİK HASTALARDA KOLONOSKOPİ İÇİN BARSAK HAZIRLIĞI

Remzi AKTÜRK

İstanbul / Türkiye

Öz: Kolonoskopi, kolorektal kanser (KRK) tarama programlarının ayrılmaz bir parçasıdır. KRK ile ilişkili 
morbidite ve mortaliteyi azaltma potansiyeli büyük olmasına rağmen, kolonoskopinin kalitesi ve etkinliği çe-
şitli faktörlere göre değişmektedir. Bağırsak hazırlığı bu faktörlerin en önemlilerinden biridir. Aslında, bağırsak 
temizliği, kolon mukozasının en iyi şekilde görüntülenmesini sağlamak ve poliplerin tespit edilip çıkarılmasını 
sağlamak için çok önemlidir. Yetersiz bağırsak hazırlığı kaçırılmış lezyonlarla ve daha uzun işlem süreleriyle 
ilişkilendirilmiştir. Yüksek gastrointestinal semptom prevalansı ve artan kolon kanseri riski nedeniyle tip 2 
diabetes mellituslu hastalarda kolonoskopi ihtiyacı yaygındır. Bazı çalışmalar diabetes mellitus’un yetersiz 
bağırsak hazırlığı için bağımsız bir risk faktörü olduğunu bildirmiştir. Kolonoskopinin tanısal verimi, kolon 
temizliğinin kalitesine bağlıdır. Bu bakımdan, bağırsak temizliğinin zayıf olması suboptimal kolonoskopiye 
yol açmakta, gözden kaçan hastalığa ve gereksiz tekrar işlemlerine neden olmaktadır. Bunlardan en önemlileri 
prekanseröz lezyonlar (polipler vb.) ve inflamatuar proçeslerdir. Kolonoskopi için bağırsak hazırlığı, yüksek 
doz laksatif ilaçlar ve sulu tanesiz diyet ile yapılmaktadır. Diyet, genellikle 1 ile 4 gün arasında düşük lifli bir 
diyet, ardından işlemden 24 saat önce berrak tanesiz bir sıvı diyet şeklindedir. Hipoglisemik ilaç tedavisi alan 
diyabeti olan hastalar, hipoglisemiden kaçınmak için yeterli karbonhidrat alımını sağlamalıdır ve karbonhidrat 
alımının azalması durumunda ise hipoglisemik ilaçların dozu ayarlanmalıdır. Mevcut kolonoskopi için ha-
zırlanan kolon temizliği kılavuzları, diyabetli hastalarda bağırsak hazırlığı için özel öneriler içermemektedir. 
Bu durum diyabet hastalarında barsak temizliğinin yetersiz olmasına ve işlemin suboptimal yapılmasına yol 
açmaktadır. Bu nedenle diyabet hastalarına diyet, hazırlık eğitimi ve laksatiflerin kullanımı açısından farklı bir 
kolonoskopi hazırlığı gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diyabet,  Kolonoskopi, Barsak Temizliği

GİRİŞ

Yüksek gastrointestinal semptom prevalansı ve artan kolon kanseri riski nedeniyle tip 2 diabetes mellituslu 
hastalarda kolonoskopi ihtiyacı yaygındır(1). Bazı çalışmalar diabetes mellitus’un yetersiz bağırsak hazırlığı 
için bağımsız bir risk faktörü olduğunu bildirmiştir (2,3,4). Kolonoskopinin tanısal verimi, kolon temizliği-
nin kalitesine bağlıdır (5). Bu bakımdan, bağırsak temizliğinin zayıf olması suboptimal kolonoskopiye yol 
açmakta, gözden kaçan hastalığa ve gereksiz tekrar işlemlerine neden olmaktadır. Bunlardan en önemlileri 
prekanseröz lezyonlar (polipler vb.) ve inflamatuar proçeslerdir. Kolonoskopi için bağırsak hazırlığı, yüksek 
doz laksatif ilaçlar ve sulu tanesiz diyet ile yapılmaktadır. Diyet, genellikle 1 ile 4 gün arasında düşük lifli bir 
diyet, ardından işlemden 24 saat önce berrak tanesiz bir sıvı diyet şeklindedir. Hipoglisemik ilaç tedavisi alan 
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diyabeti olan hastalar, hipoglisemiden kaçınmak için yeterli karbonhidrat alımını sağlamalıdır ve karbonhidrat 
alımının azalması durumunda ise hipoglisemik ilaçların dozu ayarlanmalıdır. Fakat klasik barsak hazırlığı pro-
tokollerinde bu hususlar dikkate alınmamıştır. Mevcut kolonoskopi için hazırlanan kolon temizliği kılavuzları, 
diyabetli hastalarda bağırsak hazırlığı için özel öneriler içermemektedir. Bu durum diyabet hastalarında barsak 
temizliğinin yetersiz olmasına ve işlemin suboptimal yapılmasına yol açmaktadır. Bu nedenle diyabet hastala-
rına diyet, hazırlık eğitimi ve laksatiflerin kullanımı açısından farklı bir kolonoskopğ hazırlığı gerekmektedir.

YÖNTEM

Kolonoskopi, kolorektal kanser (KRK) tarama programlarının ayrılmaz bir parçasıdır. KRK ile ilişkili morbi-
dite ve mortaliteyi azaltma potansiyeli büyük olmasına rağmen (8), kolonoskopinin kalitesi ve etkinliği çeşitli 
faktörlere göre değişmektedir (9). Bağırsak hazırlığı bu faktörlerin en önemlilerinden biridir. Aslında, bağırsak 
temizliği, kolon mukozasının en iyi şekilde görüntülenmesini sağlamak ve poliplerin tespit edilip çıkarılmasını 
sağlamak için çok önemlidir. Yetersiz bağırsak hazırlığı kaçırılmış lezyonlarla ve daha uzun işlem süreleriyle 
ilişkilendirilmiştir (10, 11). Bağırsak hazırlığını değerlendirmek için çeşitli ölçekler geliştirilmiştir (12) ve bazı 
kuruluşlar bağırsak hazırlık kalitesinin kolonoskopi raporlarının bir parçası olarak kaydedilmesini önermiştir 
(13). Bununla birlikte, mevcut klavuzlar tarafından hiçbir barsak hazırlama ölçeği benimsenmemiştir. Bağır-
sak hazırlığının kolonoskopi üzerindeki etkisi, US Multi-Society Task Force (MSTF) ve Canadian Association 
of Gastroenterology quality guidelines’a göre, eğer barsak temizliği 5 mm’den büyük lezyonların tespitine 
izin vermiyorsa, tarama veya takip kolonoskopilerinin yıl içinde tekrarlanmasını tavsiye etmesini sağlamıştır 
(14,18).

Barsak temizliğinin değerlendirilmesi

Barsak temizliğini değerlendirme konusunda bile bir fikir birliği sağlanamamıştır. Birçok değerlendirme öl-
çeği vardır. Ençok kullanılanları Boston Bowel Preparation Scale (BBPS), Montreal Bowel Preparation Scale 
(MBPS), New Jersey Bowel Preparation Scale (NJBPS), Ottawa Bowel Preparation Scale (OBPS) ölçekleridir 
(15,21). Her ne kadar mevcut puanlama sistemleri “mükemmel”, “iyi”, “orta” ve “kötü” gibi öznel terimlerden 
uzaklaşsa da, dört puanlı bir puanlama sistemi getirerek, her puanın belirlenmesinde öznellik hala devam et-
mektedir (21). MBPS, tüm kolonun hazırlanmasına ilişkin sadece üç sonuç içeren küresel bir açıklama sunar: 
yeterli, yetersiz ve tamamlanamıyor. Hazırlık kalitesinin, giriş ve çıkıştan sonra ≥5 mm büyüklüğündeki lez-
yonları tespit etmek için yeterli olduğuna karar verilirse, bir puan (yeterli hazırlık) belirtilir. Bir hazırlık, opti-
mum yıkamadan sonra bile ≥5 mm boyutundaki lezyonları tespit etmek için yetersiz kabul edilirse, sıfır puan 
alır (yetersiz hazırlık). Bu durumda, bir sonraki kolonoskopinin tekrarlanacağı süre hazırlığın yetersizliğinden 
dolayı kısaltılmalıdır. Son olarak, bir score olan “U” (Unable to complete), hazırlık ile ilgili olmayan faktörler 
nedeniyle kolonoskopiyi mevcut kolonun en proksimal bölgesine kadar tamamlayamamayı açıklar (7). BBPS 
daha komplike bir skorlama biçimidir. BBPS ilk olarak üç ayrı bölümün (sağ, enine ve sol) tanımlayıcı bir 
ölçeği olarak geliştirildi.Temizlik skoru, sıfırdan dokuza toplam dokuz skordan oluşmakta idi, en temiz olan 
hazırlığa dokuz puan verildi. Ancak, yeterlilik için kesin bir puan önceden belirlenmemiştir. BBPS’nin vali-
dasyon çalışmaları daha sonra klinik yönetimi daha iyi yönlendirmek için bir temizlik eşiği oluşturmayı amaç-
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lamıştır. Başlangıçta, yeterli bir hazırlık olarak BBPS skoru ≥5 önerildi (16, 17). Daha yeni çalışmalar, BBPS 
için yeterlilik tanımı olarak her bir segment puanı ≥2 olan toplam BBPS skorunun ≥6 olmasını önermişler-
dir(19, 20). NJBPS VE OBPS yöntemleri ise puanlama yöntemi ile değerlendiren skorlama yöntemleridir (21).

Resim 1: iyi barsak temizLiği

Resim 2: orta barsak temizliği
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Resim 3: kötü barsak temizliği

Laksatifler

Barsak temizliğinda kullanılan laksatifler konusunda da fikir birliği sağlanamamıştır. İdeal kolonoskopi ha-
zırlık ilacı; yeterli temizliği sağlayabilen, iyi tolere edilebilen ve ucuz olan üründür. Piyasadaki tüm ürünlerin 
uygun diyetle ve etkin kullanılırsa yeterli temizliği sağlaması beklenmektedir. Bunun yanında hasta bazında 
temizlik yanıtı üründen ürüne çeşitlilik gösterecektir. Kişi bazında hazırlık ürünü seçilirken ürüne bağlı komp-
likasyon riski, hastanın ürünün hacmi ile ilgili tercihi, hastanın daha önceki ilaç kullanım ve temizlik başarısı 
deneyimi, ürünün ücreti belirleyici olacaktır. Polietilen Glikol, makrogol, magnezyum sitrat & sodyum piko-
sulfat, sodyum fosfat, sennozid A+B kalsiyum kolonoskopi hazırlığı için önerilebilecek solusyonlardan bazı-
larıdır. Merkez; deneyimine ve hastanın özelliklerine göre uygun preparatı reçete edecektir.

Diyet

Son hafta: Kolonoskopi işlemine karar verdikten sonra mümkünse son bir hafta sert partiküllü gıdalar tüke-
tilmemelidir (susam, nar çekirdeği, fındık, badem, incir, çekirdekli üzüm, her türlü kabuklu gıda v.b) böylece 
kolonoskopi işlemi sırasında lümende gayta kaldı ise yıkanıp, aspire edilebilir, aletin sert partikül nedeniyle 
tıkanması önlenir. Son gün: Kolonoskopi işleminden bir gün önce genelde hafif bir kahvaltıya izin verilir. 
Kahvaltıdan sonra hiçbir şekilde partiküllü katı bir gıda yenmemelidir, sadece berrak sıvı gıdalar içilmelidir. 
Bunlar su, çay , ıhlamur, yeşil çay, tanesiz komposto, et suyu, tavuk suyu, üzüm, elma ve vişne suyu olabilir. 
Hazırlanan et suyu, tavuk suyu tuz, karabiber, limon veya az salça ile tatlandırılabilir ama içine hiçbir şekilde 
un, şehriye, yoğurt vb gıda eklenmemelidir ve içinde et parçası bırakılmamalıdır. Vişne suyu veya çay koyu 
renk olmasına rağmen berraktır içilebilir. Kahve veya kayısı suyu, şeftali suyu partiküllüdür, sulandırıldıkça 
bulanır, bu nedenle içilmemelidir. Gaz yaptığı için kola, gazoz, portakal suyu, greyfurt suyu, süt ve ayran içil-
memeli, yoğurt yenmemelidir. Kolonoskopi işlemine aç gidilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
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Diyet Önerileri

Düşük lifli diyet işlemden 4 gün önce başlanmalıdır, aşağıdakilerden herhangi biri seçilebilir:

Çorbalar, rafine tahıllar (pirinç vs.)

Yumurta, yağsız et ve balık

Fırında yada haşlanmış kabuğu alınmış patates, süt, beyaz ekmek konserve meyveler, yumuşak tatlılar (don-
durma, sütlaç, muhallebi)

Herhangi bir tip çiğ sebze ve meyve kesinlikle yenilmemelidir.

İşlemden önceki gün, sadece sulu tanesiz gıda tüketilmelidir (et suyu, jöle, süzülmüş meyve suyu, şekerli 
çay veya kahve vs.)

Düşük lifli diyete dayalı aşağıdaki menü işlemden dört gün önce başlatılmalıdır.

1 dilim beyaz ekmek, rafine tahıllar (30gr), 4 soda kraker eya 1 dilim beyaz tost ekmeği

Hindi göğsü, janbon veya krem peynir

1 bardak süt veya 2 düşük yağlı yoğurt

Beyaz pirinç (80 gr), düz beyaz makarna (100gr) veya kabuğu soyulmuş haşlanmış patates

Yağsız et, yağsız kümes hayvanları eti, beyaz balık eti yaya

Kahvaltı:

Ara öğün:

Öğle:

1 düşük yağlı yoğurt

Ara öğün: 1 dilim beyaz ekmek veya 4 soda kraker

Hindi göğsü, janbon veya krem peynir

Akşam: Beyaz pirinç (80gr), düz beyaz makarna (100gr) veya kabuğu soyulmuş fırın patates 
(100gr)

Yağsız et, yağsız kümes hayvanları eti, beyaz balık eti vaya yumurta 1 düşük yağlı yoğurt

Not: Hipoglisemiden kaçınmak için koyu yazılmış yiyecekler kesinlikle kaçırılmamalıdır.

Kan glukoz düşürücü ajanların ilaç dozu ayarlanması
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Aşağıdaki ayarlamalar işlem günü yapılmalıdır.

Eğer insülin veya Sülfonilüre (Gliben, Dianorm, Diyaben, Glucotrol, Amaryl, Diameprid, Glimax, Glirid) kul-
lanıyorsanız: normal günlük dozun sadece yarısı uygulanmalıdır. Gece bazal insülin kullananlar için, dozdaki 
azalma prosedürden önceki gece yapılmalıdır.

Eğer metformin (Diaformin, Glance, Glifor, Glucophage, Gluforce, Gluformin), pioglitazone (Glifix) 
ve gliptinler (sitagliptin (Januvia), vildagliptin (Galvus), linagliptine (Trajenta), saxagliptin (Onglyza)) 
kullanıyorsanız, doz değişikliğine gerek yoktur.

SONUÇ

Yapılan 5 endoskopistin herbiri 10000 hasta toplam 50000 hasta üzerinde yapılan randomize bir çalışmada 
Diyabet hastalarında barsak hazırlığı için diyet önerileri ve kan şekeri düşürücü ajanların doz ayarlaması özel 
olarak yapılan bir eğitim müdahalesi de dahil olmak üzere çok yönlü bir stratejinin bağırsak temizliğinin ka-
litesini ve hastanın tolere edilebilirliğini artırabileceğini öneren çalışmalar artmaya başlamıştır (6). Bu çalış-
mada Hastaların barsak temizliği Boston Bowel Preperation Score’una (BBPS) göre değerlendirilmiştir. Bir 
gruba klasik kolonoskopi diyeti uygulanırken diğer bir gruba diyabet-spesifik kolonoskopi diyeti uygulanmış-
tır. Diyabet-spesifik kolonoskopi diyeti, bir endokrinolog ve tescilli bir diyetisyen tarafından tasarlanan özel 
bir diyet planı olup her öğünde düşük lifli karbonhidrat alımını belirleyen 4 günlük bir menüden oluşuyordu. 
Farklı olarak sıvı tanesiz diyet işlemden 8 saat önce başlatıldı. Hastaların kolonoskopileri öğleden sonrası için 
planlandı ve aynı gün laksatif alımından 3 saat önce kahvaltı yapmasına izin verildi. Klasik kolonoskopi diyeti 
uygulanan hastalara kolonoskopi hazırlığı için eğitim verilmemiştir. Hastalara işlem öncesi 4 günden başlaya-
rak 3 gün boyunca düşük lifli bir diyet ve kolonoskopiden önce 24 saat boyunca berrak bir sıvı tanesiz diyet 
hakkında yazılı kalitatif öneriler verilmiştir. Kan şekeri düşürücü maddeler için ayarlamalar hakkında özel 
bir öneride bulunulmamıştır. Her iki çalışma grubu, aynı laksatif (4 L polietilen glikol çözeltisini (PEG)) doz 
protokolünü almıştır (işlemden önceki günün akşamında 2 L ve kolonoskopi gününün sabahında 2 L (işlemden 
5 saat önce başlayacak şekilde)). Barsak temizliği BBPS ile değerlendirildiğinde score 2 ve altı yetersiz kabul 
edilmiştir. DiyetinTolere edilebilirlik 1-10 görsel analog skala (VAS; 1 = mükemmel ve 10 = dayanılmaz) ile 
ölçülmüştür. Hastalara gerektiğinde yine aynı diyeti uygulamak isteyip istemedikleri sorularak memnuniyet 
derecesi ölçülmüştür. Sonuç olarak bu çalışma, diyabet hastalarında barsak hazırlığı için diyet önerileri ve kan 
şekeri düşürücü ajanların ayarlanması üzerine bir eğitim müdahalesini birleştiren çok yönlü bir strateji, gü-
venlik ve tolere edilebilirlik açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadan, yetersiz bağırsak hazırlığı 
oranını üç kat azaltıldığını göstermiştir (6). sonuç olarak diyabet hastalarının kolonoskopi hazırlığına biraz 
daha önem verilmeli ve kesinlikle normal hastalardan farklı olmalıdır.
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NURSING STUDENTS EXPERIENCE IN CLINICAL PRACTICE: A QUALITATIVE STUDY 

Haaroon EL-ASMAR

Saudi Arabia

Abstract: Nursing is a profession based on practice. Clinical education plays a critical role for nursing stu-
dents to acquire professional competences. The quality of nursing education depends on the quality of clinical 
experience (Elliot, 2002; Napthine, 1996). Clinical experiences have a central importance in terms of student 
preparation (Penman and White, 2005; Papp et al., 2003). The aim of this study is to capture the experiences 
of nursing students during clinical training. In this study, a qualitative phenomenological approach was used. 
Data were collected from all nursing students from the Faculty of Nursing-Riyadh, King Saud Bin Abdulaziz 
University for Health Sciences (KSAU-HS). The sample consists of 172 nursing students. Two instruments 
were used to collect data. The first instrument was the interview questionnaire for socio-demographic data and 
the second was the interview program conducted on focus groups according to preference. The students stated 
that they could practice on real situations. They were concerned while communicating with male patients. 
Dealing with critical patients was the worst time of their lives. At the end of the study, it was decided that the 
reflections of the students, the challenging classroom learning and the presence of the instructor during the 
clinical training supported the students to be prepared against difficulties.  The findings indicate that there is a 
need to rethink the clinical skills training in the field of nursing. Prominently, approaches should be searched 
to reduce the gap between the academic and clinical component of nursing education, while clinical instructors 
need to design strategies and new innovative ways for more effective clinical teaching. In conclusion, there is 
a need to use approaches that facilitate learning in clinical practice beyond the creation of a practical clinical 
learning environment. 

Key Words: Experience, Nursing Students, Clinical Practice
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THE EFFECT OF LAUGHTER YOGO THERAPY ON JOB BURNOUT SYNDROMES AMONG 
PSYCHIATRY 

Mumina EL-IMAM

Egypt

Abstract: Nurses Nursing is a stressful profession and represents a contrast, the dynamic energy exchange 
between nurses and their environment. Nurses as human beings use innate processes to maintain and restore 
homeostasis under stressful conditions. Stress reduction techniques were not aware of them. Laughter is used 
to reduce burnout syndromes, stress, anxiety and depression and to increase psychological well-being. The 
aim of this study is to investigate the effectiveness of laughter therapy on burnout syndromes among nurses in 
psychiatric hospitals. Subjects and Setting: This study was conducted in the Psychiatric Mental Health and Ad-
diction Treatment Hospital in Menofia Governorate, Egypt. Purposive sample consisted of 64 nurses selected 
as 42 female and 22 male during the period of data collection, who were divided into two groups; experimental 
and control group (21 female and 11 male for each group).   Research design: In order to achieve the aim of the 
study, a quasi-experimental (two groups pre- and post-test) research design was used. Tools: Structured inter-
view questionnaire and Maslach Burnout Inventory - Human Services Survey (M BIHSS) were used for data 
collection. Results: revealed that there was a highly significant reduction in the mean burnout score among in 
the experimental group compared to the control group after the laughter therapy and there was a statistically 
significant difference between the experimental group and the control group regarding the burnout level after 
the therapy. Socio-demographic characteristics except age group. Conclusion: It can be concluded that laughter 
therapy had a significant positive effect on burnout syndromes among psychiatric nurses. Recommendations: 
The findings should be disseminated to authorities in the workplace and presented as a part of the laughter 
therapy exercise.

Key Words: Effectiveness, Burnout Syndromes, Psychiatric Nurse, Laughter Therapy
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USE OF RISK ASSESSMENT TOOLS AMONG NURSES: A CASE STUDY 

Okamoto NAMBOKU

Japan

Abstract: This study aims to clarify in which situations risk assessment tools are used, the relationship bet-
ween the usefulness and characteristics of a tool, and the reasons for usefulness judgments.  The participants 
consisted of ward nurses and were asked to answer a variety of questions through a survey. Data were col-
lected from anonymous surveys and included in the background characteristics, the situations in which a tool 
was used, and the availability of the risk assessment tool and the preventive plan tool. Results: A total of 705 
nurses completed the survey. 91.2% of the survey participants used a risk assessment tool, 93.5% of which 
were related to a scoring system. The use of the team in the plan was 56.5%. With regard to tool utility, there 
are advantages regarding satisfactory assessment, planning assistance and assessment perspective, but there 
are also many disadvantages related to low accuracy and evidence of clinical effect. Conclusion: That most of 
the survey participants used the assessment tool and there were the scoring types used was the type of most 
of the assessment tool. The group with a 16-year or more nursing experience did not find the tool useful. The 
advantages and disadvantages of the risk assessment survey were clarified. In addition, there are various tools 
available in Japan and their accuracy is not guaranteed. The development of these tools is not statistically ac-
cepted and is based on retrospective study design. Since an estimation tends to be high (Haines et al., 2007), 
examining retrospective design can be difficult to feel a clinical benefit. In order to examine the items that will 
be accepted in an assessment tool, a research is required on possible design. In clinical practice, each facility 
or ward often uses its own risk assessment tool, although it does not statistically examine the accuracy of the 
estimation.

Key Words: Risk, Nurses, Statisticaly 
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THE EFFECT OF REFLEXOLOGY FOOT MASSAGE ON FATIGUE LEVEL IN PATENTS 
RECEIVING HEMODIALYSIS 

Silmi EL-MUHAMMAD

Morocco 

Abstract: Fatigue is a common problem in patients undergoing hemodialysis. It usually results in early termi-
nation of the hemodialysis session. Objective: In this study, the effect of reflexology foot message on fatigue 
level for patients undergoing hemodialysis was evaluated. Method: The study was conducted at the hemodialy-
sis units of Mansoura University Hospital and Esalam El-Dawly Hospital. The sample consisting of 72 adult 
patients undergoing hemodialysis divided equally these patients into study and control groups, 36 patients 
each. Three tools were used to collect necessary data, hemodialysis patient’s assessment, fatigue intensity 
scale and fatigue assessment. Results: The findings of the study showed that there was no statistical signifi-
cant difference between the study and control groups regarding fatigue intensity, duration, alleviant factors, 
and frequency before interventions. Hemodialysis patients significantly reduced fatigue intensity, duration 
and frequency in nine massage sessions among the study group in the control group. Conclusion: This study 
concluded that, in addition to the improvement of physical activities, emotional wellbeing, sleeping pattern 
and social activities, hemodialysis patients who received reflexology foot massage had significant decrease in 
fatigue intensity.  Recommendation: This study recommends that reflexology foot massage should be used as 
evidence base for nursing practices with hemodialysis patients. Recommendations for future studies: Compa-
ring reflexology foot massage with other complementary medicine methods to alleviate the fatigue of patients 
on hemodialysis. Research on reflexology-related cost-effectiveness, gender and aging differences. Evaluating 
the effects of foot reflexology on outcome variables other than fatigue. 

Key Words: Hemodialysis Fatigue Level, Reflexology Foot Massage
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THE PARTICIPATION OF WOMEN IN D ECISION MAKING BEFORE C-SECTION AND ITS 
EFFECT ON THEIR SATISFACTION FROM THE PROCCEDURE IN TERTIARY HEALTH 

INSTITUTION 

Matthys HATTINGH 

Nigeria

Abstract: Caesarean section could cause severe physical, psychological, financial and emotional stress. Hen-
ce, it is important that patients are involved in the decision to have a caesarean section and are satisfied with 
the procedure for the care of women requiring caesarean section. The aim of this study was to determine the 
role of pregnant women in decision-making before caesarean section and their satisfaction with the proce-
dure. The study was conducted in Edo State Hospital, Nigeria, which is a popular healthcare facility among 
women with caesarean section. The objectives of the study were to determine whether women were involved 
in decision-making for caesarean section, to identify the factors affecting women’s decision and to evaluate 
women’s satisfaction according to caesarean section procedure. A descriptive cross-sectional study was used 
in the study.  A random sample of 215 participants was studied. Data were collected using a semi-structured 
questionnaire. Data were analyzed with SPSS. Chi-square was used to test the hypothesis on the relationship 
between involvement in decision-making and satisfaction with cesarean section. The result of the study sho-
wed that 56.3% of the participants were in the age group of 21-30 years. More than 88% of the respondents 
were told they were going to have a cesarean section, while 84.2% consented to the procedure. However, only 
36.2% signed the consent forms directly. There was a statistically significant relationship between involvement 
in decision-making process and cesarean satisfaction (p = 0.000). At the end of the study, it was concluded that 
health care providers should continue to provide adequate information about cesarean section to women with 
indications in order to increase their involvement in decision-making process.

Key Words: Cesarean Section, Decision Making, Tertiary Health Institution, Women’s Involvement
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RESULTS OF BURN INJURIES EPIDOMIOLOGY AND MANAGEMENT IN JORDANIAN 
HOSPITALS

Misbaah AL-IMAM

Jordan 

Abstract: The WHO (World Health Organization) reported that there were more than 7.1 million fires worl-
dwide, which was classified as unplanned burns in 2004, giving an overall rate of 110 percent or 100.000 per 
year. Burns are ranked fourth in all injuries, and are accountable for more than 265.000 deaths globally. Objec-
tive: This study aims to determine the basic epidemiological characteristics of burn injuries in the northern and 
central Jordanian districts, and the results of burn management outcomes in patients with injuries. Techniques: 
A general sectional study was conducted in a period of four months, between December 1, 2016 and March 
31, 2017, to analyze 200 patients admitted to two state and two university hospitals in the northern and central 
districts of Jordan. Cases were monitored to assess patients’ medical management outcomes; by the end of 
June 2017, the total sample size was (193). Results: The study revealed that more than half (52.8%) of burn 
patients were males, the largest affected age group (35.2%) was 1-10 years and the majority of burns (89.1%) 
were accidental, and (71.0%) reached the hospital in less than 24 hours. Half of the burns (50.5%) were due to 
scalding, 58.0% had second-degree burns, 88.6% occurred in the home of burn patients, and the most common 
Arabian first aid medication used for burns was red ointment (at the rate of 82.6%). There was a significant re-
lationship between socio-demography (age, marital status, educational level) and burns. The study also reveals 
that children are the most common groups of burn injuries and the majority of patients use inappropriate myths 
as first aid treatment for burns. The study prevented pouring water directly on burn injuries of the victims. This 
should be made public by using multimedia such as radio and TV, and it is also recommended that professio-
nals in burn injuries should be brought together to develop and implement burn prevention programs targeting 
high-risk groups, especially children.

Key Words: Epidemiology, Burn, Injury, Management, Outcome, Jordanian Hospitals
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HUMAN TRAFFICKING: DISCUSSING COMMON NAMING AND INCLUSION IN NURSING 
CURRICULUM

Harley NEWMAN

United States 

Abstract: Background: Human trafficking is a crime against humanity, and research has confirmed that tho-
usands of people are trafficked in the United States each year. The literature has determined that nurses and 
other healthcare workers can identify and intervene victims of human trafficking. Nurses are clinically placed 
in emergency care centers and emergency services where victims of human trafficking can be taken for illness 
and injury treatments. Currently, there is limited content covered in schools and nursing colleges to prepare 
nurses to defend victims of human trafficking in an effective way. There has not been a systematic review of 
the literature on human trafficking and the resulting publications for nursing education. Objective: This study 
will try to eliminate the gaps in the literature by conducting a systematic review:

1) Definition and naming of human trafficking,

2) Theoretical elements applied to human trafficking and,

3) the need to include human trafficking content in the curriculum of nursing education.  

Key Words: Nursing Education, Human Trafficking, Curriculum
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ADESCRIPTIVE, CROSS-SECTIONAL STUDY ANALYZING AN EFFECTIVE 
CHARACTERISTIC CLINICAL LECTURER: PERCEPTIONS OF NURSING STUDENTS 

Koycheva Angelika FYODOROVNA 

Russia

Abstract: This study examined the baccalaureate students’ perceptions of the characteristics of an effecti-
ve clinical instructor using the Whitehead Characteristics of Effective Clinical Instructor Rating Scale. The 
assessment tool is a 39-item 5-point Likert-type scale that measures interpersonal relationships, personality 
traits, teaching practices, knowledge and experience, and assessment procedures. In this descriptive cross-
sectional study, a sample of 110 second and third grade students randomly selected from an urban nursing 
school was used. The results showed that the students considered all characteristics as important (m = 4.05 to 
4.76). The comparison of the tools related to the characteristics of an effective clinical instructor by year group 
showed significant differences between the year groups for all five categories (p = 0.0001). The comparison of 
the average characteristics of effective clinical instructors by age groups revealed that there were statistically 
significant differences between the mean scores of interpersonal relationships (p = .005), personality traits (p 
= .024), teaching practices (p = .027), and evaluation. procedures (p = .047). Students attach great importance 
to the characteristics of clinical instructors. Therefore, in order to provide a suitable environment for learning, 
nursing schools can create interactive feedback sessions with students and clinical instructors to ensure that 
both groups understand their expectations from each other. Clinical instructors are accepted as clinical experts. 
This is a new model developed in the nursing school to address the long-standing shortage of nurses in clini-
cal areas and the quality of supervision of nursing students. The significant need for well-trained nurses is a 
priority for the institution; hence it is important to assess the effectiveness of clinical instructors. This study 
therefore investigated the characteristics of effective clinical instructors from the students’ point of view.  The 
results of this study may be useful in informing best practices for Nursing Education.

Key Words: Clinical instructors in nursing, Role and responsibilities of clinical instructors in nursing, Charac-
teristics of effective or good clinical instructor, Clinical nursing education
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HEMŞİRELERİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞİŞİME KARŞI 
TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Arife ÇAKIN, Dilek ÖZMEN

Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışmada hemşirelerin bireysel yenilikçilik düzeylerinin değişime karşı tutumlarına etkisini 
incelemek amaçlandı. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte planlandı. Araştırmanın evrenini, Bolu 
il Merkezi’nde T.C. Sağlık Bakanlığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesine bağlı olarak çalışan 457 hemşire (N=457) oluşturdu. Örneklem büyüklüğü Epi Info 2000 programında, 
%50 bilinmeyen prevelans, 0,05 sapma ve %95 güven aralığında ulaşılması gereken en küçük sayı olan 186 
hemşireye ulaşıldı (n=186). Veriler 01 Ağustos-30 Eylül 2016 tarihleri arasında “Hemşirelerin Bireysel ve 
Mesleki Özellikleri Soru Formu”, “Değişime Karşı Tutum Ölçeği (DKTÖ)” ve “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği 
(BYÖ)” kullanılarak toplandı. Verilerin analizi için SPSS 23 paket programı kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya 
katılan hemşirelerin yaş ortalamaları 32,73±0,85’dir. Hemşirelerin %79,6’ sı kadın, %68,8’ i evli, %63,4’ ü 
lisans mezunu, %95,7’si kadrolu ve %30,1’i klinik birimlerde görev yapmakta idi. Araştırmada hemşirelerin 
bireysel yenilikçilikleri düşük düzeyde (60,10±7,90), değişime karşı tutumları orta düzeyde (X=60,98±12,66) 
bulundu. Hemşirelerin % 45,2’ si kuşkucu, % 33,3’ ü gelenekçi, % 18,3’ ü sorgulayıcı, %2,7’ si öncü, %0,5’ i 
yenilikçi bulundu. Buna göre hemşirelerin bireysel yenilikçilik kategorisi kuşkucuydu. Araştırma sonucunda 
Değişime Karşı Tutum Ölçeği toplam puanı ile Bireysel Yenilikçilik Ölçeği Toplam Puanı arasında pozitif 
yönde zayıf düzeyde (r =,278) ilişki saptandı. Sonuç: Hemşirelerin bireysel yenilikçilik düzeylerinin değişime 
karşı tutumlarını pozitif yönde etkilediği bulundu. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Bireysel Yenilikçilik, Değişim 
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SANAL HEMŞİRE AVATARLARI

Aslı ER KORUCU, İlknur Münevver GÖNENÇ

Türkiye

Öz: Amaç: Avatarlar sağlık çalışanlarını çeşitli nedenlerle somutlaştırmak için kullanılmaktadır. Bu derleme-
nin amacı yeni bir kavram olan avatar hemşirelerin önemini değerlendirmektir. Yöntem: Bu çalışma literatürün 
bütünleştirici bir derlemesidir. Bulgular: Sanal ortamda kullanıcıların grafiksel gösterimi olan avatarlar, sanal 
gerçeklik programlarının popüler bileşenleri olmakla birlikte sağlık alanındaki son yenilikler içerisinde yer 
almaktadır. Sanal avatarların sağlık alanındaki kullanımı için hasta bilgilerinin toplandığı, yaşam tarzı değişik-
likleri ile ilgili danışmanlık ve taburculuk eğitimini içeren bir yazılım görseli oluşturulmakta ve bu alandaki 
kullanımına sanal hemşireler örnek olarak gösterilebilmektedir. Sanal hemşire avatarları sağlık ortamlarında 
hemşireler tarafından geleneksel olarak yapılan hasta bakımını desteklemek için kullanılmaktadır. Zhou ve 
ark. (2014) tarafından yapılan bir çalışmada sanal hemşire avatarlarının, bakım planları, ilaçları gözden ge-
çirme ve hastaneden taburcu olma görevlerini başarıyla yerine getirebildiği bildirmektedir. Ayrıca son kanıt-
lar göstermektedir ki, kültürel ve sosyal özeliklerle birlikte kullanıcı tercihine yönelik geliştirilen avatarların 
sunmuş olduğu rehberlik hizmetleri, kullanıcılar tarafından fiziksel ve psikososyal yönden daha iyi sonuçlar 
elde edilmesini sağlamaktadır. Sanal hemşire avatarları ile ilgili yapılan bir çalışmada iki avatar örneği kulla-
nılmış, avatarlardan biri beyaz diğeri Afrika kökenli avatar kadın modeli olarak tasarlanmıştır. Bu durumun 
hasta memnuniyeti üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde, hasta ve avatar benzerlikleri ile hasta memnuniyeti 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ancak sanal hemşire avatarlarının yararları karmaşık ahlaki 
yargılarda bulunma ve işbirliğine katılma yetenekleriyle sınırlı kalmaktadır. Sonuç: Literatür, sanal hemşire 
avatarlarının hastalar için kabul edilebilir ve başarılı bir şekilde tamamlayabileceği görevlerinin olduğunu 
göstermektedir. Sanal hemşire avatarları, profesyonel hemşirelerin doldurduğu birçok rol için uygun olmasa 
da, hemşirelik profesyonelleriyle işbirliği içinde, sağlık hizmeti arzı ile talep arasındaki boşluğu kapatmaya 
yardımcı olacak görevler üstlenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Avatar, Sanal Hemşire, Hemşire 
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HEMŞİRELIK EĞITIM SÜRECI IÇIN KAVRAMSAL BIR MODEL ÖRNEĞI: PROFESYONEL 
DEĞERLER GELIŞIM SÜRECI MODELİ

Ayla KAYA, Ayşegül İŞLER DALGIÇ

Türkiye

Öz: Hemşirelik modelleri, bireyin gereksinimlerinin belirlenmesini sağlayan ve hemşirelik sürecine rehberlik 
eden, kavramsal ve sistematik zihinsel bir süreç olarak tanımlanır. Hemşirelik modelleri hemşireliğe bakış 
açısını kazandıran ve hemşirelik uygulamalarına, araştırmalarına, eğitimine ve yönetimine, uygulamalarına 
yön veren çoğunlukla soyut modellerdir. Hemşirelerin profesyonel değerlerinin güçlendirilmesi ve böylece 
hasta bakım kalitesinin arttırılması, kaliteli ve sürekli eğitim yoluyla desteklemelidir. Hemşireler çalışmaya 
başladıktan sonra kurumun kendilerinden beklediği rol beklentileri ile kendi profesyonel rollerini, profesyonel 
değerlerini nasıl harekete geçirecekleri ile ilgili karmaşa yaşarlar. Bu nedenle hemşirelik okullarının öğrenci-
lerini bu güçlükler ile baş edebilecek nitelikte mezun etmeleri önemlidir. Eğitim süreci öğrenci hemşirelerin 
profesyonel değerlerinin gelişiminde önemli etkiye sahiptir. Ayrıca öğrenci hemşirelerin sahip olduğu bireysel 
değerlerin, öğrencilerin profesyonel değerlerinin temelini oluşturduğu araştırmalarda belirtilmektedir. Araştır-
malara göre “Profesyonel Değerler” hemşirenin içselleştirme ve profesyonel kimlik gelişimi olarak tanımlanan 
sosyalizasyon süreci sonrasında bireysel değerlerin yansıması ve genişlemesiyle ortaya çıkmaktadır. Profesyo-
nel Değerler Gelişim Süreci Modeli, bireysel değerler, profesyonel değerler, profesyonellik ve sosyalizasyon 
kavramlarını içine alan kavramsal bir model örneğidir. Bu derleme makalenin amacı öğrenci hemşirelerin 
profesyonel gelişimlerine katkı sağlamada, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilmiş olan 
Profesyonel Değerler Gelişim Süreci Modeli’nin tanıtılmasıdır. Profesyonel Değerler Gelişim Süreci Modeli, 
hemşirelik eğitimi süreci ve sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlayan kavramsal bir model örneğidir. Model, eğitim 
sürecinde öğrenci hemşirelerin profesyonel değerlerinin gelişimini etkileyen kavramlara vurgu yapmaktadır. 
Model öğrenci hemşireler ile yapılan çalışmalarda rehber niteliği taşıyarak uygulamaya yansıtılacak nitelikte 
olup, literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Model kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların, 
öğrenci hemşirelerin profesyonel bakım davranışlarını geliştirmeye katkı sağlayacağı varsayılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci Hemşire, Eğitim, Değerler, Profesyonellik, Sosyalizasyon 
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DİJITAL OYUNLARIN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKI ETKILERI: MEVCUT DURUM VE 
AILELERE ÖNERILER

Ayla KAYA, Duygu YILDIZ KEMER, Ayşegül İŞLER DALGIÇ

Türkiye

Öz: Çocuklar dünyayı tanımak ve becerilerini geliştirmek için birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşim içine 
girerler. Bunu sağlamanın en etkin yolu oyundur. Eskiden çocuğun hayatında önemli etkiye sahip olan oyunla-
rın temel alanı dış dünya ve sokakken, günümüzde çocuklar oyun oynadıkları sürenin çoğunu dijital ortamda 
geçirmektedirler. Dijital oyunlar; çeşitli içerikte yazılımlar ile programlaması yapılan, oyunculara görsel bir 
ortamla birlikte kullanıcı girişi yapma olanağı tanıyan ve başta masa üstü, diz üstü bilgisayar olmak üzere, 
oyun konsolu, telefon, tablet gibi elektronik platformlarla oynanan oyunlardır. Kontrollü ve sınırlı dijital oyun-
lar çocukların muhakeme gücü ile görsel ve motor becerileri artırırken kontrolsüz, sınırsız ve aşırı oynanan 
dijital oyunlar çocuklarda bazı fiziksel problemlerin yanında şiddet davranışlarında artma, akademik başarıda 
düşüş, depresyon, yalnızlık ya da kaygı bozukluklarına neden olabilmektedirler. Dijital oyun oynayan çocuk, 
oyun oynama isteğini kontrol edemiyor, oyun oynamayı uzun süre bırakamıyor, oyunu gerçek yaşamla bütün-
leştirerek görev ve sorumluluklarını aksatıyor ve oyun oynamayı başka etkinliklere tercih ediyorsa dijital oyun 
bağımlılığı riski ile karşı karşıyadır. Dijital oyun bağımlılık düzeyinin yıllar içerisinde giderek artması, psiki-
yatri kliniklerine bu konuda başvuruların artması, ailelerin destek ve çözüm arayışları, araştırmacıların ortaya 
koyduğu kanıtlar, konu ile ilgili önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. Dijital oyun oynama yaşının gittikçe 
daha erken yaşlara inmesi ve çocukların daha fazla oynamayı tercih ettikleri şiddet içerikli oyunlar göz önüne 
alındığında dijital oyun bağımlılığının henüz gelişmeden önlenmesi önemlidir. Tüm bu gerekçelerden yola 
çıkarak çalışmada, dijital oyunların çocuklar üzerindeki etkileri ve mevcut durum ele alınmış, buna yönelik 
literatür doğrultusunda ailelere öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Oyun, Bağımlılık, Çocuk, Ebeveyn 
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PEDİATRI HEMŞIRELIĞINDE TEKNOLOJI KULLANIMININ YERI VE ÖNEMI: LITERATÜR 
DERLEMESİ

Ayla KAYA, Nimet KARATAŞ

Türkiye

Öz: Teknoloji ve buna bağlı olarak teknolojik gelişmeler, insanlık var olduğundan bugüne devam eden dina-
mik bir yapıdır. Geçmişte teknolojik gelişmelerin bilime öncülük ettiği varsayımı hüküm sürerken günümüzde 
bilimin teknolojik gelişmelerin kaynağı olduğu inancı kabul görmektedir. Teknoloji günümüzde her alanda 
yaygın kullanılmakta, uzun yaşama olanak tanıyarak, uzak olanı yakınlaştırmaktadır. Bilim ve teknoloji tüm 
alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da hızla gelişmektedir. Sağlık bakım hizmetleri ve teknolojideki ilerle-
meler, nüfus yapısındaki değişiklikler, bakım alan bireylerin artan talepleri hemşirelik hizmetlerini etkilemek-
tedir. Hemşirelikte teknolojinin uygulama alanlarında ve bilimsel çalışmalarda kullanımı ile daha nitelikli ba-
kım sağlandığı araştırmalarda belirlenmiş bir bulgudur. Bu felsefenin oluşmasında kilit rol oynayan en önemli 
kavramlardan biri profesyonelliktir. Profesyonelleşmenin bir gereği olarak sürekli gelişmek ve teknolojik ge-
lişmeleri bakıma entegre etmek, daha nitelikli bir bakım için vazgeçilemezdir. Profesyonel bir hemşireden 
sağlık bakımı vermenin yanı sıra teknolojik gelişmeleri takip etme, araştırma yapma, teori geliştirme, mesleki 
örgütlere ve politik aktivitelere katılma gibi profesyoneller tarafından yerine getirilen işlevleri gerçekleştirme-
leri beklenmektedir. Bu literatür derlemesinin amacı, pediatri hemşireliğinde teknoloji kullanımının yeri ve 
önemine dikkat çekmek ve bu konudaki farkındalığı artırmaktır. Pediatri hemşireliğinde gelişen teknolojileri 
uygulama alanları ve bilimsel araştırmalarına yansıtmaları çocuk sağlığının yükseltilmesi ve sürdürülmesinde 
oldukça önemli role sahiptir. Teknoloji alanındaki gelişmelerin, hemşirelik bakım kalitesinin yükseltmesinin 
yanında, hasta güvenliğini artırması adına da önemli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pediatri Hemşireliği, Bakım, Profesyonellik, Teknoloji 
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YÜKSEK DÜZEY GERÇEĞE UYGUN SİMÜLASYONUN HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ 
BILGI, MEMNUNIYET VE ÖĞRENMEDE KENDINE GÜVEN DÜZEYINE ETKISI

Berna DİNCER, Hacer ATAMAN

Türkiye

Öz: Hemşirelik eğitiminde amaç; sorumluluk sahibi, problemlere bilimsel olarak yaklaşan, kendine güvenen, 
sorgulayan, araştıran, özgürce düşünebilen, yeteneklerini yaratıcı ve tam kapasite ile kullanabilen meslek üyesi 
yetiştirmektir. Bu nedenle öğrencilere bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerin kazandırılmasını sağlayan 
eğitim yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Bu yöntemlerden biri olan simülasyonun, hemşirelik eğiti-
minde planlanan öğrenme hedefleri doğrultusunda kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Araştırma, simülasyon 
yönteminin hemşirelik bölümü öğrencilerinin bilgi, memnuniyet ve öğrenmede kendine güven düzeylerine 
etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ilinde bir devlet üniversitesinin 2017-
2018 eğitim öğretim yılında hemşirelik bölümünün 2. sınıfında öğrenim görmekte olan, araştırma kriterlerine 
uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 61 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak sosyode-
mografik özellikleri içeren “Bilgi Formu”, diyabet ve hipoglisemiye yönelik bilgi düzeyini ölçen “Diyabet ve 
Hipoglisemi Bilgi Testi”, “Öğrenci Memnuniyeti ve Öğrenmede Kendine Güven Ölçeği” kullanıldı. Araştırma 
grubunu oluşturan öğrencilerin, %82’si kadın, yaş ortalaması 19.39±0.89’dur. Deney ve kontrol grubunun, 
diyabet ve hipoglisemi bilgi ön testi puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Deney 
grubunun diyabet ve hipoglisemi bilgi son test ve 1. ay sonundaki puanlar, kontrol grubuna göre istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlendi (p=0,00; p<0,01). Deney grubundaki öğrencilerin memnuni-
yet ve öğrenmede kendine güven düzeyleri toplam puan ortalamasının 59.61±4.54 olduğu saptandı. Simülas-
yon ile eğitim alanların memnuniyet ve kendine güven düzeylerinin yüksek olduğu bulundu. Hemşirelik öğ-
rencilerinin bilgi kazanım sürecinde simülasyon yöntemlerinin kullanımına ağırlık verilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Simulasyon, Eğitim, Hemşirelik, Memnuniyet, Öğrenmede Kendine Güven 
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AİLELERİN VE SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN GELENEKSEL UMBİLİKAL KORD 
KLEMPİNDEN MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİ

Betül MAMMADOV

Kıbrıs

Öz: Doğumdan sonra umbilikal kord steril şartlarda, abdominal duvarın 1-2 cm yukarısından klemplenerek 
kesilir. Bu amaçla üretilen klemplerin tarihçesi 20. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Geleneksel klemp yakla-
şık 6 cm uzunluğunda ve 4,5 cm kalınlığında ince dişli kıstırma yüzeyine sahip iki adet bacaktan oluşmaktadır. 
Araştırmanın amacı ailelerin ve sağlık çalışanlarının günümüzde kullanılan umbilikal kord klempine ilişkin 
görüşlerini saptamaktır. Yöntem: Araştırmanın aileler ile gerçekleştirilen bölümünde özel bir üniversite has-
tanesine başvuran 0-1 aylık bebeği olan 150 anne ile görüşülmüştür. Sağlık çalışanları ile yapılan araştırma 
aynı kurumda yapılmış ve örneklem seçimine gidilmemiş olup, kadın ve çocuk sağlığı alanında görev yapan 
tüm ebe, hemşire ve doktorlar (n=55) ile görüşülmüştür. Anketler literatür taranarak ve uzman görüşü alınarak 
hazırlanmıştır. Veriler yüzyüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Bulgular: Annelerin klempin boyutlarına 
ilişkin görüşlerine bakıldığında %64,7’si klempin “gereğinden büyük” olduğunu söylemektedirler. Annelerin 
klemple ilgili sorun yaşama durumlarına bakıldığında, %53,3’ü bebeği giydirme ve giysilerini çıkarma es-
nasında klempin giysilere takıldığını, %30’u bebeğin karnına battığını ve derisini tahriş ettiğini, %6’sı klem-
pin gevşek kapatılmasından dolayı kanama sorunu yaşadıklarını ifade etmiştir. Annelerin farklı tasarımda bir 
klempe ihtiyaç duyma durumlarına bakıldığında %66,7’si farklı tasarım klemp olması gerektiğini belirtmiştir. 
Sağlık çalışanlarının %54,5’i klemp ile ilgili sorun yaşadıklarını (takarken elden kayma, kilitlemekte zorluk 
vb.) ifade etmişlerdir. Sağlık çalışanlarına farklı tasarımda klempe ihtiyaç olup olmadığına dair fikirleri sorul-
duğunda %74,5’i ihtiyaç olduğunu söylemişlerdir. Sonuç ve öneriler: Gözlemlerimiz ve elde ettiğimiz sonuçlar 
ebeveynlerin ve sağlık profesyonellerinin geleneksel klemp ile ilgili şüpheleri ve sorunları sık dile getirdikleri 
doğrultusundadır. Araştırmanın örneklem sayısı arttırılarak farklı kurumlarda tekrarlanması ve daha küçük bir 
tasarım için çalışmaların başlatılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Umbilikal kord klempi, Yenidoğan, Ebelik, Hemşirelik 
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ÜÇ BOYUTLU YAZICI İLE ÜRETİLMİŞ TIBBİ ALETLER VE ORGAN EĞİTİM MODELLERİ

Betül MAMMADOV

Kıbrıs 

Öz: Giriş: Üç boyutlu yazıcılar sanal ortamda tasarlanmış modelleri katı şekilde basabilen ve üç boyutlu 
nesnelere dönüştürebilen makinelerdir. Üç boyutlu baskı yaygın bir teknolojidir ve sağlık endüstrisinin bir-
çok alanında kullanılmaktadır. Özellikle sağlık eğitiminde öğrenme ve öğretme sürecinde simülasyon yolu ile 
eğitim vermenin yaralarına dair birçok çalışma mevcuttur. Çalışmanın amacı; tıbbi aletlerin ve eğitimde kull-
lanılan organ modellerinin ucuz, hızlı ve kolay bir şekilde üretilmesini sağlamaktır. Bu amaç için ürettiğimiz; 
fetoskop, yenidoğan umbilikal kord klempi, üç boyutlu anatomik uterus kesit modeli, rahim içi araç takma ve 
servikal smear alma eğitimleri için üretilmiş uterus modeli, doğumu simüle eden üç boyutlu pelvis kemiği ve 
fetal kafatası modeli, jinekolojik hastalıkları tarifleyen (myom, polip vb.) üç boyutlu uterus modelleri çalışma-
larımızdan bazılarıdır. Gereç - Yöntem: Modeller, Zbrush (Pixologic) ve Fusion 360 (Autodesk, CA, ABD.) 
yazılımında çizilerek, Cura yazılımında baskıya hazırlanmış ve Ultimaker 2+ Extended yazıcıya yüklenmiştir. 
Hammaddesi sert plastik malzeme olan polilaktik asit (PLA) ve akrilonitril bütadiyen stiren (ABS) kullanıla-
rak basılmış ve üç boyutlu hale getirilmiştir. Bulgular: Ürettiğimiz modellerin baskı süreleri modelin büyüklü-
ğü ile orantılı olarak 2 saat 26 dakika ile 13 saat 18 dakika arasında değişen zamanlarda basılmıştır. Ürünlerin 
maaliyetleri ise, harcanan hammaddenin gramına göre değişiklik göstermekteydi ve ürün maaliyetleri 4 ile 
24 Türk Lirası arasında değişmekteydi. Sonuç: Simülasyon ile öğrenme ve öğretme yöntemini desteklemek 
amacıyla kullandığımız üç boyutlu baskı teknolojisi, eğitim modelleri üretmek için hızlı, ucuz ve kullanışlı bir 
yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler: 3D yazıcı, Model, Eğitim, Ebelik, Hemşirelik 



81

ÖZET SÖZEL METİNLER

SEZERYAN SONRASI DÖNEMDE KADINLARIN CİNSEL FONKSİYONLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Betül MAMMADOV, Ayten ŞENTÜRK ERENEL

Kıbrıs 

Öz: Çalışma, sezeryan ile doğum yapmış kadınların sezeryan sonrası cinsel fonksiyonlarının değerlendirilmesi 
amacı ile yapılmıştır. Gereç-Yöntem: Sezeryan doğum sonrası dönemde hastaneye başvuran 0-6 aylık bebeği 
olan 207 kadın çalışmaya dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak veri toplama formu ve Kadın Cinsel Fonk-
siyon Durum Envanteri (FSFI) kullanılmıştır. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 31,23±8,05, eşlerinin yaş or-
talaması 35,68±8,75 idi. Kadınların %44,9’u lise mezunuydu. %67,6’sı kontraseptif bir yöntem kullanıyordu. 
%59,4’ü bebeğini emziriyordu. Sezeryan sonrası tekrar cinselliğe başlama süresi ortalama 44,2±18,7 gündü. 
Şu anki cinsel yaşantısının gebelik öncesine kıyasla farksız olduğunu söyleyen kadın oranı %71 idi. Kadınların 
demografik verileri ile FSFI alt ölçeklerinden aldıkları puanlar karşılaştırıldığında; sezeryan sonrası cinsel iliş-
kiye başlama süreleri arttıkça, kadınların cinsel istek (p<0,001), uyarılma (p<0,03), lubrikasyon (p<0,001), or-
gazm (p<0,001), cinsel doyum (p<0,001) puanlarının da anlamlı olarak arttığı bulunmuştur. Sezeryan sonrası 
cinselliğe geç başlayan kadınların ağrı puanları (p<0,002) ise daha düşük bulunmuştur. Emzirmeyen kadınların 
orgazm (p<0,006) ve cinsel doyum (p<0,001) puanları ise emziren kadınlara oranla daha yüksek bulunmuştur. 
Kadınların yaşları arttıkça cinsel istek (p<0,01), uyarılma (p<0,01), orgazm (p<0,004), doyum (p<0,01), puan-
larının ise azaldığı bulunmuştur. Kadınların evlilik süreleri arttıkça cinsel istek (p<0,001) ve orgazm (p<0,03) 
puanlarının azaldığı bulunmuştur. Sonuç: Sezeryan sonrası ilk altı aylık dönemde cinsel ilişkiye başlama süresi 
uzadıkça kadınların cinsel işlevlerinin olumlu yönde arttığı; evlilik süresi, yaş, emzirme gibi faktörlerin cinsel 
fonksiyonları etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsellik, Sezeryan, Cinsel İşlev Ölçeği, Ebelik, Hemşirelik 
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ÜÇ BOYUTLU YAZICI İLE ÜRETİLMİŞ YENİ TASARIM UMBİLİKAL KORD KLEMPİNİN 
ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

Betül MAMMADOV, Gülşen VURAL

Kıbrıs

(BU ÇALIŞMA BİLİM KURULU TARAFINDAN SÖZEL SUNUM BİRİNCİ ESER SEÇİLMİŞTİR)

 

Öz: Tasarımı 1960’lı yıllara dayanan ve günümüzde kullanılan umbilikal kord klemplerinin, yenidoğanlarda 
kullanımı sırasında ailelerin ve sağlık profesyonellerinin bazı sorunlar (klempin bebeğin giysilerine takılması 
ve karnına batması, klemp takılırken elden kayması vb.) yaşadıkları gözlenmiştir. Çalışmamızın amacı üç 
boyutlu baskı (3D) teknolojisini kullanarak daha küçük ve ergonomik bir klemp üretmek ve üretilen klempin 
etkinliğini test etmekti. Gereç-Yöntem: Tasarım ve 3D baskı işlemlerinden sonra tıbbi atık olarak atılacak 
olan umbilikal kord örnekleri alınarak sıvı kaçak testleri yapıldı. Umbilikal kord damarları 4 french sonda ile 
kateterize edilerek kordun çevresi 3/0 ipek iplik ile sıkıca bağlandı. Sonda ucu basınç infüzyon manşonuna 
takılmış salin solüsyonuna eklendi. Kordun diğer ucuna yeni tasarım klemp takılarak manşon 100 mmHg ve 
200 mmHg basınca kadar şişirilerek sıvı kaçağı olup olmadığı gözlendi. Toplam 336 kordon örneğinde yeni 
klemp, 100 kordon örneğinde ise geleneksel klemp ile (kontrol grubu) test yapıldı. Klempler takılmadan önce 
takıldıktan sonra Vernier kumpası ile çapları ölçüldü. Bulgular: Kord kalınlıklarının ortalaması 11,1 ± 3,5 
mm (min-max:4,5–23,3 mm) idi. Kordun yeni tasarım klemp ile klemplendikten sonra sıkıştırılmış kordon 
genişliği (17.3±2.3mm) ortalama değeri, geleneksel klemp ile (23.5±3.5mm) idi ve bu fark istatistiksel olarak 
anlamlıydı (p <0.001). Yeni tasarım klemplerin tamamı (n=336) göbek kordonlarını herhangi bir sıvı sızıntısı 
olmadan güvenli ve verimli bir şekilde klempledi. Sonuç ve Öneriler: Yeni tasarım umbilikal kord klempi bo-
yut olarak geniş kordonları da sıkıştırabilen, güvenli, verimli ve estetik görünümde bir araçtır. Bununla birlikte 
yeni tasarım klemp, yenidoğan bebekler üzerinde prospektif olarak randomize kontrollü çalışmaların yapıl-
masına, bağımsız sağlık hizmeti sağlayıcılarının etkinlik testlerine ve yeni klempe yönelik hasta memnuniyeti 
anketleri ile daha fazla doğrulanmaya ihtiyaç duymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Umbilikal kord klempi, Yenidoğan, İnovasyon, 3D yazıcı, Ebelik 
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TÜRKİYE SAĞLIK HARCAMALARI: FAKLI TEKNİKLER İLE  ANALİZİ

Ayhan AYTAÇ, Ümran SEVİL, Murat KORKMAZ, Mustafa TALAS, Ayça GÜRKAN

Türkiye

Öz: Bu araştırmanın amacı Türkiye’de 1999-2018 yılları arasındaki sağlık harcamalarının değerlendirilmesi-
dir. Bu araştırma sağlık harcamalarına ilişkin 1999-2018 yılları arasındaki Türkiye İstatistik kurumu verileri 
kullanılarak yapılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapı-
lan Birim kök, Granger nedensellik, Regresyon analizleri sonucunda sağlık faktörlerinin arasındaki ilişkinin 
varlığı ve birbirlerini nasıl etkiledikleri araştırılmıştır. Çalışma sonunda sağlık harcama istatistiklerinin birim 
kök içermediği bulunmuştur. Ayrıca yapılan nedensellik analizi sonuçları doğrultusunda cari sağlık, hastaneler, 
evde hemşirelik bakımı, ayakta bakım sunanlar, perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar, halk sağlığı 
programlarının sunumu ve yönetimi, genel sağlık yönetimi ve sigorta ve yatırım harcamalarının toplam sağlık 
harcamasının bir nedeni olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber Cari sağlık, Hastaneler, Evde hemşirelik ba-
kımı, Ayakta bakım, Perakende satış ve diğer tıbbi malzeme, Halk sağlığı programlarının sunumu ve yönetimi, 
Genel sağlık yönetimi ve sigorta vb. gibi harcamalardaki bir birimlik artışın değişen oranlarda toplam sağlık 
harcamasında da artışa neden olduğu, Toplam sağlık, Cari sağlık harcaması, Hastaneler, Evde hemşirelik bakı-
mı, Ayakta bakım, Perakende satış ve diğer tıbbi malzeme, Halk sağlığı programlarının sunumu ve yönetimi, 
yatırım vb.  harcamalardaki artışın da toplam sağlık kurumları sayısında artışa neden olduğu sonucuna ulaşıl-
mıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Harcama, Hastane, Toplam Sağlık Harcaması
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HEMŞİRELERDE LİDER ÜYE ETKİLEŞİM DÜZEYİNİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞI 
ÜZERİNE ETKİSİ

Cennet ÇİRİŞ YILDIZ, Hasan ATAR, A. Nefise BAHÇECİK, Evşan ARSLAN

Türkiye

Öz: İş dışı internet kullanımı olarak ifade edilen sanal kaytarma davranışı son yıllarda çalışanlar ve işletmeler 
üzerinde önemli etkilere sahiptir. Özellikle, kurumlarda çalışanları sanal kaytarma davranışına iten pek çok 
neden bulunmasına rağmen konu ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, 
hemşirelerde lider üye etkileşim düzeyinin sanal kaytarma davranışı üzerine etkisi olup olmadığını belirle-
mektir. Bu çalışma İstanbul ilinde bir devlet hastanesinde çalışan hemşireler üzerinde yürütülmüştür. Veri 
toplama aracı olarak çalışanların demografik ve internet kullanımı bilgilerini belirlemeye yönelik Akca’ nın 
(2013) çalışmasından alınan 18 sorudan oluşan anket, Anandarajan vd.’nin (2004) geliştirdiği “Kişisel İnternet 
Kullanma Eylemleri” (Personal Web Usage Behaviors) ölçeği ve lider üye etkileşiminin niteliğini belirlemek 
için Baş ve arkadaşları tarafından (2010) Türkçe uyarlaması yapılan Liden ve Maslyn’in (1998) “Lider Üye 
Etkileşiminin Çok Boyutluluğu” ölçeği kullanılmıştır. Veriler anket uygulaması ile toplanmış olup örneklemi 
148 hemşire oluşturmaktadır. Araştırmada lider üye etkileşimi ile mesai saatleri içi internet kullanım etkin-
likleri arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (F=4,652; p=0,033<0.05). Ancak, mesai saatleri içi internet kullanım etkinlikleri genel düzeyinin 
belirleyicisi olarak lider üye etkileşimi düzeyi arasında ilişkisinin (açıklayıcılık gücünün) zayıf olduğu gö-
rülmüştür (R2=0,024). Hemşirelerin algıladığı lider üye etkileşim düzeyi mesai saatleri içi internet kullanım 
etkinlik düzeyini arttırmaktadır (ß=0,097). Örgütler için bir üstünlük aracı olarak görülen bilgi teknolojilerinin 
etkin şekilde kullanımı verimlilik ve etkinliği sağlarken, çalışanlar arasında kötü amaçlı kullanılabilmektedir. 
Bu gibi etkilerinden dolayı hemşirelerde sanal kaytarma davranışını etkileyen diğer faktörlerin belirlenmesi 
hem hastaneler hem de hemşireler açısından çeşitli yararlar sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sanal Kaytarma, Lider-Üye Etkileşimi, Hemşirelik 
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ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANILAN YENİ TEKNOLOJİLER

Dilek DORUK KONDAKCI, Semra EYİ

Türkiye

Öz: Hastane dışı meydana gelen kardiyak olayların görülme sıklığı Amerikan Kalp Derneği’ne (AHA) göre, 
2018 yılı verileri doğrultusunda 100.000 kişide 140.7 kişi olarak gerçekleşmiştir. Ani kalp durması, birkaç 
saniyenin bile hayatta kalma şansını arttığı zamana duyarlı tıbbi acil durumlardandır. Müdahale edilmeyen 
her dakika için hayatta kalma şansı %7-10 azalmaktadır. Otomatik eksternal defibrilatörler (OED), ani kalp 
durmasını tedavi etmede en etkili yöntemlerdendir. Literatüre göre hızlı defibrilasyon hayatta kalma oranı-
nın %40-70 kadar yükseldiğini ortaya koymaktadır. Amerikan Kalp Derneği’nin yaptığı açıklamada “Yaşam 
zinciri”nin; erken erişim, erken CPR (Kardiyopulmoner resüsitasyon), erken defibrilasyona bağlı olduğu bil-
dirilmektedir. Dünyada pekçok ülkede otomatik eksternal defibrilatörler halk tarafından yaygın olarak kulla-
nılmaktadır. OED’ler defibrilasyon süresini azaltmakta ve sağ kalım oranının artmasına yardımcı olmaktadır. 
Günümüzde giderek artan teknolojik gelişmeler doğrultusunda bazı kuruluş ve araştırmacılar OED taşımak 
için kullanmak üzere insansız uçak teknolojileri (drone) geliştirdiler. Uçan OED’ler en kısa zamanda şok sağ-
layarak kardiyak olaylarda sağkalıma destek sağlayacaktır. 2017 yılında Sağlık hizmetleri bilişim yenilikçisi 
ödülünü kazanan PULSARA; telefon ve tabletlerde kullanılabilen, hasta bilgilerinin eş zamanlı ve güvenli 
şekilde paylaşımını sağlayan, hasta taşımasını ve klinisyenlerin hazırlığına olanak sağlayan bir sistemdir. Kalp 
krizi ve inme geçiren hastalarda sağ kalım oranlarını arttırdığı ortaya konmuştur. İletişim ve bakım koordinas-
yonunu kolaylaştırarak insan sağlığını iyileştirmek ve güçlendirmek için kurulmuş bir sistemdir. Günümüzde 
artan nüfus oranlarına paralel olarak artan trafik yoğunluğu hastane öncesi acil servislere yönelik artan talepler 
sağlık sistemindeki zorlukları ortaya çıkarmaktadır. Sorunların çözümünde motor ambulansların kullanımı 
yaklaşımı benimsenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Drone, Otomatik Eksternal Defibrilatör, Defibrilatör 
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖZELLİKLERİNİN KİŞİLİK 
ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

Dilek YILDIRIM, Özlem AKMAN

Türkiye

Öz: Giriş ve Amaç:  Geleceğin hemşirelerine sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içinde mesleğin varlığını 
koruyabilecek ve sürdürebilecek nitelikleri kazandırmak son derece önemlidir. Hemşirelerin kişilik özellikle-
rini bilmek, yenilikçiliğe yönelik performansı tespit etmeye ve onları doğru yönlendirmeye yardımcı olabil-
mektedir. Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik özelliklerinin kişilik özellikleri ile ilişki-
sini belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı-ilişki arayıcı nitelikteki çalışma, İstanbul’da bir vakıf 
üniversitesinin hemşirelik bölümünde öğrenim gören 132 öğrenci ile gerçekleştirildi. Bireysel Bilgi Formu, 
Bireysel Yenilikçilik Ölçeği ve Eysenck Kişilik Anketi Gözden Geçirilmiş/Kısaltılmış Form (EKA-GGK)’u 
kullanılarak veriler toplandı. Veriler SPSS programında frekans-yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, 
korelasyon analizi kullanılarak analiz edildi. BULGULAR: Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Ölçeği’nden 
aldıkları puan ortalamasının 67.05±7.58 ve EKA-GGK toplam puan ortalamasının 12.82±2.68 olduğu belir-
lendi. Öğrencilerin EKA-GGK, alt boyutlarından en yüksek puanı dışa dönüklük (4.01±1.92), en düşük puanı 
ise psikotizm (1.43±1.10) alt boyutundan aldıkları belirlendi. Öğrencilerden dışa dönük kişilik özellikleri ile 
bireysel yenilikçilik puanları arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki olduğu görüldü (p<0.001). Dışa dönüklük 
puanları ile yalan alt boyutu puanları arasında ise negatif yönlü zayıf bir ilişki olduğu saptandı (p=0.04). So-
nuç: Öğrencilerin bireysel yenilikçilik davranışlarının orta düzeyde olduğu, öğrencilerin çoğunun dışa dönük 
kişilik yapısı gösterdiği belirlendi. Ayrıca hemşirelerin bireysel yenilikçilik davranışlarının kişilik özellikle-
rinden etkilendiği görüldü. Hemşirelik eğitim programlarının, öğrencilerin bireysel yenilikçilik davranışlarını 
geliştirecek ve kişilik özelliklerini bu yönde kullandıracak şekilde zenginleştirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bireysel Yenilikçilik, Hemşirelik Öğrencileri, Kişilik Özellikleri 
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AFİLİYE ÜNİVERSİTE / EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AR-GE BİRİMİNİN 
YAPILANMA SÜRECİ VE KOORDİNASYONU; HİTİT ÜNİVERSİTESİ EROL OLÇOK EĞİTİM 

VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AR-GE FAALİYETLERİ VE VERİMLİLİĞİ

Esin ESER, İbrahim Tayfun ŞAHİNER, Hüseyin KAYADİBİ, Sinan ZEHİR, Merve TÜRKMEN,  
Mesut SEZİKLİ

Türkiye

Öz: Kişinin, toplumun ve kültürün bilgi birikimini artıran Araştırma Geliştirme (Ar-Ge), sistematik bir temele 
dayalı olan yaratıcı çalışmaları kapsar. Çok fazla sayıda yenilik içeren Ar-Ge, bilimsel ve teknolojik gelişme 
sağlayan ve çıktıları özgün olan bir birimdir. Eğitim, kalite-verimlilik düzeylerinin etkililik, işlevsellik, nitelik, 
ölçülebilirlik ve uygulanabilirlik açısından düzenli bir şekilde takip edilmesi gerektiğinden, sağlık alanında 
daha güçlü araştırmalar yapmanın ve insan gücü kapasitesini arttırmanın ancak Ar-Ge faaliyetleri ile mümkün 
olduğu görülmektedir. Araştırma; bilinmeyeni bilmeye, öğrenmeye yönelik yapılan bilimsel-teknolojik ve sis-
temsel faaliyetlerdir. Geliştirme ise, mevcut bilgiyi sistemi ya da teknolojiyi yeni düzenlemelerle daha iyiye 
doğru yönlendirme faaliyetidir. Araştırma-Geliştirme; bilimsel ve teknik bilgi birikimini açığa çıkarmak ve 
artırmak, sistemik bir temele dayalı olarak yürütülen yenilikçi çaba, çağın gereksinime uygun ihtiyaç tespiti bu 
ihtiyaçların giderilmesi için yapılan faaliyetler, potansiyel bilgi birikimini ortaya çıkarma ve bu bilgi birikimin 
yeni uygulamalarda kullanımıdır. Ar-Ge; yeni ürün ve bilgilerin ortaya çıkarılması süreçlerinin yönetilmesinde 
önemli bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Ar-Ge faaliyetlerini izleyecek, yönlendirecek ve destekleye-
cek bir yapılandırmanın oluşturulması, Ar-Ge Birimlerindeki faaliyetlerin arttırılması için gereklidir. Ar-Ge 
Birimlerinin kurulması ve yapılandırılması, ulusal ve uluslararası alanda yürütülen sağlık hizmetlerine önemli 
katkılar sağlar. Eğitim ve Ar-Ge birimlerinin kurulmasıyla, sağlık hizmet alanında eğitim, araştırma, geliştirme 
ve inovasyon çalışmalarını arttırmak, koordine etmek, desteklemek, etkin koordinasyon yapıları oluşturmak, 
Eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerinde sürdürülebilirliği arttırmak, proje havuzları ve proje detaylarını içeren bil-
gi tabanı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu çalışmada, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Ar-Ge Biriminin kuruluşundan itibaren yapılanmasını ve faaliyetlerini ve hastaneye kazandırdığı 
yenilikleri sunmayı amaçladık. 

Anahtar Kelimeler: Araştırma-Geliştirme, Yapılanma Süreci, Verimlilik 
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ÇALIŞAN KADINLARIN GEBELİK SÜRECİNDE İŞYERİ HEMŞİRESİNİN ROLÜ:FORD 
OTOSAN UYGULAMASI

Evrim YAŞAR CİMBER, Aslı DANA

Türkiye

Öz: Hamile çalışanların sağlıklı bir çalışma ortamında çalışmaları aynı zamanda da kendi kişisel gelişimlerini 
devam ettirerek ailesi ve toplum için faydalı çocuklar yetiştirmesine katkıda bulunmak için devreye alınmış 
çalışma modelidir.Bu süreçte öncelikli olarak gebelerimizin çalışma şekli onlara en uygun şekilde düzenlendi. 
Gebelik sürecinde ergonomik açıdan riski olmayan proseslerde ara montaj işleri yapmaktadırlar. Bu prosesler-
de işyeri hemşiresi ve işyeri hekimi atölye ortamında yapılacak işleri bizzat deneyerek uygunluğuna karar ve-
rirler.Gebelerin ara öğünlerini işyeri hemşiresi ve diyetisyen beraber belirler takibini yaparlar.İşyeri hemşiresi 
aylık olarak tüm gebelerin kilo takibi, TA takibi,ödem açısından takibini yapar,aylık olarak kan sayımı ve idrar 
tetkiklerinin yapılması için sağlık merkezinde bulunan laboratuvara yönlendirir.Riskli gebeliklerin takibini 
daha sık periyotlarda yapar,çalışanın doktor bilgilerini bilir gerektiğinde irtibata geçer.Gebe çalışanlar çalış-
ma saatlerinin içinde hafta üç yarım gün kişisel gelişim faaliyetlerinde bulunurlar.Bunlar gebe yogası,çocuk 
gelişimi,el sanatları dersleridir.İşyeri hemşiresi tarafından doğru emzirme teknikleri,pospartum depresyon gibi 
konularda eğitim verilir.İşyeri psikoloğu düzenli olarak danışmanlık hizmeti vermektedir.Doğum sonrası iş-
başında işyeri hemşiresi çalışanla görüşür işe uyumunu destekler.Gebeliğini bu şekilde tamamlayan çalışan;iş 
ortamından uzak kalmayarak üretime katma değer katar. Kişisel gelişimine katkıda bulunarak yaşam kalitesi 
arttırır.Uzun süreli ve meşakatli doğum sonrası sürecine başlarken keyifli bir şekilde şirketimizden ayrılmasını 
ve tekrar rahat bir şekilde işine dönmesini sağlamış olacağız. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Gebelik, Çocuk, İşyeri, Hemşirelik 
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YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN PROBLEM ÇÖZME 
BECERİSİNİN TIBBİ HATA EĞİLİMİNE ETKİSİ 

Fatma TÜRE, Esra KÖROĞLU ÇAMDEVİREN

Türkiye

(BU ESER BİLİM KURULU TARAFINDAN SÖZEL SUNUM İKİNCİ ESER OLARAK SEÇİLMİŞTİR)

 

Öz: Bu araştırma, yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin problem çözme becerisinin tıbbi hata eğili-
mine etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı, ilişki arayıcı ve kesitsel bir çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın örneklemini İstanbul’da yer alan kamu ve özel hastanelerin genel yoğun bakım ünitesi, yenido-
ğan yoğun bakım ünitesi, pediatrik yoğun bakım üntesi, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi ve koro-
ner yoğun bakım ünitesinde görev alan 18 yaş ve üzeri hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmanın yürütüldüğü 
6 aylık sürede kriterlere uygun toplam 804 hemşireye ulaşıldı. Çalışmanın verileri, birinci bölümde sosyode-
mografik ve mesleki özellikler tanılama formu, ikinci bölümde Problem Çözme Envanteri, üçüncü bölümde 
Hemşirelerin Tıbbi Hata Eğilimi Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler IBM SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) for Windows 20.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin 
değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanıl-
mıştır. Araştırmaya katılan hemşirelerin, yaş ortalaması 26,96±4,389 olup, çoğunluğu kadın, yarısından fazlası 
bekar ve lisans mezunu, büyük çoğunluğu vardiyalı olarak çalışmakta, yarısından fazlasının haftalık çalışma 
saati 50 saat ve altında idi. Hemşirelerin toplam Problem Çözme Envanteri m puan ortalaması 58,644±15,533 
olup problem çözüm becerileri orta düzeyde bulundu. Çalışmadaki hemşirelerin Tıbbi Hata Eğilimi Ölçeği 
toplam puanı ise 4,944±0,216 olarak belirlenip hemşirelerin tıbbi hata eğilimlerinin düşük olduğu belirlendi. 
Problem çözme becerisi puanı ile tıbbi hata eğilimi toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki bulundu. 

Anahtar Kelimeler: Problem Çözme Becerisi, Tıbbi Hata Eğilimi, Yoğun Bakım Ünitesi, Yoğun Bakım Hem-
şiresi, Hemşire 
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HİPERTANSİF HASTALARIN İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN SAĞLIK İNANÇ DÜZEYLERİNİN 
BELİRLENMESİ

Gürcan ARSLAN, Mukadder MOLLAOĞLU

Türkiye

Öz: Giriş: Kronik hastalıklar yaşam boyu tedaviyi ve ilaç kullanımını beraberinde getirmektedir. Hipertansi-
yon kronik kardiyovasüler hastalıklar sınıflandırması içerisindedir. Hipertansif bireyler, sürekli kullandıkları 
ilaçlara karşı zamanla olumsuz duygu ve davranışlar geliştirebilmektedirler. Bireyler tedavinin yetersiz oldu-
ğunu, ilaçların yan etki geliştirdiğini ifade ederek tedaviyi sonlandırmak istemektedirler. Amaç:Bu çalışma, 
hipertansiyonu olan bireylerin ilaç kullanımına ilişkin sağlık inançlarını değerlendirmek için yapılmıştır. Yön-
tem: Tamamlayıcı nitelikte tasarlanan çalışma Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hasta-
nesinde dahili kliniklerde tedavi gören 110 hipertansif hasta ile yapılmıştır. Araştırma verileri; anket formu ve 
İlaç Kullanmaya İlişkin Sağlık İnanç Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Veriler SPSS 22.0 paket programında 
değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 61.23±15.28, büyük çoğunluğu 
(%52.7) erkek, yarısı ilkokul mezunu, hastalık süresi ortalama 8.40 ±6.56 yıl olarak bulunmuştur. Hastaların 
ilaç kullanımına ilişkin sağlık inanç ölçeğinden aldıkları ortalama puan (138.48±19.35) orta olarak belirlen-
miştir. İlaç Kullanımına İlişkin Sağlık İnanç Ölçeği toplam puanı ile 65 yaş ve üstü olan, ilkokul mezunu ve 
memur olanların İlaç kullanımına İlişkin Sağlık İnancı Ölçeği alt boyutlarından ilaç engel ile 65 yaş ve üstü 
olanların, ilkokul mezunu olanların aynı zamanda ilaç önem puanları arasında istatistiksel açıdan fark bulun-
muştur (p<0.05). Sonuç: Bu bulgular doğrultusunda; hipertansiyon gibi kronik hastalıklarda düzenli kullanıl-
ması gereken ilaçların yaptıkları olumlu ve olumsuz etkiler konusunda hastaların karmaşa yaşaması ilaçların 
düzenli kullanımını etkileyebilir. Bu nedenle hipertansif hastaların ilaçlarına ilişkin tutumlarının değerlendiril-
mesi kan basıncını kontrol altına almada önemli olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Hipertansiyon, Sağlık İnancı 
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM DÜZEYLERİNİN GİRİŞİMCİLİK 
ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ

Gürcan ARSLAN, Mukadder MOLLAOĞLU

Türkiye

(BU ESER BİLİM KURULU TARAFINDAN SÖZEL SUNUM ÜÇÜNCÜ ESER OLARAK  
SEÇİLMİŞTİR)

Öz: Giriş: İnternet, dünyada ve ülkemizde insanların farklı amaçlara yönelik olarak en sık kullandıkları ile-
tişim araçlarından biridir. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmaya, hemşirelik bölümü 1. ve 4. sınıf 
öğrencilerini kapsayan 156 öğrenci alınmıştır. Verilerin toplanmasında Anket Formu, Üniversite Öğrencileri 
Girişimcilik Ölçeği ve Problemli İnternet Kullanım Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 23.0 paket progra-
mında değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği (ÜÖGÖ) puan 
ortalaması yüksek (138.56±21.28) olup Problemli İnternet Kullanım Ölçeği (PİKÖ) puan ortalaması ise kötü 
(117.89±16.953) olarak belirlenmiştir. Korelasyon analizinde ÜÖGÖ ile PİKÖ ve alt boyutları puan ortala-
maları arasında negatif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Ölçekler ile de-
mografik özellikler arasındaki ilişi incelendiğinde; sınıf ile ÜÖGÖ, PİKÖ ve alt boyutları olan aşırı kullanım 
ve sosyal fayda- sosyal rahatlık arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Cinsiyet ile 
ÜÖGÖ, PİKÖ ve alt boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fak bulunmamıştır (p>0.05). Aylık harca-
ma ile ÜÖGÖ toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmiştir (p<0.05). Yaşadığı bölge 
ile ÜÖGÖ ve PİKÖ toplam puanları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Anne 
eğitim düzeyi her iki ölçek ve alt boyutlar arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 
Sonuç: Hemşirelik öğrencileri girişimci ancak problemli internet kullanmaktadırlar. Hemşirelik öğrencilerinin 
girişimci ve yenilikçi özellikte olmaları sağlığın korunması ve geliştirilmesi yönünde önemli planlamaların 
yapılmasını sağlayabilir. Bu nedenle öğrencilerin bu özelliklerinin hem kişisel hem de mesleki yarar sağlaması 
için geliştirilmesi ve desteklenmesi, öte yandan problemli internet kullanımının da girişimcilik özelliklerini 
olumsuz etkilememesi için gerekli tutum ve anlayışın kazandırılması için gerekli eğitsel programların düzen-
lenmesi gereklidir. Hemşirelik eğitiminden sorumlu eğitimcilerin öğrencilerin bu özelliklerini geliştirmeleri ve 
ileriye taşımaları için gereken bilgi, beceri ve donanımı sağlayacak öğrenme ortamları oluşturmaları önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Hemşirelik, Problemi İnternet Kullanımı 
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TIP FAKÜLTESİ VE HEMŞIRELIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ E-ÖĞRENME VE EĞITIMDE 
TEKNOLOJI KULLANIMINA YÖNELIK TUTUMLARININ BELIRLENMESI

Hasan Hüseyin MUTLU, Berna DİNÇER, Hacer ATAMAN, Nurgül BULUT, Hacer Hicran MUTLU

Türkiye

Öz: Giriş ve Amaç: Bu çalışma, yola çıkılarak tıp fakültesi ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin e-öğrenmeye 
ve eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Gereç ve yöntem: 
Tanımlayıcı türde olan bu araştırmanın evrenini İstanbul ilinde bir devlet üniversitesinin 1.,2.,3. sınıflarında 
2018-2019 eğitim öğretim yılında, hemşirelik bölümünde öğrenim gören 114 ve tıp fakültesinin öğrenim gören 
163 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında; Kişisel Bilgi Formu, E-öğrenmeye Yönelik Tutum Öl-
çeği ve Teknoloji Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde ortalama, standart sapma, yüz-
de, frekans gibi tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra; Bağımsız Gruplarda Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis 
Test testleri kullanılmıştır. Sonuçlar %95‟lik güven aralığında ve anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendiril-
miştir Bulgular: Öğrencilerin %69,2’si (n=191 ) kadın, %30,8’i (n=89)’u erkek olduğu bulundu. E-öğrenmeye 
yatkınlık ve teknoloji tutum ölçeğinde bölümlere göre anlamlı bir farklılık bulunmamışken, e- öğrenemeden 
kaçınma hemşirelik bölümü öğrencilerinde anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0.05).). Tıp fakültesi öğ-
rencilerinin genel ortalaması ile e-öğrenmeye yatkınlık ve teknoloji tutum ölçeği arasında anlamlı olarak po-
zitif ilişki olduğu saptandı (sırasıyla p=0.001 ve p=0.001). Genel ortalama ile e-öğrenmeden kaçınma arasında 
negatif yönde anlamı bir ilişki saptanırken, hemşirelik bölümü öğrencilerinde anlamlı bir ilişki bulunmadı 
(p>0.05). Öğrencilerin sınıflara göre e-öğrenmeye yatkınlık puanları karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık 
bulundu (p=0.001). Tıp fakültesi öğrencilerinin sınıflarına göre e-öğrenmeye yatkınlık puanları ve teknoloji 
tutum ölçeği puanı karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık bulundu (p<0.05). Hemşirelik bölümü öğrencileri-
nin sınıflarına göre e-öğrenme puanları arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Sonuç: Çalışmamızda hem 
tıp fakültesi öğrencilerinin hem de hemşirelik bölümü öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik tutumlarının ve 
teknolojiye yönelik tutumlarının pozitif düzeyde olduğu tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: E-Öğrenme, Eğitimde Teknoloji, Hemşirelik, Tıp, Öğrenci 
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SYMPTOMS OF MIGRAINE 
ATTRACTIONS AND PAIN VIOLENCE AND QUALITY OF LIFE

Hatice ÖNTÜRK

Türkiye

Öz: Amaç: Araştırma akut ve kronik migren atağı esnasında görülen belirtilerin ağrı şiddeti ve yaşam kalitesi 
ile ilişkisini belirlemek amacıyla planlandı. Kapsam:Akut ve kronik migren atakları, şiddetli ağrı ile birlikte 
bazı rahatsızlıklara neden olmaktadır. Işıktan rahatsızlık, gözde yaşarma, iştahsızlık, halsizlik, sık idrara çık-
ma, göğüs ağrısı, burun tıkanıklığı, titreme, baş dönmesi, çift görme, bulantı, yutma güçlüğü, kusma, kabızlık, 
çarpıntı, his kaybı, işitme kaybı, dengesiz yürüme, bulanık görme, geğirme, kilo kaybı, uykusuzluk, ishal, so-
lunum güçlüğü, uyuşma en sık görülenleridir. Yöntem: Araştırma örneklemini, migren tanısı konmuş, migren 
atağı ile acil kliniğe başvuran, herhangi bir tedavi almayan, 18 yaşını doldurmuş 70 hasta oluşturdu. Araştırma 
öncesinde, etik kurul onayı, kurum izni ve hastalardan aydınlatılmış onam alındı. Veriler, Hasta Bilgi Formu, 
Migrende 24 Saatlik Yaşam Kalitesi Ölçeği-MYKÖ, Görsel Analog Skala (VAS) ile toplandı. Verilerin değer-
lendirilmesinde, tanımlayıcı istatistiksel metotlar ve Ki kare Testi, Kruskal Wallis Testi, Wilcoxon Testi, Mann 
Whitney U Testi kullanıldı. Bulgular: Katılımcıların, % 70.4 ü kadın, %50.4 ü ev hanımı, % 37.1 inin ilkokul 
mezunu olduğu tesbit edildi. Araştırmada, göz yaşarması, baş dönmesi ve bulantıya göre MYKÖ ve VAS’ın 
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edildi (p<0.05). Sonuç: Migren ataklarında, göz yaşar-
ması, bulantı ve baş dönmesi olmayan hastaların migrende MYKÖ nün daha yüksek olduğu, göz yaşarması, 
bulantı ve baş dönmesi olan bireylerde VAS’ın daha yüksek olduğu görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Migren Atağı, Yaşam Kalitesi, Migren Ağrısı 
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KİŞİSEL ELEKTRONİK SAĞLIK KAYDI VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

Merdiye ÖZTÜRK, Esra DUĞRAL, Özden KARAKOÇ, Gül ASLAN

Türkiye

Öz: Neredeyse her üç internet kullanıcısının ikisi interneti, çevrimiçi sağlık bilgisine ulaşmak için kullanmak-
tadır. Bu da interneti sağlık bilgisinin ana kaynaklarından biri yapmaktadır. Elektronik sağlık kayıtları ( ESK 
), kişisel iletişim bilgileri, hastanın tıbbi geçmişi, alerjileri, test sonuçları ve tedavi planı gibi hasta bilgilerini 
içeren hasta kayıtlarının dijital formlarıdır. Kişisel ESK ise hastanın web tabanlı bir sistem kullanılarak erişilen 
ve paylaşılan, sağlık bilgileriyle ilişkisini ve sağlık bilgilerini yönetmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Dünya 
Sağlık Örgütü, Sağlık okuryazarlığı ( SOY ) sağlığın korunması ve sürdürülmesi için bir bireyin sağlık bilgisi-
ne ulaşma, anlama ve kullanma becerisi olarak tanımlamaktadır. eSağlık okuryazarlığı ( eSOY ) kavramı ise, 
sağlık bilgilerini dijital kaynaklardan aramak, bulmak, anlamak, değerlendirmek ve elde edilen sağlık bilgileri-
ni, bir sağlık sorununun ele alınması ve çözülmesinde kullanabilme becerisidir. Ülkemizde kullanılan e-Nabız, 
kişisel ESK’nın güzel örneklerinden biridir. Sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve 
sağlık profesyonellerinin elektronik ortamlardan erişebilecekleri bir uygulamadır. Avustralya’ da 2012 yılında 
uygulamaya konan My Health Record (MyHR), benzer bir uygulamadır. Sağlık okuryazarlığı yetersizliğinde; 
kişisel sağlık konularında daha az araştırma yapıldığı, bilgi edinme yeteneğinin daha zayıf olduğu, talimat-
ları uygulama konusunda yetersizlik olduğu gösterilmiştir. Avustralya’da MyHR’deki kullanılabilirlikle ilgili 
birçok unsurun, eSOY yetersizliği olan kullanıcılara uygun bir şekilde hitap etmediği gösterilmiştir. Kullanı-
labilirlik sorunları, kişisel sağlık kayıtlarının uluslararası alanda kullanılmasının önündeki önemli bir engel 
olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, kişisel ESK kullanımının etkili olması için toplumun eSOY alanındaki bilgi 
ve becerilerinin arttırılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı, eSağlık Okuryazarlığı, Elektronik Sağlık Kaydı 
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SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIK 
DÜZEYLERİ

Nesibe ŞİMŞEKOĞLU, Semra AÇIKSÖZ, Nurdan YALÇIN ATAR, Kürşat Nuri BAYDİLİ

Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışmada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin teknoloji bağımlılık düzey-
lerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipteki araştırmanın evrenini; 2019-
2020 Eğitim-Öğretim Döneminde İstanbul’da bir devlet Üniversitesinin Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseko-
kulu Programlarında öğrenim gören öğrencileri (n=1983) oluşturmuştur. Araştırmaya katılmayı kabul eden 
491 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın verileri; Tanıtıcı Bilgi Formu ve Teknoloji 
Bağımlılık Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25 paket programı kullanılmıştır. İstatistiksel 
analizlerde önemlilik seviyesi p<0.05 değeri kabul edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi bilgisayar ortamında 
tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi ile yapılmıştır. Araştırmanın yapıla-
bilmesi için gerekli izinler alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri ince-
lendiğinde; öğrencilerin %73,9’unun (n=363) 18-20 yaş aralığında olduğu, %76’sının (n=373) kadın olduğu, 
%45,8’inin (n=225) Sağlık Meslek Lisesi mezunu olduğu, %66’sı (n=324) 1.sınıf öğrencisi iken %9,8’inin 
(n=48) Evde Hasta Bakım Programı öğrencisi olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %96,9’unun (n=466) in-
ternete bağlanmak için akıllı telefonlarını kullandıkları, çoğunluğun (%89, n=437) sosyal ağ sitelerinden 
Instagram’ı kullandıkları, %39,1’inin (n=192) sosyal medyada günlük ortalama 3-4 saat arası zaman geçirdiği 
tespit edilmiştir. Teknoloji bağımlılık ölçeği ile bağımsız değişkenlerden cinsiyet, öğrenim gördüğü program, 
sınıfı, internete bağlantı yolu ve çevrimiçi oyun türleri bakımından anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). 
Sonuç: Öğrencilerin teknoloji bağımlılık düzeylerinin orta seviyede olduğu ve cinsiyet öğrenim gördüğü prog-
ram, sınıf, internete bağlantı yolu ve çevrimiçi oyun türlerinin teknoloji bağımlılığını etkilediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Bağımlılık, Öğrenci 
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DİYABETİK HASTALARDA KOLONOSKOPİ İÇİN BARSAK HAZIRLIĞI

Remzi AKTÜRK

Türkiye

Öz: Kolonoskopi, kolorektal kanser (KRK) tarama programlarının ayrılmaz bir parçasıdır. KRK ile ilişkili 
morbidite ve mortaliteyi azaltma potansiyeli büyük olmasına rağmen, kolonoskopinin kalitesi ve etkinliği çe-
şitli faktörlere göre değişmektedir. Bağırsak hazırlığı bu faktörlerin en önemlilerinden biridir. Aslında, bağırsak 
temizliği, kolon mukozasının en iyi şekilde görüntülenmesini sağlamak ve poliplerin tespit edilip çıkarılmasını 
sağlamak için çok önemlidir. Yetersiz bağırsak hazırlığı kaçırılmış lezyonlarla ve daha uzun işlem süreleriyle 
ilişkilendirilmiştir. Yüksek gastrointestinal semptom prevalansı ve artan kolon kanseri riski nedeniyle tip 2 
diabetes mellituslu hastalarda kolonoskopi ihtiyacı yaygındır. Bazı çalışmalar diabetes mellitus’un yetersiz 
bağırsak hazırlığı için bağımsız bir risk faktörü olduğunu bildirmiştir. Kolonoskopinin tanısal verimi, kolon 
temizliğinin kalitesine bağlıdır. Bu bakımdan, bağırsak temizliğinin zayıf olması suboptimal kolonoskopiye 
yol açmakta, gözden kaçan hastalığa ve gereksiz tekrar işlemlerine neden olmaktadır. Bunlardan en önemlileri 
prekanseröz lezyonlar (polipler vb.) ve inflamatuar proçeslerdir. Kolonoskopi için bağırsak hazırlığı, yüksek 
doz laksatif ilaçlar ve sulu tanesiz diyet ile yapılmaktadır. Diyet, genellikle 1 ile 4 gün arasında düşük lifli bir 
diyet, ardından işlemden 24 saat önce berrak tanesiz bir sıvı diyet şeklindedir. Hipoglisemik ilaç tedavisi alan 
diyabeti olan hastalar, hipoglisemiden kaçınmak için yeterli karbonhidrat alımını sağlamalıdır ve karbonhidrat 
alımının azalması durumunda ise hipoglisemik ilaçların dozu ayarlanmalıdır. Mevcut kolonoskopi için ha-
zırlanan kolon temizliği kılavuzları, diyabetli hastalarda bağırsak hazırlığı için özel öneriler içermemektedir. 
Bu durum diyabet hastalarında barsak temizliğinin yetersiz olmasına ve işlemin suboptimal yapılmasına yol 
açmaktadır. Bu nedenle diyabet hastalarına diyet, hazırlık eğitimi ve laksatiflerin kullanımı açısından farklı bir 
kolonoskopi hazırlığı gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Kolonoskopi, Barsak Temizliği 
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DRONLAR GELECEĞİN EN YAYGIN SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDEN BİRİ OLABİLİR Mİ?

Sakine YILMAZ, Sibel PEKSOY

Türkiye

Öz: Bilim ve teknolojideki gelişmeler sağlık hizmetlerinde değişime yol açmakta, dolayısı ile tedavi ve bakım 
standartlarını yükseltebilmektedir. Similatörler, robotlar veya dronlar gibi modern teknolojilerin sağlık bakım 
hizmetlerine entegre edilmesi giderek önem kazanmaktadır. Özellikle sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde 
“dronlar” dikkat çeken insansız hava araçlarıdır. Amaç: Bu derlemede, dronların sağlık hizmetlerinde kulla-
nımının yeri ve önemine dikkat dikkat çekilerek, sağlık profesyonellerinin farkındalığının artırılması amaç-
lamaktadır. Yöntem: Bu çalışma literatürün bütünleştirici bir derlemesidir. Bulgular: Son zamanlarda sağlık 
hizmetlerinde dikkat çekmeye başlayan modern teknolojilerden biri, daha çok dronlar olarak bilinen insansız 
hava araçlarıdır. Dronlar, afetlerde hastaları aramak, kurtarmak ve değerlendirmek, kazaları veya tıbbi hiz-
metleri görüntüye almak, sağlık profesyonellerinin evde veya uzaktaki hastanın ilk değerlendirmesini veya 
bakımını sağlamak gibi amaçlarla sağlık alanında kullanılmaktadır. Dronların bir uygulama alanı da tıbbi 
cihazlar, farmasötikler, steril ürünler, ilaçlar, tarama ve test kitleri, aşılar, kan ve transplantasyon ürünlerinden 
oluşan tıbbi ürünlerin teslimidir. Ayrıca dronlar aracılığıyla drona önceden yüklenmiş veya canlı video, radyo 
veya telefonla verilen talimatları izleyerek hastalar, sağlık profesyonellerine DNA örneklerini kendileri vere-
bilmektedirler. Dronlar, demans gibi uzun süreli hastalıkları olan hastane dışındaki hastaların bakımında da 
kullanılabilmektedir. Dronlar hastane uygulamalarını da desteklemektedirler. Gelecekte, hemşireler hastaya 
ilaç vermek görevinde rahatlatılmış olabileceklerdir. Dronlar, uzaklara kitap ve öğrenme kaynakları sağlama 
ve hava fotoğrafçılığı yoluyla sağlık araştırma ve gözetimini kolaylaştırma ve veri toplanmayı destekleme gü-
cüne de sahiptir. Dronlar bir çok işlevleriyle uzak veya yoksul bölgelerinde sağlık hizmeti sunumunu artıracak, 
hastalık ve ölüm oranlarını azaltabilecek gibi görünmektedir. Sonuç: Sağlık profesyonellerinin, gelişen tek-
nolojileri uygulama alanlarına (zamanı etkin kullanma, tarama-önleme programları, telehemşirelik, araştırma, 
eğitim vb.) ve bilimsel araştırmalarına yansıtmaları sağlığın yükseltilmesi ve sürdürülmesinde oldukça önemli 
role sahip olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dron, Teknoloji, Sağlık Hizmeti, Hemşirelik 
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖTANAZİYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE ANLATIM VE 
GÖSTERİ YÖNTEMLERİNİN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Serap TORUN, Gülşah KUMAŞ, Osman BİLGİN, Cemile CEVİZCİ

Türkiye

Öz: Ötanazi; tıbbın elinde bulundurduğu olanaklarla iyileştiremediği ve nitelikli bir yaşam sağlayamadığı 
hastaların yaşamlarının, içinde bulundukları belli koşullarda ve biçimde sona erdirilmesi olarak tanımlanmak-
tadır. Bu çalışma, öğretim sırasında kullanılan anlatım ve gösterim yöntemlerinin hemşirelik öğrencilerinin 
ötanazi hakkındaki görüşlerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma yarı deneysel ve üç aşamalı 
olarak uygulanmıştır. Veriler, 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde bir devlet üniversitenin, sağlık 
bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde okuyan 67 gönüllü katılımcıdan toplanmıştır. Veri toplama aracı 
olarak Kumaş tarafından 2005 yılında geliştirilmiş, aktif gönüllü ve pasif gönülsüz ötanaziyi konu alan, iki 
olgu içeren veri toplama formu kullanılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasını öğrencinin ötanaziye ilişkin eğitim al-
madan önceki görüşlerinin tespiti oluşturmuştur. İkinci aşamasında, konuya özgü iki saatlik eğitim verildikten 
bir hafta sonra, aynı veri toplama formu kullanılarak görüşleri tekrar alınmıştır. Üçüncü aşamasında, bir hafta 
sonra konuya ilişkin film izlenmesini takiben aynı veri formu kullanılarak görüşleri alınmıştır. Verilerin ista-
tistiksel analizleri SPSS programı kullanılarak yapılmıştır. Sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ve chi-square 
testleri kullanılarak veriler değerlendirilmiştir. Katılımcıların %35.8’i ötanaziye ilişkin eğitim almadan önce 
ötanazi hakkındaki bilgi düzeylerini yeterli bulduklarını ifade ederken, eğitim sorası %92.5’i, film izledikten 
sonra ise %97.0’ı ötanazi hakkındaki bilgi düzeylerinin yeterli olduğunu belirtmiştir. Çalışmada katılımcılar 
hastaları için Olgu 1’de eğitim öncesi %29.9, eğitim sonrası %28.4, film sonrası %53.7; Olgu 2’de, eğitim 
öncesi %35.8, eğitim sonrası %23.9, film sonrası %53.7 oranında ötanaziyi kabul edeceklerini belirtmiştir. Ça-
lışmanın sonucunda; öğrencilerin aldıkları eğitim ile ötanaziye ilişkin bilgi düzeylerinin yeterli hale geldiğini 
ifade ettikleri ve ötanaziye ilişkin görüşlerinde önemli değişiklikler olduğu saptanmıştır. Eğitimin anlatım ve 
görsel materyalle desteklenmesi, öğrencinin konuya ilişkin görüş geliştirmesinde etkili olduğunu söylemek 
olanaklıdır. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencisi, Ötanazi, Anlatım, Gösterim, Görüş 
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SAĞLIK BİLIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ KARIYER PLANLAMAYA YÖNELIK 
DURUMLARININ DEĞERLENDIRILMESI

Serap TORUN, Osman BİLGİN, M.Aykut ERK, Sunay FIRAT

Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin, kariyer planlamaya yönelik durumlarının değer-
lendirilmesidir. Tanımlayıcı nitelikte olan araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında bir devlet 
üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 1674 hemşirelik ve ebelik öğrencisi oluşturmuş-
tur. Örneklemini ise çalışmaya katılmaya onay veren 888 öğrenci oluşturmuştur. Veriler araştırmacıların geliş-
tirdiği sosyo-demografik özellikleri içeren Kişisel bilgi formu ve 2012 yılında Kalafat’ın geçerlik ve güveni-
lirlik çalışmasını yaptığı Kariyer Geleceği Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek, 25 madde ve Kariyer Uyumluluğu, 
Kariyer İyimserliği ve iş piyasalarına ilişkin Algılanan Bilgi olmak üzere üç alt boyut içermektedir. Çalışmaya 
katılan öğrencilerin; %74.1’i kadın, %81’i hemşirelik bölümü öğrencisi, %57.8’inin üniversite mezunu kardeşi 
bulunmamakta, %73.6’sının genel not ortalaması 2.01-3.00 arasında ve %53.4’ü mesleği isteyerek seçtiğini 
belirtmiştir. Ölçeğin bu çalışmadaki cronbach alfa değeri 0.87 olarak bulunmuştur. Ölçek alt boyut puan or-
talamaları; kariyer uyumluluğu (KU) 40.52±7.04, kariyer iyimserliği (Kİ) 38.74±7.31 ve iş piyasasına ilişkin 
algılanan bilgi (AB) alt boyut ortalamasının ise 9.30±2.38 olduğu saptanmıştır. Katılımcıların cinsiyetleri, 
sınıfları ve mesleklerini isteyerek seçme durumları ile alt boyutlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklı-
lıklar saptanmıştır. Sonuç olarak hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin kariyer uyumluluğu ve kariyer iyimserliği 
yüksek, iş piyasalarına ilişkin algılanan bilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Hasta bakımında 
etkin rol alacak olan hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin daha etkin kariyer gelişimi ve planlamalarının sağlan-
ması için, eğitim kurumu tarafından gerekli planlamalar yapılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kariyer, Kariyer planlama, Hemşirelik, Ebelik 
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YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN HİZMETKAR LİDERLİK DAVRANIŞLARININ HEMŞİRELERİN 
YENİLİKÇİ DAVRANIŞLARINA VE İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ

Seval SARIYER, Betül SÖNMEZ

Türkiye

Öz: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımda olan bu çalışma, yönetici hemşirelerin hizmetkar liderlik davra-
nışlarının hemşirelerin iş performans ve yenilikçi davranış düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla gerçek-
leştirildi. Araştırma evrenini, İstanbul ili Avrupa yakasında hizmet veren bir üniversite ile iki eğitim ve araş-
tırma hastanesinde çalışan hemşireler oluşturdu (N= 1474). Gelişigüzel örnekleme yöntemi ile araştırmanın 
örneklemini 885 hemşire oluşturdu (n=885). Veriler hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerini belirleyen 
Tanıtıcı Bilgi Formu, Hizmetkar Liderlik Ölçeği, Görev Performans Ölçeği ve Bireysel Yenilikçilik Ölçeği ile 
toplandı. Verilerin analizinde, tanımlayıcı testler, gruplar arası karşılaştırma testleri, korelasyon analizi, lineer 
ve hiyerarşik regresyon analizleri yapıldı. Elde edilen bulgulara göre, hemşirelerin yöneticilerinin hizmetkar 
liderlik davranışlarını yüksek düzeyde algıladıkları, hemşirelerin yenilikçilik davranış ve iş performans puan 
ortalamalarının yüksek düzeyde olduğu belirlendi. Yönetici hemşirelerin hizmetkar liderlik davranışları ile 
yalnızca hemşirelerin iş performansları arasında anlamlı ilişki saptandı. Yönetici hemşirelerin hizmetkar lider-
lik davranışları ve kontrol değişkenlerinin hemşirelerin yenilikçi davranışları ve iş performansları üzerindeki 
etkisini belirlemek üzere oluşturulan regresyon modellerinin anlamlı olduğu, model değişkenlerin yenilikçi 
davranış puanına ait varyansın %8,4’ünü ve iş performansı puanına ait varyansın %17,5’ini açıkladığı saptan-
dı. Hemşirelerin yenilikçi davranış puanı üzerine yöneticinin hizmetkar liderlik davranışının, üniversite hasta-
nesinde çalışmanın, lisans ve yüksek lisans mezunu olmanın ve 6-10 yıl ve 16 yıl ve üzeri mesleki deneyime 
sahip olmanın anlamlı ve pozitif etkisi saptandı. Hemşirelerin iş performansı puanı üzerine ise, yöneticinin 
hizmetkar liderlik davranışının, üniversite hastanesinde çalışmanın anlamlı ve pozitif, kadın olmanın ise an-
lamlı ve negatif etkisi saptandı. Hemşirelerin yenilikçi davranışlarının iş performansı üzerine etkisinde yöne-
tici hemşirelerin hizmetkar liderlik davranışlarının kısmi düzenleyici rolü olduğu, yüksek hizmetkar liderlik 
puanının, yenilikçi davranış puanının iş performansı puanı üzerine olan etkisini azaltacağı belirlendi. Sonuç 
olarak, yöneticilerin hizmetkar liderlik davranışlarının hemşirelerin yenilikçi davranışları ve iş performansını 
anlamlı ve pozitif etkilediği belirlendi. Bu doğrultuda, özellikle alt kademe hemşire yöneticilerin hizmetkar 
liderlik özelliklerini geliştirmeleri, örgütsel hedefler doğrultusunda çalışanların özellikleri ve koşullara bağlı 
olarak farklı liderlik tarzları ile birlikte kullanmaları önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hizmetkar Liderlik, Yenilikçi Davranış, İş Performansı, Hemşire, Moderatör Etki 
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YAPAY ZEKA VE HEMŞİRELİĞİN GELECEĞİ; TEHDİT Mİ FIRSAT MI?

İlknur Münevver GÖNENÇ, Aslı ER KORUCU

Türkiye

Öz: Bu çalışma literatürün bütünleştirici bir derlemesi olup yapay zeka kullanımının ve robotik hemşirelerin, 
hemşirelik mesleğinin geleceğine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Sağlık hizmetlerinde robotların kulla-
nımı yeni bir kavram olup yapay zekanın gelişmesiyle birlikte pek çok alanda hızla kullanılmaya başlanmıştır. 
Günümüzde pek çok kurum ve kuruluş hastaların hareket etmesinde ve günlük yaşam aktivitelerinde yardımcı 
olan, fizyolojik değerlendirme ve rehabilitasyonu izleyebilen robotlar kullanmaya başlamıştır. Yapılan son 
çalışmalarda da hemşirelerin bakım alanlarında kullanılmak üzere çeşitli robotların üretimine odaklanıldığı 
dikkat çekmektedir. Bu bağlamda robotik hemşirelik kavramı hayatımıza girmiştir. Robotik hemşirelerin kul-
lanıma başlaması ile birlikte bu teknolojik aletlerin insan hemşirelerin yerini alıp alamayacağı ve hemşirelik 
mesleğini nasıl etkileyeceği tartışılmaya başlanmıştır. Hemşirelerin rol ve sorumluluklarına tam entegre edil-
miş, tamamen özerk çalışan bir robot hemşire henüz mevcut olmayıp, bu konuda çalışmalar devam etmektedir. 
Bu gelişmeler hemşireler açısından önemli olup mesleğin geleceğini etkileyebilecek bir durumdur. Bu nedenle 
hemşirelerin hangi rollerinin teknoloji tarafından ele alınabileceğine ve hangilerinin yapılamayacağına bilinçli 
bir şekilde karar verilmesi oldukça önemlidir. Teknolojik gelişmelerin sağlık sektörünün yapısını ve organizas-
yonunu büyük ölçüde değiştireceği bu durumdan hemşirelerinde önemli ölçüde etkileneceği düşünülmektedir. 
Bu nedenle hemşirelerin teknolojinin dışında kalması mümkün değildir. Hemşireler teknolojiyi anlama ve 
mevcut değişimi keşfetme konusunda çaba sarf etmezlerse, hemşirelik mesleğinin ve hastaların çıkarlarının 
zarar görebileceği bildirilmektedir. Hemşirelerin, meslekleriyle ilgili hangi uygulamalarının hangi yönleriyle 
teknolojiye devredilebileceğine karar verilmesinde yer alması ve bu cihazların kullanımını denetlemesi gerek-
tiği belirtilmektedir. Bu nedenle hemşirelerin teknolojik gelişmeler ve robotik hemşirelikle ilgili bilgilerinin 
arttırılması, hemşirelik eğitiminde teknoloji kullanımının yararlarının ve zorluklarının ele alınması, hemşirele-
rin bu konuda bilimsel çalışmalar yapması önemlidir. Bu çalışmanın hemşirelerin bu konudaki farkındalıkları-
nı arttıracağı ve literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Robotik Hemşirelik, Hemşirelik Mesleği 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN HAZIR BULUNUŞLUK 
VE BEKLENTİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

İlknur YÜCEL, İlknur METİN AKTEN

Türkiye

Öz: Bu araştırma üniversite öğrencilerinin e-öğrenme sürecine ilişkin hazır bulunuşluk ve beklenti düzeylerini 
belirlemek amacıyla tanımlayıcı-kesitsel tipte yapıldı. Araştırmanın evrenini; Kırklareli Üniversitesi Sağlık 
Yüksekokulu Hemşirelik bölümü (1.,2.,3.ve 4.sınıf) öğrencileri oluşturdu. Araştırmada örneklem seçimine 
gidilmedi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında bu bölümde okuyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden gönüllü 
öğrenciler araştırmanın örneklemini oluşturdu. Araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanan öğren-
cilerin sosyo-demografik özelliklerinin yer aldığı anket, ‘e-Öğrenme Sürecine İlişkin Hazır Bulunuşluk ve 
Beklenti Ölçeği’ ve “e-Öğrenme Sürecine İlişkin Memnuniyet Ölçeği” kullanılarak veriler toplandı. Veriler 
SPSS 25 paket programında analiz edildi. Anlamlılık düzeyi p˂0,05 olarak kabul edildi. Araştırmaya yaş orta-
lamaları 21,5±1,8 ve %67,2’si kadın olan toplam 125 öğrenci katıldı. Öğrencilerin e-öğrenme sürecine ilişkin 
hazır bulunuşluk ve beklenti ölçeğinin faktör puanları incelendiğinde, “Teknik Beceriler (32,5-100)” ve “Ba-
şarıyı Etkileyen Faktörler (56,6-100)” dışındaki diğer faktörlere ilişkin puanların 20 ile 100 arasında değiştiği 
görülmektedir. Ölçekteki her faktörün ortalamaları incelendiğinde, Kişisel Özellikler (ort.68,4), Teknolojiye 
Erişim (ort. 75,6), Teknik beceriler (ort. 81,0), Motivasyon ve Tutum (ort. 75,8), Başarıyı Etkileyen Faktörler 
(ort. 81,1) için ortalamanın orta ve üzeri düzeylerde olduğu görülmektedir. Öğrencilerin e-Öğrenme Süreci-
ne İlişkin Memnuniyet Ölçeğinin faktör puanları incelendiğinde, tüm faktörlere ilişkin puanların 20 ile 100 
arasında değiştiği görülmektedir. Ölçekteki her faktörün ortalamaları incelendiğinde, İletişim ve Kullanışlılık 
(ort. 71,7), Öğretim Süresi (ort. 70,8), Öğretim İçeriği (ort. 72,6), Etkileşim ve değerlendirme (ort. 69,2) için 
ortalamanın orta ve üzeri düzeylerde olduğu görülmektedir. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğrencilerin 
e-öğrenme ortamlarında eğitim alabilecek kişisel özelliklere sahip olduklarına inandıkları saptandı. Ayrıca 
öğrencilerin, kullandıkları e-öğrenme ortamının iletişim özelliklerinden ve kullanışlılığından orta düzey ve 
üzerinde memnuniyet duydukları bulundu. 

Anahtar Kelimeler: e-Öğrenme, Hazır Bulunuşluk, Memnuniyet, Uzaktan Eğitim 
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PEDİATRİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN EBEVEYNLERİNİN SPİRİTÜEL İYİ 
OLUŞLARININ HASTANE ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYİNE ETKİSİNİN 

BELİRLENMESİ

Özcan KUTLU, Emel DEMİR

Türkiye

Öz: Giriş: Hastanede yatan çocukların ebeveynlerinin spiritüel iyilik hali, hastalık ve hastane stresiyle baş 
etmede önemli bir rol almaktadır. Pediatri kliniklerinde ebeveynin iyilik hali, çocuğun bakım kalitesine etki 
etmektedir. Araştırma pediatri kliniğinde yatan hastaların ebeveynlerinin spiritüel iyi oluşlarının hastane anksi-
yete ve depresyon düzeyine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma pediatri kliniğinde 
yatan 0-18 yaş çocukların 98 ebeveyni ile Haziran- Ekim 2019 tarihleri arasında bir üniversite hastanesi çocuk 
kliniklerinde yapılmıştır. Araştırma tanımlayıcı kesitsel bir araştırmadır. Veri toplama aracı sosyodemografik 
soru formu, Hastane anksiyete ve depresyon ölçeği (HAD-A, HAD-D), Spiritüel iyi oluş ölçeği (SWBS) kul-
lanılmıştır. Araştırmanın etik kurul izni Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden alınmıştır. Veriler SPSS’de 
değerlendirilmiş, Mann-Whitney Test, Kruskal-Wallis Test, Ki-Kare testleriyle analiz edilmiştir. Bulgular: Ka-
tılımcıların %81.6’sı anne, yaş ortalaması 35.39±7.935’dir. HAD-A ve HAD-D ile SWBS arasındaki ilişki de-
ğerlendirildiğinde, ciddi depresyon düzeyinde SWBS-Anomi alt boyut ortalaması 2.73 (Min=1.14, Max=4.43) 
olarak bulunmuştur (p=0.004). Ciddi anksiyete düzeyinde SWBS-Anomi alt boyutunun ortalaması 3.01’dir 
(Min=1.86, Max=4.43) (p=0.000). Katılımcı annelerin HAD-D ciddi depresyon düzeyi %55.6, HAD-A ciddi 
anksiyete düzeyi %52.9’dur (p=0.002). Katılımcıların çocuklarının daha önce hastaneye yatma durumunda 
HAD-D ortalaması 55.04±0.99, daha önce hastaneye yatmayan çocuklar için HAD-D ortalaması 36.31±0.99 
olarak bulunmuştur (p=0.002). Katılımcıların ikamet yeri ilçe olanların SWBS-Doğayla uyum alt boyut orta-
laması 4.20 (Min=3.00, Max=5.00), SWBS-Anomi alt boyut ortalaması 3.15 (Min=1.71, Max=5.00) olarak 
bulunmuştur (p=0.012). Sonuç: Çocuk sağlığında ebeveynin spiritüel iyi oluş hali hastane anksiyete ve depres-
yon düzeyini etkilemektedir. Çocuğun bakım kalitesinde ebeveyn ile birlikte ele alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Anksiyete, Depresyon, Spiritüel 
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ÜÇ FARKLI SİMÜLASYON MODALİTESİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLGİ, BECERİ, STRES, 
MEMNUNİYET VE ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Şengül ÜZEN CURA, Vildan KOCATEPE, Dilek YILDIRIM, Hilalnur KÜÇÜKAKGÜN, Selma ATAY,  
Vesile ÜNVER

Türkiye

Öz: Amaç: Çalışmada, eğitim müfredatı aynı olan üç hemşirelik okulunda lisans düzeyinde eğitim gören öğ-
rencilerde farklı simülasyon modalitesinin, öğrencilerin bilgi, beceri, stres, memnuniyet ve özgüven düzeyleri-
ne etkisinin karşılaştırılması amaçlandı. Yöntem: Çalışma deneysel olarak yapıldı. Çalışma öncesi öğrencilerin 
konuya ilişkin teorik ve temel beceri eğitimleri tamamlandı. Senaryolar üç farklı hemşirelik okulunda üç farklı 
simülasyon modalitesine (standardized patient, high fidelity manikin, partial task trainer) göre yürütüldü. Yapı-
lan randomizasyon sonrası senaryoya okullardan; 48, 45 ve 46 öğrenci alındı. Öğrenciler üç farklı simülasyon 
modalitesine göre hazırlanan “Solunum Seslerinin Değerlendirilmesi” senaryosunu uyguladı. Verilerin toplan-
masında, Öğrenci Bilgi Formu, Beceri Kontrol Listesi, VAS Stres Düzeyi, Öğrenmede Öğrenci Memnuniyeti 
ve Özgüven Ölçeği kullanıldı. Bulgular: Çalışmada uygulama öncesi bilgi düzeyleri benzer olan üç grubun uy-
gulama sonrası bilgi düzeyinde artış gözlendi. Uygulama sonrası değerlendirmede standardize hasta grubun-
daki öğrencilerin VAS stres düzeyleri diğerlerine göre yüksekti. Öğrencilerin öğrenme ile ilgili memnuniyet 
puanlarında standart hasta kullanılan grubun memnuniyet puan ortalamaları diğer iki gruptan daha yüksekti. 
Partial Task Trainer grubundaki öğrencilerin öğrenmede özgüven puanları diğer gruplara göre düşüktü. Bu 
çalışmada standart hasta ile yapılan uygulamada öğrencilerin beceri puanları high fidelity ve partial task trai-
ner a göre daha düşüktü. Sonuç: Simülasyona dayalı eğitimler öğrencilerin gerçek uygulamada yaşayacakları 
durumları önceden deneyimleme fırsatı sağlar. Bu açıdan standardize hasta grubunda beceri puanında strese 
bağlı düşüş görülmesi, öğrencilerin klinik uygulamada yaşayacağı stres düzeyini azaltmada etkili olabileceği 
ve öğrencinin gerçek uygulamadaki performansını arttırabileceğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek Geçerlilik, Bilgi, Memnuniyet, Kendine Güven Düzeyi, Simülasyon, Beceri, 
Standart Hasta 
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ÖRGÜT KÜLTÜRÜ, YARATICI VE YENİLİKÇİ DAVRANIŞLAR: SİSTEMATİK DERLEME

Şeyda CAN

Türkiye

Öz: Örgüt kültürü, bir kurum içerisinde yer alan bireylerin davranışlarına yön veren değerlerin, inançların ve 
alışkanlıkların toplamını ifade etmektedir. Yaratıcılık farklı problemlerin çözümünde yeni fikirler üretmeye 
yönelik insana özgü düşünsel bir süreçtir. Yenilikçilik kavramı ise problemlerin belirlenmesi, fikir ve çözüm 
yollarının üretilmesi, fikirleri destekleyecek alt yapıların oluşturulması ve seçeneklerin uygulanmasını kapsa-
yan çok aşamalı bir süreçtir. Örgüt (kurum/işletme) kültürü, kurumlarda hem yaratıcılığı hem de yenilikçiliği 
etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Öğrenilmiş veya sonradan kazanılmış bir olgu olan örgüt kültürü; 
hastanelerin kaliteli hizmet sunmasında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma sistematik derleme niteliğinde ve 
Ağustos 2019–Ekim 2019 tarihleri arasında İngilizce dizinler taranarak yapıldı. Bu çalışmanın amacı, örgüt 
kültürünün hemşirelerin yenilikçi davranışları üzerinde etkilerinin incelenmesidir. Çalışmada konuyla ilgili 
makalelere ulaşmak için “yenilikçi davranışlar; hemşirelik; yaratıcılık; örgüt kültürü” (ınnovative behaviors; 
nursing; creativity; organizational culture) anahtar kelimeleri kullanılarak “Pub-Med”, “Science Direct”, “Wi-
ley Interscience arama motorlarından tarama yapıldı. Tarama sonucunda 551 makaleye ulaşıldı ve araştırma 
kapsamına konuyla ilgili 3 çalışma alındı. Çalışmanın 2009-2019 tarihleri arasında uluslararası bir dergide 
yayınlanmış olması, araştırma makalesi olması, ingilizce olması, örneklem grubunun sağlıkçılardan olması ve 
çalışmanın tam metnine ulaşılmış olması makale seçim kriterlerini oluşturmaktadır. Literatür taraması sonucu 
ele alınan üç çalışmada hemşirelerin yenilikçi ve yaratıcı davranışları ile örgüt kültürü arasında olumlu bir 
ilişki olduğu belirtilmektedir. Bireylerin cesaretlendirildiği ve desteklendiği bir örgüt kültürü, yaratıcı ve ye-
nilikçi davranışlar üzerine pozitif etkilere sahiptir. Ele alınan çalışmalarda örgütsel desteğin, örgüt içinde bilgi 
paylaşımının, kurumsal vizyon ve değerlerin, koordinasyon ve entegrasyon çalışmalarının yenilikçi ve yaratıcı 
davranışları etkilediği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilikçi Davranışlar, Hemşirelik, Yaratıcılık, Örgüt Kültürü 
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SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YENİLİKÇİ 
YAKLAŞIMLAR: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA

Şeyda CAN, Selda Mert BOĞA

Türkiye

Öz: Bu çalışma, ilk ve acil yardım programı ikinci sınıf öğrencilerinin yenilikçi yaklaşımlarına ilişkin gö-
rüşlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Çalışma; yarı yapılandı¬rılmış görüşme rehberi kullanılarak 
gerçekleştirilen nitel bir çalışmadır. Çalışmanın örneklemini; sağlık meslek lisesinden mezun, ilgili programın 
ikinci sınıfında öğrenim gören ve çalışmaya katılmaya gönüllü (n=4) bireyler oluşturdu. Araştırmaya katılan 
bireylerin yarısının kadın (n=2), yaş ortalamalarının (20) yıl, tamamının sağlık meslek lisesi mezunu ve ço-
ğunluğunun (%75 n=3) bölümünü isteyerek seçtiği görüldü. Derinlemesine bireysel görüşme yöntemi ile elde 
edilen verilerin kaydı için ses kayıt cihazı kullanıldı. Çalışmaya katılan öğrencilerin tamamı (n=4) kendini 
yenilikçi bir birey olarak tanımlamıştır. Çalışmaya katılan bireyler, yeni fikirlerin hayata geçirilmesinde önem-
li olduğunu düşündükleri destekleri üst/amir (f=4), aile (f=3), meslektaş (f=2) ve arkadaş (f=1) olarak ifade 
etmiştir. Çalışamadan elde edilen veriler çözümlendiğinde, öğrencilerin (n=4) yenilikçi davranışları üzerinde 
etkili olduğunu düşündükleri faktörlerin tekrar edilme sıklığına göre sırasıyla“yönetim desteği” (f=4), “ka-
rakter” (f=4), “deneyim” (f=3), ve “maddi olanaklar” (f=2) olduğu belirlendi. Literatürde bireylerin yenilikçi 
davranışlarını etkileyen faktörlerin incelendiği farklı çalışmalarda belirlenen değer görme, statü, motivasyon, 
sosyal destek, otonomi ve meslek sevgisi gibi faktörlerin ise katılımcılar tarafından ele alınmadığı görüldü. 
Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, yenilikçi davranışları etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla 
farklı ve daha geniş gruplarda araştırmaların yapılması ayrıca sağlık eğitim programlarının yenilikçi davranış-
ları geliştirilecek şekilde düzenlenmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nitel Araştırma, Yenilikçi Davranış, İlk ve Acil Yardım 
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KLİNİK ECZACININ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ALAN YAŞLI HASTALARIN 
BAKIMINDAKİ OLASI GÖREVLERİ

Semra MEMİŞ, Betül OKUYAN, Mesut SANCAR, Betül AKÇAY, Halide VAROL, Onursal VARLIKLI

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmamızda, evde bakım hizmeti alan 65 yaş ve üzeri polifarmasi hastalarında klinik eczacı tarafından 
yapılacak ilaçların gözden geçirilmesi hizmetiyle hastaların ilaç kullanımlarının belirlenmesi ve hekim ve hem-
şirenin yer aldığı evde bakım sağlık ekibiyle birlikte tespit edilen ilaç kullanımıyla ilgili problemlerin değer-
lendirilmesi amaçlanmaktadır. Tanımlayıcı ve kesitsel çalışmamıza, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık 
Hizmetleri Birimi’ne kayıtlı 65 yaş ve üzeri polifarmasi (4 ve üzeri ilaç kullanan) 100 hasta dahil edilmiştir. Has-
talarda ilaç yükü indeksi ve ilaç uygunluk indeksi hesaplanmıştır. İlaç uygunluk indeksi değerlendirilmesinde 
2019 Beers kriterleri ve Türkiye Yaşlıda Uygunsuz İlaç Kullanım Kriterleri kullanılmıştır. Çalışmaya dahil edi-
len hastaların (kadın/erkek sayısı: 74/26) yaş ortalaması 78,54±7,95 olarak hesaplanmıştır. Hastaların toplam 
ilaç sayısı medyan değerleri 7 (5-9), ilaç yükü indeksi medyan değeri 0,5 (0-0,83), ilaç tedavi rejimi karmaşıklık 
ölçeği puanı medyan değeri 21 (17-31) ve ilaç uygunluk indeksi toplam puan medyan değeri 13 (6-16,9) olarak 
hesaplanmıştır. Hastalarda 329 adet ilaçla ilgili problem tespit edilmiştir. Bu tespit edilen ilaçla ilgili probleme 
yönelik klinik eczacı önerilerinin %84.19’u evde bakım ekibi tarafından kabul edilmiştir. Dünyadaki çalışmalar 
incelendiğinde, ilaç uzmanı olan eczacıların hastalarda akılcı ilaç kullanımı artırmak amacıyla evde bakım hiz-
meti ekibinde yer almasının faydalı olduğu gösterilmiştir. İlaç tedavisi optimizasyonunda ve yaşlılarda ilaçla il-
gili problemlerin önlenmesinde eczacılar önemli rol oynamaktadirlar. Bu çalışmamızın sonuçlarının evde bakım 
hizmetlerinde klinik eczacılık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi için faydalı olacağına inanıyoruz.  
 
Anahtar Kelimeler: Klinik Eczacılık, Evde Bakım Hizmetleri, Polifarmasi, İlaçla İlgili Problemler 
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HEMŞİRELERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Nurşehpal KARAOĞLU, Özlem METREŞ

Türkiye

 

Öz: İlk kez Goldberg tarafından tanımlanan ve ‘patolojik internet kullanımı’, ‘problemli internet kullanı-
mı’, ‘kompulsif internet kullanımı’ gibi farklı şekillerde tanımlanan internet bağımlılığı tüm dünyada pre-
velansı giderek artan ve bireyin sosyal yaşamını etkileyen temel bir halk sağlığı sorunu olarak görülmek-
tedir. İnternet bağımlılığı genel olarak; internetin aşırı kullanılması isteğinin önüne geçilememesi, internete 
bağlı olmadan geçirilen zamanın önemini kaybetmesi, yoksun kalındığında aşırı sinirlilik hali, saldırgan-
lık hali ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen kontrol kaybı yaşanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanıcı-
larının çoğunluğunu adölesanların oluşturduğu internet; dünya nüfusunun %55,1’ini etkilemektedir. Son 
18 yılda kullanımının % 1066 oranında arttığı tahmin edilmektedir. Literatürde hemşirelerde internet ba-
ğımlılığı ve etkileyen faktörler ile ilişkili çalışmalar sınırlı sayıda yer almaktadır. Kaynak ve ark.’nın ça-
lışmasında 35 yaşın altında, erkek hemşirelerde internet bağımlılığının daha yaygın görüldüğü belirlen-
miştir. Eroğlu’nun çalışmasında erkek hemşirelerin bağımlılığa bağlı sosyal izolasyon ve yoksunluğu daha 
sık yaşadıkları, bekâr hemşirelerin ve 5 yıldan daha az çalışan hemşirelerin evli ve 5 yıldan fazla çalışan 
hemşirelere göre daha fazla yoksunluk yaşadıkları belirlenmiştir. Günümüzde özellikle adölesanlar başta 
olmak üzere yetişkinler ve sağlık çalışanları arasında da yaygın olarak kullanılan sağlıklı internet kullanı-
mının oluşturulmasında bağımlılık belirtilerine ilişkin hemşirelerin farkındalığının arttırılması, kontrol-
lü internet kullanımı, etkili zaman yönetimi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi önerilmektedir. Bu der-
leme makalesinde hemşirelerde internet bağımlılığı ve bağımlılığı etkileyen faktörler tartışılmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: İnternt Bağımlılığı, Etkileyen Faktörler, Hemşire 
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BİR HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI OLARAK TAMAMLAYICI TEDAVİ

Nesibe ŞİMŞEKOĞLU, Semra AÇIKSÖZ, Nurdan YALÇIN ATAR

Türkiye

 

Öz: Tamamlayıcı tedavi, standart tedaviye destek olarak semptom kontrolünü sağlamak, hastanın bakımını 
desteklemek ve iyilik halini arttırmak amacı ile kullanılan yaklaşımlardır. Tamamlayıcı tedavi yaklaşımla-
rı, yaygın kullanımı ve etkinliği üzerine yapılan bilimsel gelişmeler ile son zamanlarda dikkatleri üzerine 
çekmektedir. Sağlık hizmetlerinde ayrı bir alan olarak gelişen ve yaygın olarak kullanılan tamamlayıcı te-
daviler uygun hemşirelik bakımının yönetilmesi açısından da hemşirelikte ayrı bir sorumluluk alanı olarak 
gelişmektedir. Hizmet amacı birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak olan hemşirelerin, 
tamamlayıcı tedavilerde rol alması bir zorunluluk haline gelmiştir. Hemşirelik hizmetlerinin bir parçası olarak 
uygulanan tamamlayıcı tedaviler üç gruba ayrılmaktadır. Birinci grupta, hemşirelerin doğrudan uygulama-
ya dahil edebildikleri; masaj, shiatsu, refleksoloji, aromaterapi gibi uygulamalar yer almaktadır. İkinci grup-
ta, hemşirelik uygulamalarına kısmen dahil edilebilen; terapötik dokunma, homeopati, bitkisel tedaviler gibi 
uygulamalar yer almaktadır. Üçüncü grupta, hemşirelik uygulamalarına kolaylıkla dahil edilemeyen ancak 
hemşirelerin öneride bulunabilecekleri; akupunktur, osteopati gibi tedaviler yer almaktadır. Hemşirelik ba-
kımında tamamlayıcı tedaviler; bütüncül bir yaklaşım sağlayarak, hastalıklardan koruma, öz bakımı artıra-
rak bireyin bağımsızlığını geliştirme, uygulanan tedavilerin yan etkilerini azaltma, bireyin emosyonel yönden 
rahatlaması açısından oldukça yararlıdır. Bu doğrultuda hemşirelerden tamamlayıcı tedavilerin kullanımına 
ilişkin hemşirelik uygulamalarını geliştirmeleri, etkin stratejiler belirlemeleri ve bireyleri tamamlayıcı teda-
vileri etkin ve doğru şekilde kullanmaları konusunda yönlendirmeleri beklenmektedir. Literatürde bu konu 
ile ilgili hemşirelik bakımına yansımalarını inceleyen kanıt değeri yüksek yeterli çalışma bulunmamaktadır. 
Yapılacak çalışmalarla da hemşirelik bakımında yeri ve önemi ortaya konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Yapılan bu derleme ile, tamamlayıcı tedavi uygulamalarında hemşirenin rolünün incelenmesi amaçlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı Tedavi, Hemşire, Rol 
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SAĞLIĞA İLİŞKİN WEB SAYFALARININ KALİTESİNE VE YETERLİLİĞİNE BAKIŞ

Gül ASLAN, Esra DUĞRAL, Özden KARAKOÇ, Merdiye ÖZTÜRK

Türkiye

 

Öz: Hastaların interneti duygusal destek ve bilgi desteği için kullandıklarını gösterilmiştir. Duygusal destek, 
internetteki sosyal ağlar ile sağlanır. Bilgi desteği için web sayfaları kullanılır. Web sitelerinde yanlış, eksik, 
aldatıcı sağlık bilgilerinin bulunabildiği belirtilmiştir. Bu sayfaların kalitesini değerlendirmede kullanılan kri-
terlerin değiştiğini ve ortak kalite kriterlerinin tanımlanması gerektiği görülmüştür. Yararlı ve güvenilir sağlık 
bilgilerinin çevrimiçi dağıtımını teşvik etmek, uygun ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla kurulan the 
Health on the Net Foundation (HON) tarafından, webde bulunan sağlık bilgilerinin güvenilirliğini standartlaş-
tırmaya yardımcı olmak için HONcode hazırlanmıştır. HONcode kriterleri: Yazarların yetkinlikleri belirtilmeli 
Hasta - hekim ilişkisini tamamlamalı Gizlilik politikası açıklanmalı İçeriğin kaynağı ve tarihi açıklanmalı İçe-
rik karşılaştırılabilmeli İletişim bilgileri açıklanmalı Sitenin finansmanı açıklanmalı Reklam politikası açıklan-
malı HON, değerlendirilen web sitelerine, HONcode uygunluk sertifikası vermektedir. Ayrıca the Journal of 
the American Medical Association (JAMA) tarafından oluşturulan 4 kriterlik skorlama da, sitelerin yeterliliği 
ve güvenilirliği konusunda bilgi verir. Her ölçüt 1 puandır. Site, 3 ve üzeri skora sahipse yüksek kaliteli, 3’ün 
altında bir skora sahipse düşük kaliteli olarak sınıflandırılmaktadır. JAMA değerlendirme kriterleri: Yazarlık: 
Yazarın adını, bağlantılarını ve kimlik bilgilerini uygun şekilde belirtilmeli. Atıf: İçeriğin kaynağı yeterli biçim-
de belirtilmeli. Güncellik: İçerik yayınlandığında ya da güncellendikten sonra tarih verilmeli. Açıklama: Site 
sahibi, siteyi destekleyenler, reklam politikası, herhangi bir potansiyel çıkar çatışması açısından açık olmalı. 
Çalışmalarda, sağlığa ilişkin sayfalarda yapılacak derecelendirme ve sertifikalandırmanın sayfaların güveni-
lirliğini arttırdığı gösterilmiştir. Ayrıca bu derecelendirmenin ve sertifikasyonun standardize edilmesi ve Türk-
çe sayfalarda da zorunlu tutulması, sağlığa ilişkin bilgi içeren Türkçe sayfaların güvenilirliğini arttıracaktır.  
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RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE YÜKSEK GERÇEKLİ 
SİMÜLASYON UYGULAMALARI

Arzu DİKİCİ, Elçin BABAOĞLU

Türkiye

 

Öz: Simülasyona dayalı öğretim, gerçeğe en yakın koşulları yansıtan güvenli ve yapılandırılmış bir öğrenme 
ortamında gerçek hastaya zarar vermeden öğrenme fırsatı sağlayan yenilikçi bir öğretim stratejisidir. Bir duru-
mun, olayın ya da ortamın taklit edilmesi, benzerinin yapılması olarak tanımlanan simülasyonun, gerçek dün-
yadaki tepkileri, etkileşimleri ve yanıtları yeniden oluşturabilme yeteneği vardır. Gelişen ve değişen öğrenci 
profilleri, “dijital yerliler” olarak adlandırılan Z kuşağının artık lisans eğitiminde yer alması ile birlikte hem-
şirelik eğitiminde teknolojinin öğrenme süreçlerine entegrasyonunu gündeme getirmiştir. Bilgisayar ve dijital 
teknolojiyi çok yoğun kullanan, giyilebilir, taşınabilir teknolojilere uyum sağlayan, sosyalleşme yolları sanal 
ortamlar olan Z kuşağı, tüm temel ihtiyaçlarını teknolojik araçlar aracılığıyla karşılayabilmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında hemşirelik eğitiminde yüksek gerçekli simülasyonların kullanımı göze çarpmaktadır. Bunlar içe-
risinde Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği eğitiminde eğitsel kaynaklar olarak sanal gerçeklik uygulamala-
rına rastlanmaktadır. Sanal gerçeklik, insanların hem keşfedip hem de etkileşime girebildiği üç boyutlu bilgi-
sayar teknolojileri ile oluşturulan ortam olarak tanımlanmaktadır. Bu sanal dünyada, internette bir kullanıcıyı 
tanımlamaya yarayan avatar isimli grafik çizim resimler aracılığıyla öğrenciler ruhsal bozukluğu olan hastayı 
temsil eden avatarlar ile güvenli bir ortamda karar verme becerilerini geliştirebilmektedir. Sanal simülasyon 
geleneksel öğrenme yöntemlerine alternatif olarak teorik eğitimin pratiğe aktarılmasını sağlarken aynı zaman-
da, öğrenci merkezli öğrenmeyi ve öğrenmenin anlamlı kılınmasını sağlar. Dünyadaki gelişmelere bakıldığında 
ülkemizde Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği eğitiminde sanal simülasyon uygulamalarının ve kullanımının 
yaygınlaştırılması, özel olarak tasarlanmış simülasyonların sayısının arttırılması gerekliği ortaya çıkmaktadır.  
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