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KONUŞMA ÖZETLERİ ........................................................................... 1
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1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

IV

Davet
Değerli Meslektaşlarımız ve Sevgili Öğrencilerimiz,
Farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve uygulamak olarak tanımlanan inovasyon terimi, artık her 
alanda sık duyduğumuz terimler arasında yer alıyor. Hemşirelikte inovasyon sürecinin başlatılma-
sının temel basamaklarını; fırsat yaratmak, motivasyonu sağlamak, yol gösterici süreçleri destek-
lemek ve süreci cazip hale getirecek modeller ortaya çıkarmak oluşturur. 2012 yılından itibaren 
hemşirelik hizmet sunumlarında etkin ve istendik sonuçları yakalayabilmek, sürekli değişime ayak 
uydurmak ve inovasyon sürecini hizmetlerimize entegre etmek amacıyla inovasyon çalışmalarımı-
zı yürütmekteyiz. 2018 yılında da hemşirelikteki 6 yıllık inovasyon deneyimlerimizi 4-5 Mayıs 2018 
tarihleri arasında İstanbul, Hilton Kozyatağı Otel’de gerçekleştirdiğimiz "1. Uluslararası İnovatif 
Hemşirelik Kongresi" ile taçlandırdık. Kongreye hem yurtdışından hem de ülkemizden birçok sağ-
lık profesyonelinin yanında Sağlık Bakanlığı yöneticileri, Üniversite yöneticileri, Sağlık Müdürlüğü 
yöneticileri, STK yöneticileri, akademisyenlerin ve öğrencilerin yer aldığı 300'ün üzerinde katılım ve 
inovasyon yarışmamıza 275 inovatif ürünle meslektaşlarımızın katılımı sağlandı.
Dünyada ve ülkemizde yaşanan corona virüs pandemisi nedeniyle kongreler gibi yüksek katılımlı 
organizasyonlarda önlem süreçleri kapsamında yeni tedbir ve düzenlemelere gidilmektedir. Sağlık 
Bakanlığı Bilim Kurulu ve YÖK tarafından yapılan tüm kongre ve toplantıların dijital platformda ya-
pılması önerileri dahilinde bu yıl ki toplantımız olan “2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi”ni 
22-24 Ekim 2020 tarihinde “Dijital” olarak yapmayı planlıyoruz. Bu yıl kongremizde bir ilk olarak 1. 
İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu'nu da öğrencilerimizin katkı ve katılımları ile gerçek-
leştirmeyi planlıyoruz.
En güncel, yenilikçi ve farkındalığın arttırılmasına yönelik multidisipliner bir organizasyonla ha-
zırladığımız kongre programını sizlerle paylaşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kongremizde 
meslektaşlarımızın, öğrencilerimizin inovatif buluşlarıyla katılabilecekleri yarışmamızla birlikte 
alanında etkin hocalarımızın sunumları ile bilimsel bir şölen yaşatmayı hedefliyoruz. Kongremize 
katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

 
 Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DOĞAN Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR
 Dernek ve Kongre Başkanı Kongre Başkanı
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1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

VI 22 - 24 Ekim 2020

Kurullar
Onursal Başkanlar

Doç. Dr. Semra KAYATAŞ ESER 
SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU 
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Prof. Dr. Cevdet ERDÖL 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 
 
 
 

Kongre Eş Başkanları

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DOĞAN MERİH 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) 
İnovatif Hemşirelik Derneği

Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi

 
 
 
 
 

Kongre Bilimsel Sekretaryası

MSc. Ayşegül ALİOĞULLARI 
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) 

İnovatif Hemşirelik Derneği

MSc. Aytül SEZER 
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) 

İnovatif Hemşirelik Derneği
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1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

VI

Kurullar
Kongre Düzenleme Kurulu

Msc. Meryem YAŞAR KOCABEY Sağlık Bakanlığı / İnovatif Hemşirelik Derneği

Uzm. Hem. Çiğdem GÜLŞEN SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH / İnovatif 
Hemşirelik Derneği

MSc. Semra KESKİN Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) / İnovatif Hemşirelik 
Derneği

Bünyamin KANBUR SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH / İnovatif 
Hemşirelik Derneği

Çiğdem ŞİMŞEK SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH

Uzm. Hem. Derya KILINÇ SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH

MSc. Seda KÜÇÜKOĞLU SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH

MSc. Tuğba KARAKUŞ SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH

MSc. Ebru TEMİZSOY SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH

MSc. Seda AYYILDIZ SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH

Ayşegül KURT SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH

Doç. Dr. Elif GÜRSOY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nuran AYDIN Medipol Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Melike DİŞSİZ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi

Arş. Gör. Ayşe KABUK Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi

Arş. Gör. İlayda TÜRKOĞLU Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi

 
 
1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu Düzenleme Kurulu

Ensar DİKGÖZ SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi

Sena Nur ÇAĞLI SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi

Çağrı GÜRCÜOĞLU SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi

Zeynep ATEŞ SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi

Büşra NAS SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi

Gülsüm ATICI SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi

Şeymanur ASLAN SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi

Yahya DOĞRU SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi

Sara HOSSEINPANAHITAZEHABAD SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Uluslararası 2. Sınıf Öğrencisi

Hilal Nur YILDIZCAN SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi

Taha HAJİGHOLİKHANİ SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Uluslararası 1. Sınıf Öğrencisi
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VIII 22 - 24 Ekim 2020

Kongre Bilimsel Programı 
23 Ekim 2020

08:30 - 09:30 Açılış Konuşmaları

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DOĞAN MERİH, SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Öğr. Üyesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, İHDER ve 
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Dekanı, Kongre Başkanı

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU, İstanbul İl Sağlık Müdürü

Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN, TÜSEB Başkanı

Prof. Dr. Cevdet ERDÖL, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hasan MANDAL, TÜBİTAK Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi

09:30 - 09:55 Hemşirelikte İnovasyon Yarışma Ödül Töreni

    KO N F E R A N S  1

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hasan MANDAL1, Prof. Dr. Cevdet ERDÖL2

1TÜBİTAK Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi* (Tensipleri halinde...)
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü* (Tensipleri halinde...)

10:00 - 10:30 İnovasyonda Destek ve İş Birliği Modeli: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Konuşmacı: Cengiz ULTAV, TTGV Yönetim Kurulu Başkanı

10:30 - 10:40 Tartışma

10:40 - 10:50 Kahve Arası

    KO N F E R A N S  2

“İNOVASYONDA YETKİNLEŞMEK”

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL1, Prof. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM2

1TÜSEB Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı
2TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Başkanı

10:50 - 11:10 İnovasyonda Başarıya Giden Yol: ASELSAN

Konuşmacı: Murat ŞEREFOĞLU, ASELSAN, Yaşam Destek ve Tanı Sistemleri Prog. Mdl.

11:10 - 11:15 Tartışma

11:15  -  11:25 Kahve Arası

    KO N F E R A N S  3

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Semra KAYATAŞ ESER1, Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DOĞAN MERİH2

1SBÜ Zeynep Kamil Hastanesi Başhekimi, SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi 
2SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Öğr. Üyesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, İHDER ve Kongre Başkanı

11:25 - 11:45 İnovasyonda Yetkinleşmek ve Uluslararası İş Birlikleri

Konuşmacı: T. Ufuk EREN, Volitan Global Healthcare, Technology, Management, Investment

11:45 - 11:50 Tartışma

11:50 - 13:00   Öğle Arası

    1 .  OT U RU M

“SAĞLIKTA İNOVASYON SÜRECİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİ”

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuran KÖMÜRCÜ1, Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM2

1İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlıklık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı
2Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı

13:00 - 13:20 İnovasyon Süreci ve Çalışmaları: İngiltere Örneği

Konuşmacı: Assoc. Prof. MBE. Stacy JOHNSON, University of Nottingham School of Health Science, Healthcare Leadership, Innovation 
and Entrepreneurship.UK

13:20 - 13:40 İnovasyon Süreci ve Çalışmaları: Almanya Örneği

Konuşmacı: Prof. Renate TEWES, Medical School Hamburg, Case and Care Management, Germany

13:40 - 14:00 İnovasyon Süreci ve Çalışmaları: Bulgaristan Örneği

Konuşmacı: Prof. Silviya BORISOVA DIMITROVA, Medical University-Varna, The Faculty of Public Health- Department of Nursing Care

14:00 - 14:15 Kahve Arası



IX2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi

1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

VIII

Kongre Bilimsel Programı 
23 Ekim 2020

  KO N F E R A N S  4

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR1, Prof. Dr. İlhan SATMAN2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Dekanı 
2TÜSEB Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Başkanı

14:15 - 14:45 Yenilikçi Sağlık Teknolojilerinin Hasta Başına Yolculuğu

Konuşmacı: Prof. Dr. Banu ONARAL, Biomedical Engineering and Electrical Engineering at Drexel University

14:45 - 14:50 Tartışma

    2 .  OT U RU M

“İNOVASYON SÜRECİNDE YAPI TAŞLARI”

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN1,  Dr. Öğr. Üyesi Dilek COŞKUNER POTUR2

1İÜ Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi -KASHED Başkanı
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi

14:50 - 15:05 İnovatif Fikir Oluşturma ve Geliştirme

Konuşmacı: MSc. Ayşegül ALİOĞULLARI, TÜSEB Tıbbi Cihaz Ar-Ge Koordinatörlüğü İnovasyon Birim Sorumlusu / İHDER YK Üyesi

15:05 - 15:20 İnovatif Fikri Ürüne Dönüştürme

Konuşmacı: Doğan TAŞKENT, Elektrik - Elektrofizik Mühendisi, İnovasyon Danışmanı

15:20 - 15:35 İnovatif Üründe Belgelendirme ve Koruma Süreci

Konuşmacı: Güldenur ÖZTEMUR, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknopolis Teknoloji Transfer Ofisi, Patent Vekili 

15:35 - 15:50 İnovatif Ürünlerde Sanayi Değerlendirme Süreci

Konuşmacı: Mehmet GÜLEZ, İnovasyon Lideri

15:50 - 16:05 İnovatif Ürünlerde Tanıtım ve Marka Oluşturma

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Bengi ÖZÇELİK, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi

16:05 - 16:20 İnovasyon Standartları

Konuşmacı: Müjgan ÇETİN, Sistem Yönetim Danışmanlığı

16:20 - 16:40 Tartışma

16:40 - 16:50 Kahve Arası

   3 .  OT U RU M

“İNOVATİF ÜRÜNLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİNDE TEŞVİKLER VE YASAL DÜZENLEMELER”

Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Orhan ÇÖMLEK1, Prof. Dr. Kazım Yalçın ARĞA2

1Teknopolis Başkanı, SBÜ Öğr. Üyesi
2TÜSEB Ar-Ge Direktörü, Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Öğr. Üyesi

16:50 - 17:05 İnovatif Ürünlerde Teşvik, Yönlendirme, Yasal Düzenleme

Konuşmacı: Prof. Dr. Kazım Yalçın ARĞA, TÜSEB Ar-Ge Direktörü

17:05 - 17:20 İnovatif Ürünlerde TÜBİTAK Süreçleri

Konuşmacı: Prof. Dr. Şaban TEKİN, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi , SBÜ Öğr. Üyesi

17:20 - 17:35 İnovatif Ürünlerde KOSGEB Destekleri

Konuşmacı: Zeynep KASIMOĞLU, KOSGEB Boğaziçi Müdürü

17:35 - 17:50 İnovatif Ürünlerde Teknoloji Transfer Ofisleri

Konuşmacı: Mesut YURTCU, SBÜ Teknoloji Transfer Ofisi Proje Koordinatörü

17:50 - 18:00 Tartışma

Not: * Tensipleri halinde...
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24 Ekim 2020

    KO N F E R A N S  5
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Anayit Margirit COŞKUN1, Prof. Dr. Hediye ARSLAN ÖZKAN2

1Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı
2Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı

09:00 - 09:30 İnovatif Ürünlerde Start-up ve Olgunlaştırma Ortamları

Konuşmacı: Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK, İnoVita Proje Koordinatörü

  4 .  OT U RU M
“İNOVASYON KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASINDA BAŞARI ÖYKÜLERİ VE İŞ BİRLİĞİ MODELLERİ”

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Emine İYİGÜN1, Prof. Dr. Sevim BUZLU2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi Dekanı
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dekanı

09:30 - 09:45 Teknopark İstanbul

Konuşmacı: Gürol ÜZENÇ, Kuluçka Merkezi Yöneticisi

09:45 - 10:00 İnovatif Örgüt Kültürü Oluşturma ve Hemşirelikte İnovasyon Akademisi

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DOĞAN MERİH, SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Öğr. Üyesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, 
İHDER ve Kongre Başkanı  

10:00 - 10:15 SBÜ Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi (METÜM)

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Hilal PEKER ÖZTÜRK, METÜM Müdür Yard.

10:15 - 10:30 Üniversite-Sanayi İş Birliği Modeli

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi İlker KÖSE, Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü

10:30 - 10:45 Tartışma

10:45 - 11:00 Kahve Arası

  5 .  OT U RU M
“İNOVASYONUN GELİŞTİRİLMESİNDE SİVİL TOPLUM KURUMLARININ ROLÜ”

Oturum Başkanları: Erkin DELİKANLI1, Zekeriya AVŞAR2

1Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı
2Çapa Medikal YK Üyesi, İVEK YK Üyesi 

11:00 - 11:15 İnovasyonun Geliştirilmesinde MASİAD İş Birliği Modelleri

Konuşmacı: Fevzi Akif Tolga SÖZEN, Marmara Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği (MASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı

11:15 - 11:30 İnovasyonun Geliştirilmesinde SADER İş Birliği Modelleri

Konuşmacı: Tansu HALICI, Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği (SADER) Yönetim Kurulu Başkanı

11:30 - 11:45 İnovasyonun Geliştirilmesinde MEDİKÜM İş Birliği Modelleri

Konuşmacı: Op. Dr. Ahmet AYDEMİR, MEDİKÜM, MediClusTR Yönetim Kurulu Başkanı

11:45 - 12:00 İnovasyonun Geliştirilmesinde İVEK İş Birliği Modelleri

Konuşmacı: Hüseyin SARPKAYA, İVEK Tıbbi Cihaz ve Teknolojileri Komisyonu Başkanı

12:00 - 12:15 İnovasyonun Geliştirilmesinde Keiretsu Forum Türkiye Melek Yatırımcılar Ağı İş Birliği Modelleri

Konuşmacı: Hulusi BERİK, Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

12:15 - 12:30 Tartışma

12:30 - 13:30 Öğle Arası

  6 .  OT U RU M
“BİLİŞİM VE TEKNOLOJİDE İNOVASYON”

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Semiha AKIN1, Dr. Öğr. Üyesi Nuran AYDIN ATEŞ2

1SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı
2Medipol Üni. Ebelik ABD Öğr. Üyesi, Hemşirelikte Bilişim Derneği Başkanı

13:30 - 13:45 Sağlıkta Yapay Zeka ve Robotlarla Değişim

Konuşmacı: Prof. Guillaume ALINIER, School of Allied Health Professions, Midwifery, and Social Work University of Hertfordshire, UK

13:45 - 14:00 Sağlıkta Yapay Zeka

Konuşmacı: Dr. Yusuf YEŞİL, Digital Health, Yesil Science

14:00 - 14:15 Hemşirelikte Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Nuran AYDIN ATEŞ, Medipol Üni. Ebelik ABD Öğr. Üyesi, Hemşirelik Bilişimi Derneği Başkanı

14:15 - 14:25 Tartışma
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  7 .  OT U RU M

“HEMŞİRELİKTE ÇOK YÖNLÜ İNOVASYON”

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN1,  MSc. Ümmühan KILIÇ2

1Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
2TÜSEB Dış İlişkiler Daire Başkanı

14:25 - 14:40 Eğitimde İnovatif Yaklaşımlar

Konuşmacı: Prof. Dr. Yurdanur DİKMEN, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekanı

14:40 - 14:55 Araştırmada İnovatif Yaklaşımlar

Konuşmacı: PhD. Anne FLODEN, Clinical Researcher in Organ Donation, Director of Research

14:55 - 15:10 Bakımda İnovatif Yaklaşımlar

Konuşmacı: Doç Dr. Emine KOL, Akdeniz Üniveristesi Hemşirelik Fakültesi

15:10 - 15:25 Liderlikte İnovatif Yaklaşımlar

Konuşmacı: Doç. Dr. Elif GÜRSOY, ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, HELİD Başkanı

15:25 - 15:55 Hemşirelikte Kalite İyileştirme ve İnovasyonu Teşvik Etme Modeli

1. Konuşmacı: MSc. Linda KELLY, Assistant Director of Nursing: Safe and Effective Care QIIC, Trust HQ, UK

2. Konuşmacı: Mrs. Brenda CARSON: Senior Lead Nurse for Patient Safety and Quality Improvement

15:55 - 16:00 Tartışma

16:00 - 16:15   Kahve Molası

  8 .  OT U RU M

“İNOVASYON BAŞARI ÖYKÜLERİ”

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Elif GÜRSOY1, MSc. Aytül SEZER2

1ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, HELİD Başkanı
2TÜSEB Tıbbi Cihaz Ar-Ge Koordinatörlüğü Belgelendirme Birim Sorumlusu / İHDER  Yönetim Kurulu Üyesi

16:15 - 16:25 Albert Sesli Yanıt Sistemi

Konuşmacı: Serdar GEMİCİ, Co-Founder at Albert Health

16:25 - 16:35 Sağlık Eğitiminde AR/VR Uygulamaları

Konuşmacı: Fırat KAÇMAZ, AR/VR Experience Developer

16:35 - 16:45 Ağlama Sensörü

Konuşmacı: MSc. Derya KILINÇ, ZKH Çocuk Acil Sorumlu Hemşiresi

16:45 - 16:55 Stomakit

Konuşmacı: Hem. Özlem OKTAY, Aile Danışmanı

16:55 - 17:05 İnovatif Ürün Örnekleri

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Melike DİŞSİZ, SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Öğr. Üyesi

17:05 - 17:15 Elle Süt Sağma Cihazı

Konuşmacı: Ayşegül KURT, ZKH Laktasyon Hemşiresi

17:15 - 17:25 Atık Ayrıştırma Sistemi

Konuşmacı: Semra KESKİN, TÜSEB Tıbbi Cihaz Ar-Ge Koordinatörlüğü Sektörel İşbirliği Birim    Sorumlusu / İHDER  Yönetim Kurulu Üyesi 

17:25 - 17:35 İnovatif Ürün Geliştirmede Yetkinlik

Konuşmacı: Ülkü MİSKET, ZKH Sorumlu Hemşiresi

17:35 - 17:45 Tartışma

17:45 - 18:00 Bildiri Ödül Töreni ve Kapanış

Not: * Tensipleri halinde...
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XII 22 - 24 Ekim 2020

Sempozyum Bilimsel Programı 
24 Ekim 2020

08:30 - 09:00 Kayıt
09:00 - 09:30 Açılış Konuşmaları

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DOĞAN MERİH, SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Öğr. Üyesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, İHDER ve Kongre Başkanı
Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Dekanı

09:30 - 10:00 İnovasyon Yarışma Ödül Töreni
İnovasyon Projesi Birincisi Sunumu
İnovasyon Projesi İkincisi Sunumu
İnovasyon Projesi Üçüncüsü Sunumu

KONFERANS
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR1, Çağrı GÜRCÜOĞLU2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Dekanı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi

10:00 - 11:00 Sağlıkta Gelecek
Konuşmacı: Prof. Dr. Melih BULUT, Sağlıkta İşbirliği Platformu Başkanı

11:00 - 11:15   Kahve Arası
1 .  OT U RU M
“HEMŞİRELİKTE ÇOK YÖNLÜ İNOVASYON”

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Sonay GÖKTAŞ1, Zeynep ATEŞ2

1SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi

11:15 - 11:30 Eğitimde İnovatif Yaklaşımlar
Konuşmacı: Prof. Dr. Yurdanur DİKMEN, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekanı

11:30 - 11:45 Hemşirelikte İnovasyon Dersinin Öğrenci Gözüyle Değerlendirilmesi
Konuşmacı: Gülsüm ATICI, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi

11:45 - 12:00 Bakımda İnovatif Yaklaşımlar
Konuşmacı: Doç. Dr. Emine KOL, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

12:00 - 12:15 Liderlikte İnovatif Yaklaşımlar
Konuşmacı: Doç. Dr. Elif GÜRSOY, ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, HELİD Başkanı

12:15 - 12:25 Tartışma
12:25 - 13:30 Öğle Arası
2 .  OT U RU M
“HEMŞİRELİKTE İNOVASYON SÜRECİ”

Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Melike DİŞSİZ1, Büşra NAS2

1SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Öğr. Üyesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi

13:30 - 13:45 Hemşirelikte İnovasyonun Yeri ve Önemi, Hemşirelikte İnovasyon Örnekleri
Konuşmacı: Ensar DİKGÖZ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi 

13:45 - 14:00 Hemşirelikte Yeni Fikir Geliştirme, Bir Fikrim Var Ne Yapmalıyım?
Konuşmacı: Çağrı GÜRCÜOĞLU, SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi

14:00 - 14:15 Hemşirelikte Yeni Fikirlerde Patent ve Faydalı Model Alma Süreci
Konuşmacı: MSc. Ayşegül ALİOĞULLARI, TÜSEB, SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Doktora Öğrencisi

14:15 - 14:30 Patentli Ürünüme Nasıl Destek Alabilirim?
Konuşmacı: Güldilek YAVUZ ERTEKİN, İş Geliştirme ve Proje İzleme Uzmanı

14:30 - 14:45 Patentli Ürünümü Nasıl Hayata Geçirebilirim?
Konuşmacı: Hem. Özlem OKTAY, Aile Danışmanı

14:45 - 14:55 Tartışma
14:55 - 15:10 Kahve Arası
3 .  OT U RU M
“HEMŞİRELİKTE TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM”

Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Nuran AYDIN ATEŞ1, Sena Nur ÇAĞLI2

1Medipol Üni. Ebelik ABD Öğr. Üyesi, Hemşirelik Bilişimi Derneği Başkanı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi

15:10 - 15:25 Teknolojik Gelişmelerin Hemşirelik Mesleğine Yansımaları
Konuşmacı: Sara HOSSEINPANAHITAZEHABAD, SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Uluslararası Hemşirelik Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi           

15:25 - 15:40 Hemşirelik Bilişiminde Yeterlilikler
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Nuran AYDIN ATEŞ, Medipol Üni. Ebelik ABD Öğr. Üyesi, Hemşirelik Bilişimi Derneği Başkanı

15:40 - 15:50 Tartışma



KONUŞMA ÖZETLERİ
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1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

İNOVASYONDA BAŞARIYA GİDEN YOL: ASELSAN

Murat ŞEREFOĞLU
ASELSAN, Yaşam Destek ve Tanı Sistemleri Prog. Mdl.

Aselsan’ı inovatif başarıya götüren temel stratejilerin, Aselsan’ın sağlık sistemleri alanındaki vizyo-
nunun, Aselsan’ın sağlık sistemleri faaliyet alanlarında yapmakta olduğu çalışmalar hakkında bilgi-
lendirmenin,   ürün gamında yer alan ve araştırma-geliştirme ve proje yönetimi çalışmaları devam 
eden tıbbi cihazların kısa tanıtımının da yer alacağı bir sunumun yapılması planlanmaktadır.

PATH TO SUCCESS IN INNOVATION: ASELSAN

The basic strategies that lead Aselsan to innovative success, Aselsan's vision in the field of health 
systems, informing about the work that Aselsan is carrying out in the fields of health systems ac-
tivity, and brief introduction of medical devices in the product range and ongoing research and 
development and project management will also be included in the planned presentation.
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İNOVATİF ÖRGÜT KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA VE 
HEMŞİRELİKTE İNOVASYON AKADEMİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DOĞAN MERİH 
SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi  Öğr.Üyesi / TÜSEB Koordinatörü / İnovatif Hemşirelik Derneği  Başkanı

Amaç: Hemşireler hizmet sunumlarında etkin ve istendik sonuçları yakalayabilmek için sürekli de-
ğişime ayak uydurmak ve inovasyon sürecini hizmetlerine entegre etmek zorundadırlar. Hemşirelik 
hizmetlerinde inovasyon sürecini aktive etmek, hasta bakım maliyetini azaltırken, bakım kalitesini 
de artırmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz hemşirelik hizmetlerinde inovasyon sürecini aktive etmek için 
bazı basamaklar takip edilmiştir. İlk adımda hemşirelerimizin farkındalıklarını düzenli eğitimler ile 
bilgi düzeyleri arttırılmış, koçluk sistemi ile bireysel danışmanlıklar başlatılmış, süreci cazip hale ge-
tirecek yarışmalar düzenlenmiş, ödül süreci ile katılım arttırılmış ve hemşirelikte inovasyon kültürü 
oluşturulmuştur.  

Bulgular: Hastanemizde 2012 yılında başlatılan hemşirelikte inovasyonu aktive etme süreci da-
hilinde; yarışma ve sempozyum süreçleri  gerçekleştirilmiştir. 8 yıllık süreçte hastanemiz hemşireleri 
toplam 376 inovatif proje geliştirmiştir.  Her biri yeni bir buluş özelliği taşıyan projeleri ile hemşire-
lerimizin bakım kalitesini arttırıcı, yeni ve yaratıcı faaliyetleri  desteklemeleri sağlanmıştır. İnovatif 
50 proje için patent alma süreci tamamlanmıştır ve yeni buluşların üretimi için çalışmalar aktive 
edilmiştir. 

Hemşirelik hizmetleri bünyesinde inovatif süreci aktive etmek çok zorlu ama bir o kadar da güzel 
sonuçlanan bir yol haritası oldu. Evet Zeynep Kamil Hastanesi Hemşireleri olarak inovasyonu ku-
rum kültürü haline getirdik. Ama tüm hastaneler bizim kadar şanslı değil. Farklı kurumlarda birçok 
hemşire aslında inovatif fikirlere sahip ama yol gösterecek bir rol modeli olmadığından bu fikrini 
hayata geçiremiyor, kendini kısıtlıyor ve buluşları hayal olarak kalmaya devam ediyor. Bizim süre-
cimiz hep destekle başladı hemşirelerimize rol model olundu, yol gösterildi, cesaretlendirildi, motive 
edildi, eğitimler verildi, bu alanda “İnovatif Hemşirelerin Yol Haritası” isimli yol gösterici bir kitap 
çıkarıldı. Amacımız bu inovasyon ışığını tüm meslektaşlarımıza ileterek hastalarımızın daha kaliteli 
hizmet almasını sağlamak, ülkemizin üretim sürecini desteklemek ve mesleki gelişimimizi sağlamaktı. 
Bu süreçte profesyonel eğitimlerin ve uygulama atölyeleri oldukça önemli. Biz bu anlamda ülkemiz-
de ilk olma özelliği taşıyan “Hemşirelikte İnovasyon Akademisi”ni kurduk. Bu akademi ile inovas-
yon sürecindeki eğitimlerin daha profesyonel, eğitim sonrası inovatif uygulamaların ve buluşların 
prototip süreçlerinin daha efektif olmasını sağlandı.  

Sonuç: Hemşirelerde inovasyon sürecinin aktifleştirilmesinde; düzenli eğitimlerin, süreci tanıta-
cak, cazip hale getirecek, yol gösterecek bilimsel aktivitelerin yapılmasının ve rol model olmanın  
yeri büyüktür. 

Anahtar kelimeler: hemşirelik, inovasyon, kültür
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INNOVATIVE ORGANIZATIONAL CULTURE BUILDING 
AND INNOVATION ACADEMY IN NURSING

Aim: Nurses should keep up with constant change and integrate innovation into their services 
in order to obtain effective and desirable results in their service provision activation of the process 
of innovation in nursing services reduces the cost of care and increases the quality of care.

Material and Method: In order to activate the process of innovation in nursing services provid-
ed at our hospital, a number of steps were completed. In the first step, nurses’ level of knowledge 
was improved through regular training, individual counseling was initiated using the coaching 
system, competitions were organized for making the process more interesting, and participation 
rate was increased with rewards. These implementations produced an innvoation culture. 

Results: During the process of activating innovation at our hospital, which was initiated in 
2012, competitions and symposiums were held. In the 8 year period, nurses wurking at our 
hospital completed 376 innovative projects. Each of these projects had an inventive quality and 
through these projects, the nurses were able to support novel and creative activities which in-
creased the quality of care. The patenting process of 50 innovative projects was completed and 
studies were activated for producing new inventions. 

Activating the innovative process within the nursing services has been a very difficult but 
well-concluded road map. Yes, as Zeynep Kamil Hospital Nurses, we have made innovation a 
corporate culture. But not all hospitals are as lucky as us. Many nurses in different institutions 
actually have innovative ideas, but since there is no role model to guide, they cannot realize this 
idea, restrict themselves and their inventions continue to be a dream. Our process has always 
started with support, our nurses have been role models, guided, encouraged, motivated, given 
training, and a guiding book named “Roadmap of Innovative Nurses” was published in this field. 
Our aim was to convey this light of innovation to all of our colleagues, to ensure that our patients 
receive better quality service, to support the production process of our country and to ensure our 
professional development. Professional training and application workshops are very important 
in this process. In this sense, we established “Innovation Academy in Nursing”, which is the first 
in our country. With this academy, the training in the innovation process was more professional, 
and the post-training innovative applications and prototype processes of inventions were more 
effective.

Conclusion: Regular training, role modeling, and scientific activities that introduce the pro-
cess, make the process more interesting, and guide nurses are crucial for activating the innovation 
process in nursing. 

Keywords: nursing, innovation, culture
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SBÜ GÜLHANE MEDİKAL TASARIM VE ÜRETİM 
MERKEZİ (METÜM)

Dr. Öğr. Üyesi Hilal PEKER ÖZTÜRK
METÜM Müdür Yard.

Medikal Tasarım Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi kısa adıyla METÜM; 2011 yılında NATO-
NAMSA projesi kapsamında TSK-Elele Vakfının katkılarıyla kuruldu. 2016 yılında Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi’ne devrinin ardından 2019 yılında Sağlık Bakan Yardımcımız Prof.Dr. Muhammet 
GÜVEN ve Rektörümüz Prof.Dr.Cevdet ERDÖL tarafından yeni binamızın açılışı gerçekleştirildi.  
Merkezimiz ISO 13485 kalite belgesine sahip olup burada kişiye özel tasarımlar yapılıp, 3D yazıcılar 
kullanılarak medikal amaçlı üretim yapılmaktadır. Türkiye’nin ilk, dünyanın ise sayılı merkezlerin-
dendir. Metüm’ün hizmet alanlarını; öncelikli gazilerimiz olmak üzere tüm ihtiyaç sahipleri, beyin 
cerrahisi, plastic cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, göğüs cerrahisi başta olmak üzere tüm tıp dalları, 
diş hekimliği alanı, ar-ge eğitim faaliyetleri olarak sıralayabiliriz. 2017 yılında SGK ile yapılan bir 
protokolle, 3. basamak sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen protokol dahilindeki tüm vakalar SGK 
tarafından ödenmektedir.  Merkezimiz 2 diş hekimi, 9 mühendis, 2 üretim teknikeri, 2 idari işler per-
soneli ve 1 torna-tesviye teknisyeni ile toplam 16 personelle çalışmaktadır ve  en büyük özelliği tasa-
rımdan üretime tüm hizmetin aynı çatı altında veriliyor olmasıdır. Hizmet verirken çok güçlü 4 daya-
nak noktamızı; Multidisipliner çalışma, Koordinasyon, Bilgi Birikimi ve Tecrübe olarak sıralayabiliriz.

Üretimi gerçekleştirilen kişiye özel implantlar; trafik kazası, kanser, ateşli silah yaralanması gibi 
durumlarda sert doku için ihtiyaç duyulan ve standart yollarla yapılması mümkün olmayan, her bir 
hasta için özel olarak tasarlanan ve üretilen vücut protezleridir. Yüksek derecede anatomik uyumlu-
luk göstermesi, ameliyat süresini kısaltması, iyileşme ve rehabilitasyon süresinin kısa olması, hastanın 
yaşam kalitesini arttırması, enfeksiyon riskinin ve ameliyat risklerinin düşük olması ve sonrasında 
revizyon ameliyatlarına ihtiyaç duyulmaması kişiye özel implantların avantajlarındandır. Üretim saf-
haları sıralanırsa; Hastadan CT/MRI görüntüleri alınır ve elektronik ortamda merkezimize ulaştırılır, 
çeşitli yazılım programlarıyla bilgisayar oratamında 3 boyutlu model elde edilir. Bu model üzerinde 
ameliyat simülasyonu gerçekleştirilir. Sonraki aşamada plastik model elde edilir. Plastik model ile 
bilgisayar ortamındaki model arasında ölçüm karşılaştırmaları yapılarak doğrulama yapılır ve doktor 
onayı alındıktan sonra titanyum implant üretimi gerçekleştirilir.

Günümüzde Endüstri 4.0 devrimi ile birlikte dijitalleşme ve eklemeli imalat yöntemleri baş dön-
dürücü bir hızla ilerlemektedir. Bu hızlı ilerleyişten sağlık teknolojilerinin de etkilenmesi umut verici 
ve kaçınılmaz bir sonuçtur. 3D tasarım ve eklemeli imalat yöntemi ile üretim yapılan, ülkemizin ilk 
ve tek merkezi Gülhane METÜM’ de, mühendislik ve medikal alanlardaki projeleriniz için çözüm 
ortağı olmanın yanı sıra, tasarımdan üretime hayallerinizin tek çatı altında gerçekleştirildiği bir kamu 
kuruluşu olarak hizmet vermekten gurur duyuyoruz.
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SBÜ GÜLHANE MEDICAL DESIGN AND 
PRODUCTION CENTER (METÜM)

Medical Design Production Application and Research Center, shortly known as METÜM; 
Established in 2011 as part of the NATO-NAMSA project, with the contributions of the TSK-Elele 
Foundation. After handing over to University of Health Sciences in 2016; In 2019 our new build-
ing was opened by Deputy Minister of Health Prof. Dr. Muhammet GÜVEN and our rector Prof. 
Dr. Cevdet ERDÖL. Our center has ISO 13485 quality certificate, where personal designs are 
made and medical purposes are produced using 3D printers. Turkey’s first and world’s one of the 
few centers. Metüm’s service areas can be list all those in need, especially our veterans, as neu-
rosurgery, plastic surgery, orthopedics and traumatology, thoracic surgery, all medical branches, 
dentistry field, R&D training activities. With a protocol signed with SGK in 2017, all cases within 
the protocol realized in 3rd level health institutions are paid by SGK. Our center works with a total 
of 16 staff, including 2 dentists, 9 engineers, 2 production technicians, 2 administrative affairs staff 
and 1 lathe-leveling technician and its most important feature is that all services from design to 
production are provided under the same roof. Our 4 very strong foundations while serving; We 
can list them as multidisciplinary work, coordination, knowledge and experience.

Personalized implants produced; These are body prostheses that are specially designed and pro-
duced for each patient, which are needed for hard tissue in cases such as traffic accidents, cancer, 
gunshot injuries and cannot be done by standard means. The advantages of personal implants 
are that it shows a high degree of anatomical compatibility, shortens the operation time, short 
recovery and rehabilitation period, increases the quality of life of the patient, low risk of infection 
and surgery, and no need for revision surgeries afterwards. If the production stages are listed; CT 
/ MRI images are taken from the patient and delivered to our center electronically, and a 3-dimen-
sional model is obtained in the computer environment with various software programs. Surgery 
simulation is performed on this model. In the next step, a plastic model is obtained. Confirmation 
is made by making measurement comparisons between the plastic model and the model in the 
computer environment, and titanium implant production is performed after the doctor’s approval 
is obtained.

Today, with the Industry 4.0 revolution, digitalization and additive manufacturing methods are 
progressing at a dizzying speed. It is a promising and inevitable result that health technologies 
are also affected by this rapid progress. We are proud to serve as a public institution where your 
dreams from design to production are realized under one roof, as well as being a solution partner 
for your engineering and medical projects in GÜLHANE METÜM, the first and only center of our 
country, which is produced with 3D design and additive manufacturing method.
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KÜVÖZ İÇİ SESE DUYARLI IŞIK SENSÖRÜ
MSc. Derya KILINÇ 

ZKH Çocuk Acil Sorumlu Hemşiresi

Projenin çıkış noktası; Türkiye Kamu Hastaneler Birliğinin 2014 yılında sağlık çalışanlarımızın mo-
tivasyonlarının yükseltilmesi ve yenilikçi uygulamaların gün yüzüne çıkarılması amacıyla düzenlemiş 
olduğu Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar proje yarışmasına başvurulması ile başladı. Yarışma sonrası 
proje Türkiye ikinciliğini aldı.  2018'de düzenlenen en iyi prototip yarışmasında birincilik aldı.

Giriş; Son yıllarda sağlık teknolojisi ve neonatolojideki gelişmeler ile preterm bebeklerin yaşam oran-
ları %50’den %85’e yükselmiştir. Mortalite azalırken morbidite artmaktadır. Gelişimsel sorunlar en sık 
belirlenen morbiditelerdir (Vanderburg KA,2017). İntrauterin çevre, fetal beyin gelişimi ve olgunlaşma-
sı için uygun uyaranları sağlayan optimal ortamdır (Mosqueda et al., 2013:27). Beyin gelişiminin çok 
hızlı olduğu son trimesterda güvenli intrauterin ortamın dışında bu stresörlere maruz kalınması bebeğin 
immatür beyin fonksiyonu ve yapılanmasını sonuç olarak nörogelişimini etkilemektedir(Mosqueda 
et al., 2013). Beyin gelişiminin hassas olduğu bu dönemde bebeğin önlenebilir; ses, ışık, ısı değişimi 
gibi stres oluşturabilecek etmenlerden korunması gerekmektedir. Yenidoğan yoğun bakım üniteleri 
genellikle yüksek düzeyde ses ve parlak ışıkların olduğu gece gündüz değişiminin olmadığı yerlerdir 
(Als and McAnulty, 2011). Günün belli saatlerinde ışık düzeylerinin azaltılmasının kalp hızında ve akti-
vitede azalmaya neden olduğu, biyolojik ritmi güçlendirdiği, dinlendirici uykuyu arttırdığı, beslenmeyi 
iyileştirdiği, kilo alımını ve bebeğin çevreyle ilgisini arttırdığı bildirilmektedir(Vanderburg KA,2017).  
Ses düzeyi; bebeklerde aşırı sese duyarlılık gestasyonel 6. aydan sonra başlıyor ve doğumdan sonra 
2-3, aylarda son buluyor.Pretermlerde aşırı gürültü işitme kaybına ve sesle ilgili bir dizi fizyolojik ve 
davranışsal değişiklikler içeren stres reaksiyonlarına neden olabilir. Ses 50 desibeli geçmemeli ve geçici 
sesler 70 desibelin üzerine çıkmamalı(Sizun ve Westrup,2004). 

Projesinin Amacı; Kuvözde yaşama tutunmaya çalışan yenidoğan term ya da prematüre be-
bekleri ağlamaya bağlı zararlardan korumak. Bebeğin yenidoğan yoğun bakım ortamında güven-
de olduğunu hissetmesini sağlamak. Bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım sağlayarak, iyileşme süre-
cini hızlandırmak. Bebekler ağladığında bebeğin kuvözünü bulup sorun çözülünceye kadar gecen 
süreçte bebeğin ağlamaya bağlı kalp atımlarının yükselmesini önlemek olarak belirlenmiştir.

Projenin Kapsamı; Kuvöz içi sese duyarlı ışık sensörü, kolay temizlenebilen antibakteriyel özel-
likli portble özelliğe sahip her kuvoze uyumlu 45 desibel bebek sesi uzerinde 40 amper düzeyinde 
yanmaya duyarlı bir cihaz. Kuvözün üst alt kısmına yerleştirilecek ve bebek ağladığında bu sayede 
ışık direk gözüne gelmeden yanacak Bebek ağladığında tüm bebeklerin kontrol edilmesine ya da 
tüm ışıkların açılıp tüm bebeklerin huzurlu ortamlarının bozulmasına gerek kalmadan sese duyarlı 
yanan ışık sayesinde hemşire bebeğe en kısa zamanda ulaşacak.

Sonuç: Kuvöz içi sese duyarlı ışık kullanımı ile bebekler ağladığında bebeğin kuvözünü bulup 
sorun çözülünceye kadar gecen süreçte azalma, hemşire iş gücü kaybının önlenmesi  ve zamanla 
yanan ışıkla hemşirenin geleceğini kavrayan bebek kendini güvende hissedecektir.
Kaynaklar
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SOUND SENSITIVE LIGHT SENSOR IN CUVOS

The starting point of the project; Turkey raising and removal of utilities began by referring to 
the day that şifresiş Innovative Approach motivation of our health care workers in nursing project 
competition in 2014, the Association of Public Hospitals. Turkey took the second place after the 
project competition. It won first place in the best prototype competition held in 2018.

Login; With the latest technology and developments in neonatology, the survival rate of pre-
term babies has increased from 50% to 85%. Morbidity increases while mortality decreases. 
Developmental problems are the most frequent resolution morbidities (Vanderburg KA, 2017). 
Intrauterine environment is the optimal environment that provides appropriate stimuli for fetal 
brain development and maturation (Mosqueda et al., 2013: 27). Exposure to these stressors 
in a safe intrauterine environment in the last trimester, when brain development is very rapid, 
does not affect the baby's immature brain and its structuring consequently on neurodevelopment 
(Mosqueda et al., 2013). This period when the brain development is sensitive can be prevented 
by the baby; One of the factors that can cause stress such as sound and heat exchange. Neonatal 
intensive care units are places to replace very loud surveillance sounds and bright lights at night 
(Als and McAnulty, 2011). It has been reported that reducing light levels at certain times of the 
day causes a decrease in cardiac activity, strengthens the biological rhythm, increases restful sleep, 
increases weight gain and the baby's interest in the environment (Vanderburg KA, 2017). Sound 
level; In infants, hypersensitivity to noise begins after the 6th month of gestation and ends at 2-3 
months after birth. Excessive noise in preterms can cause hearing loss and a range of physiolog-
ical and behavioral motor use stress reactions related to voice. The sound should not exceed 50 
decibels and transient sounds should not exceed 70 decibels (Sizun & Westrup, 2004).

Purpose of the Project; To protect term or premature babies who are trying to hold on to life in 
the incubator from damages due to crying. To make the baby feel safe in the neonatal intensive 
care environment. To speed up the healing process by providing individualized developmental 
care. It has been determined as preventing the baby's crying-related heartbeats from increasing 
in the process until the problem is solved by finding the baby's incubator when the babies cry. 
Scope of the Project; The sound sensitive light sensor in the incubator is a device that is sensi-
tive to combustion at the level of 40 amperes on 45 decibels baby sound compatible with each 
quartz with antibacterial featured portble feature. It will be placed on the upper lower part of the 
incubator and when the baby cries, the light will be turned on without coming directly to the eye. 
Conclusion: With the use of sound sensitive light inside the incubator, when babies cry, the baby 
will find the incubator of the baby and decrease the process until the problem is solved, prevent-
ing the loss of nurse work force and the baby will feel safe when he realizes the future of the nurse.
References
ALS, H., MCANULTY, G.B., (2011). The newborn individualized developmental care and assessment program (NIDCAP) with 

kangaroo mother care (KMC): comprehensive care of preterm infants. Current Women’s Health Reviews, 7(3), 288-301 
BYRNE, E., GARBER, J., (2013). Physical therapy intervention in the neonatal intensive care unit. Physical & Occupational 

Therapy in Pediatrics, 33(1), 75-110
Sizun F, Westrup B. Early developmental care of preterm neonates: a call for more research. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 

2004; 89: 384-9. 
Vanderburg KA. Individualized developmental care for high risk newborns in the NICU: A practice guideline. Early Hum Dev 

2007; 83: 433-42.
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İNOVATİF ÜRÜN ÖRNEKLERİ

Melike DİŞSİZ
Dr. Öğr. Üyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Üsküdar, İstanbul

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’na (UNFPA) göre inovasyon ve inovatif ürünler kadınların, çocuk-
ların, ailelerin, toplumların eğitim, üreme sağlığı, genel sağlık düzeylerinin yükseltilmesinde, istihda-
mın sağlanması ve yaşadıkları toplumun işleyişinde söz hakkına sahip olabilme fırsatlarının gelişti-
rilmesiyle ilgilidir. Geliştirilen inovatif ürünler sağlık hizmetlerinin ve sistemlerinin güçlendirilmesine 
yardımcı olacaktır.

Bu bağlamda dört ürün geliştirilmiştir. Bunlardan “Erkek Mesane Ped Seti” 12 saatlik ped testi için 
kullanılmaktadır. Erkekteki üriner inkontinansın tanılanmasında özellikle evde bu testi yapıp klinikte 
ölçümlerinin yapılmasını sağlar. Bir diğer ürün ise yine kadında üriner inkontinansın tanılanması 
için geliştirilen 24 saatlik “Kadın Mesane Ped Seti”dir. Bu iki ürün özellikle üriner inkontinansın 
tanılanmasında kullanılan ped testinin klinik ortamlar dışındaki ölçümün sağlıklı bir şekilde yapıl-
masını sağlamaktadır. Doğum sonu kanamaların takibi ve miktarının belirlenmesi çok önemlidir. 
Geliştirilen “Kanama Miktarı Belirleyici Ürün” ile doğum sonu kanama miktarı dışarıdan gözlem 
yapılarak kolayca belirlenecektir. Geliştirilen son ürünlerden “Ayak Tabanlı Klozet” ise rektumun en 
doğru pozisyonda boşaltılmasını ve doğru boşaltma pozisyonu olan çömelme hareketiyle boşaltımın 
yapılmasını sağlayan, hem alafranga hem de alaturka tuvaletlerin avantajlarını tek bir üründe bir 
araya getirerek geliştirilmiştir.

Sonuç olarak inovasyon ve inovatif ürünler inovasyon, sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilme-
si, sürdürülebilir ve ulaşılabilir olması açısından yaşamsal bir öneme sahiptir. Dolayısıyla inovasyon 
yalnızca klinik ortamda değil hastalık ve sakatlık oluşmadan bireyin, ailenin ve toplumun sağlığının 
korunması ve geliştirilmesi için kullanılmalıdır. Buna karşılık inovatif ürün geliştirmeye yönelik çalış-
malar henüz istendik düzeyde değildir. Bu nedenle sağlık bakım hizmetlerinin merkezinde bulunan 
hemşirelerin konuya ilişkin farkındalıklarının arttırılması oldukça önemlidir.
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INNOVATIVE PRODUCT EXAMPLES

Melike DİŞSİZ
Assist. Prof. Dr., University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Nursing, Department of Obstetrics 

and Gynecology Nursing, Istanbul, Turkey

According to the United Nations Population Fund (UNFPA), innovation and innovative prod-
ucts are about improving the education, reproductive health and general health levels of wom-
en, children, families and communities, providing employment and developing opportunities to 
have a say in the functioning of the society they live in. Innovative products developed will help 
strengthen healthcare services and systems.

In this context, four products have been developed. “Male Bladder Pad Set” is used for 12-hour 
pad test. In the diagnosis of male urinary incontinence, it allows to perform this test at home and 
make measurements in the clinic. Another product is the 24-hour “Female Bladder Pad Set” 
developed for the diagnosis of urinary incontinence in women. These two products provide a 
healthy measurement of the pad test, which is used especially for the diagnosis of urinary incon-
tinence, outside clinical settings. It is very important to follow up and determine the amount of 
postpartum hemorrhage. With the “Bleeding Amount Determiner”, the amount of postpartum 
hemorrhage will be easily determined by external observation. One of the latest products devel-
oped, the “Foot-Based Toilet” has been developed by combining the advantages of both Turkish 
and Turkish squat toilets in a single product, which allows the rectum to be emptied in the most 
correct position and the correct emptying position with the squatting movement.

As a result, innovation and innovative products are of vital importance in terms of innova-
tion, improving the quality of healthcare services and making them sustainable and accessible. 
Therefore, innovation should be used not only in the clinical setting, but also for the protection 
and improvement of the health of the individual, family and society before disease and disability 
occurs. On the other hand, studies for developing innovative products are not at the desired level 
yet. For this reason, it is very important to increase the awareness of nurses who are at the center 
of health care services on the subject.
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ATIK AYRIŞTIRMA ÜNİTESİ

MSc. Semra KESKİN
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Tıbbi Cihaz Biyomalzeme ve AR-GE Birimi 

Sektörel İşbirliği Birim Sorumlusu

Atık Nedir? 
Atık; temel olarak o andan itibaren değeri ve kullanımı olmayan, gözden çıkarılmış,taşınabilir 

nesnelerdir.

Hastanelerde Kullanılan Atık Türleri
Evsel Atık, Tıbbi Atık, Tehlikeli Atık, Kesici-Delici Alet Atıklar, Kağıt Atık, Sıfır Atık Projesi.

Atık Yönetimi Yönetmeliği
SKS Atık Yönetimi Standartları

Atık yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Atık yönetimine yönelik doküman oluşturulmalı-
dır. Atıklar, kaynağında ayrıştırılmalıdır. Oluşan atıklar, bölüm bazında kategorize edilmeli ve bölüm-
de ayrıştırılmalıdır. Atık kutuları, içeriğin uygunluğu açısından belli aralıklarda kontrol edilmelidir. 
Atıklar, hasta ve çalışan güvenliğine zarar vermeyecek şekilde toplanmalı ve taşınmalıdır. Atıkların 
toplanması ve taşınmasında görevli personelin giysileri gerekli özelliklere sahip olmalıdır. Toplanan 
atık poşetlerinin, hangi birimden toplandığına dair tanımlayıcı bilgi bulunmalıdır. Atıkların toplanma-
sı ve taşınmasında görevli personele yönelik eğitim verilmelidir. Atıklar, bertarafına yönelik teslimine 
kadar, geçici depolama alanlarında depolanmalıdır. Hastanenin büyüklüğü ve atık kapasitesine göre 
uygun boyutlarda ve uygun niteliklere sahip konteynır ya da geçici atık deposu bulunmalıdır. Atıklar, 
atık türlerine göre belirlenmiş maksimum bekleme sürelerini aşmayacak şekilde geçici depolanma-
lıdır. Geçici depolama alanlarının temizliği yapılmalıdır. Depolanan atıklar, nihai bertaraf işlemi için 
yetkili kuruma teslim edilmelidir. Atık yönetimi konusunda sağlık çalışanlarına eğitim verilmelidir. 
Sağlık çalışanlarına atık yönetimi konusunda verilecek eğitimler planlanmalıdır. 

Atık Toplama Sürecinde Yaşanan Sıkıntılar

Personelin atık toplaması sırasında, atık poşetini atık kovasından çıkararak kapatması, üzerine 
enfekte atık bulaş riskini arttırmakta ve kesici delici alet yaralanmalarına maruz kalmasına neden 
olabilmektedir.

Kesici Delici Alet Yaralanmaları İle İlgili Yapılan Çalışma Örnekleri
Projenin Amacı  

Atıkların alanlardan; Hızlı, güvenilir, kontrollü, çalışanlara en az temas eden yolla atılmasını ve 
uzaklaştırılmasını sağlamaktır.



132. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi

1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

12

Projenin Avantajları

1- Tüm atıklar tek bir noktadan atılabilecek ve bu sayede zamandan tasarruf sağlanacaktır.

2- Tamamen kapalı ve kilitli bir sistem olmasından dolayı kişilere temas engellemiş, enfekte atık 
bulaş riski azalmış ve çalışan personelin iş güvenliği sağlanmış olacaktır. 

3- Alandan uzaklaştırılırken personelin güvenliği ve çevre güvenliği sağlanmış olacaktır.

4- Üzerindeki ekran sayesinde atıkların hangi kısma atılacağı hatırlanmadığı durumlarda personele 
otomatik bilgilendirme yapılabilecektir. Böylece her an eğitim hatırlanmış olacaktır.

5- İlgili personel dışındaki kişilerin alanlarda bulunan atıklara erişim engellenerek yanlış atık oluş-
ma durumu en aza indirilmiş olacaktır.

6- Atık alanının 4/3 ü dolduğu takdirde sesli ve ışıklı ekran uyarısı vererek atığın gecikmeden 
değiştirilmesi ve uzaklaştırılması sağlanabilecektir.

7- Atık azami doluluk oranına ulaştığı takdirde tek bir buton sayesinde içerisindeki poşetin ağzı 
bağlanarak atılmaya hazır en güvenli hale gelecektir.

8- Atık poşetlerinin doğru kullanımı ve toplanmasından dolayı maliyet azalmış olacaktır.

9- Sadece hastanelerde değil fabrika vb. yerler gibi farklı kullanım alanlarında da kolaylık 
sağlayabilecektir.

Projenin Genel Alanlarda Kullanımının Faydaları
Verimliliğin artması, Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması, İsrafın önüne geçildi-

ğinden maliyetlerin azaltılması, Çevresel risklerin azalmasının sağlanması, Çevre koruma bilincinin 
kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip 
olmasının sağlanması, Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının 
sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.

Proje tasarlandıktan hemen sonra;
Patent firması ile görüşme, belge alım süreci, araştırma raporunun hazırlanması, tarifname takımı-

nın düzenlenmesi, belgelendirme sürecinde uzman görüşlerin alınması ve gerekli görüldüğü halde 
düzeltmelerin yapılması ve belgenin alınması

TEŞEKKÜRLER  
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WASTE SEPARATION UNIT

MSc. Semra KESKİN
Turkey Institutes of Health, Department of Biomaterials and Medical Devices R & D Unit 

Sectoral Cooperation Unit Manager

What is Waste?
Waste; they are basically discarded, portable objects that have no value and use from that mo-

ment on.

Types of Waste Used in Hospitals
Domestic Waste, Medical Waste, Hazardous Waste, Cutting-Drilling Tool Waste, Paper Waste, 

Zero Waste Project.

Waste Management Regulation
SKS Waste Management Standards

Arrangements should be made for waste management. Documents for waste management 
should be created. Waste should be segregated at source. The wastes generated should be cat-
egorized on the basis of section and separated in the section. Waste boxes should be checked 
periodically for the suitability of the content. Wastes should be collected and transported in a 
way that does not harm patient and employee safety. The clothes of the personnel in charge 
of collecting and transporting the wastes should have the necessary features. There should be 
descriptive information on the unit from which the collected waste bags are collected. Training 
should be given to personnel involved in the collection and transportation of waste. Wastes 
must be stored in temporary storage areas until delivery for disposal. According to the size and 
waste capacity of the hospital, there should be a suitable size and appropriate container or tem-
porary waste warehouse. Wastes should be stored temporarily in such a way that they do not 
exceed the maximum waiting times determined according to waste types. Temporary storage 
areas should be cleaned. Stored waste should be delivered to the competent authority for final 
disposal. Health workers should be trained on waste management. Trainings to be given to 
healthcare professionals on waste management should be planned.

Difficulties in the Waste Collection Process
During waste collection, personnel closing the waste bag by removing it from the waste bucket 

increases the risk of contamination of infected waste and may result in sharp and piercing injuries.

Working Examples Related to Cutting and Drilling Injuries
The goal of the project

Waste from fields; It is to ensure that it is expelled and removed in a fast, reliable, controlled way 
with the least contact with employees.
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Advantages of the Project
1- All wastes will be disposed of from a single point, thus saving time.
2-  Since it is a completely closed and locked system, contact with people will be prevented, 

the risk of contamination of infected waste will be reduced and the occupational safety of the 
working personnel will be ensured.

3- The safety and environmental safety of the personnel will be ensured while being removed 
from the area.

4- Thanks to the screen on it, the personnel will be automatically informed when it is not 
remembered in which part the waste will be thrown. Thus, education will be remembered every 
moment.

5- By preventing access to wastes in the areas of persons other than the relevant personnel, 
false waste generation will be minimized.

6- If 4/3 of the waste area is filled, it will be possible to change and remove the waste without 
delay by giving an audible and light screen warning.

7- If the waste reaches the maximum fill rate, the mouth of the bag inside will be tied with a 
single button and it will become the safest ready for disposal.

8- The cost will be reduced due to the correct use and collection of waste bags.
9- Not only in hospitals but also in factories etc. It can also provide convenience in different 

areas of use such as places.

Benefits of Using the Project in General Areas
Increasing efficiency, Increasing performance due to clean environment, Reducing costs by 

preventing waste, Ensuring reduction of environmental risks, Ensuring that employees have a 
“sensitive consumer” feeling as they contribute to the development of environmental protection 
awareness within the institution, ensuring, thus increasing its reputation.

Immediately after the project is designed;
Meeting with the patent firm, document acquisition process, preparation of the research report, 

arrangement of the description set, taking expert opinions during the certification process and 
making corrections if deemed necessary and obtaining the document

 
THANKS





SÖZEL BİLDİRİLER
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SS-001

HEMŞİRELİKTE TOPLUMSAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE 
İNOVATİF YAKLAŞIMLAR

INNOVATIVE APPROACHES FOR SOLVING SOCIAL PROBLEMS IN NURSING
Ayla Hendekci1, İlknur Aydın Avcı2

1Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Giresun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Samsun

Nursing is regarded as a care-based discipline that helps to 
protect and improve the health of diseased or healthy individ-
uals. Nurses have important roles and responsibilities in pro-
viding better quality care and health services to individuals 
from all strata. Nurses who fulfill these roles and responsibili-
ties are expected to follow the up-to-date developments in the 
best possible way and contribute to the profession through an 
innovative perspective. Emergence, use and dissemination of 
the novelty is only possible through innovations. Innovation 
is defined as an idea, practice or object perceived as new by 
the individuals or the organization. In a human-oriented per-
spective, innovations have great importance and advantage 
in many disciplines. The known advantages of innovations 
are that they are adaptable, testable and observable. Certain 
processes are necessary for the realization of an innovation. 
The innovation process in nursing starts with identifying the 
present need or problem and results in developing new ideas, 
sketching the process, creating steps for the solution and im-
provement, prototyping, documentation and implementation 
or continuing the process from a certain stage. Innovations in 
nursing are often aimed at providing a solution or making life 
easier. Innovative approaches are known to improve service 
quality in planning and delivery of health services. It is known 
that many of the nurses from the past to present set out in-
novative approaches in both education and research and in 
practice with their innovative perspectives. With the increas-
ing use of new information and technology, innovative ap-
proaches became more visible in the 21st century. Innovative 
approaches make great differences not only on the individual 
level, but also in terms of society. The professionals working 
in the field of healthcare, especially nurses, are expected to be 
the ones who identify the social problems by evaluating the 
their society from physiological, psychological and sociolog-
ical perspectives in order to provide solutions with an inno-
vative perspective. Innovation in nursing is not only aimed 
at improving quality of care, reducing costs and maintaining 
patient safety, but also at finding solutions to social problems. 
Nurses have the right to speak on issues that are particularly 
relevant to the whole society, such as inequalities in health, 
integration of disadvantaged groups into the society, the pre-
vention of all forms of discrimination, and the fight against 
poverty. Solution-oriented nurses with an innovative perspec-
tive have a great responsibility in these issues. Therefore, this 
review aims to address innovative approaches in nursing for 
solving social problems.

Keywords: innovation, innovative approaches, nursing, so-
cial problems

Hemşirelik, sağlıklı ya da hasta bireylerin sağlığını koru-
ma ve geliştirmeye yardımcı olan, bakım temelli bir disiplin 
olarak kabul edilmektedir. Hemşirelerin daha kaliteli bir ba-
kım vermesi ve sağlık hizmetlerinin her kesimden her bireye 
ulaştırılmasında önemli rol ve sorumlulukları vardır. Bu rol ve 
sorumlulukları yerine getiren hemşirelerin güncel gelişmeleri 
en iyi şekilde takip ederek mesleğe yenilikçi bir bakış açısıy-
la katkı sağlaması beklenmektedir. Yeniliğin açığa çıkması, 
kullanılması ve yaygınlaşması inovasyonlar ile mümkün ol-
maktadır. İnovasyon, birey ya da örgüt tarafından yeni olarak 
algılanan bir fikir, uygulama ya da nesne olarak tanımlanmak-
tadır. İnovasyonlar insan odaklı bakıldığında birçok disiplin 
tarafından büyük öneme ve avantaja sahiptir. İnovasyonun 
bilinen avantajları, uyuma açık olması, denenebilir olması 
ve gözlenebilir olmasıdır.  İnovasyon için belli süreçler ge-
reklidir. Hemşirelikte inovasyon süreci, mevcut ihtiyaç ya da 
sorunun belirlenmesi ile başlayıp yeni fikirler geliştirilme-
si, sürecin çizilmesi, çözüm ve iyileştirme basamaklarının 
oluşturulması, prototip oluşturma, belgelendirme ve ürünün 
hayata geçirilmesi ya da sürecin belli bir aşamadan devam 
etmesi ile sonlanır. Hemşirelikteki inovasyonlar çoğunlukla 
bir çözüm üretme ya da hayatı kolaylaştırmaya yönelik ola-
rak ortaya çıkmaktadır. Sağlık hizmetlerinin planlanması ve 
sunumunda inovatif yaklaşımların hizmet kalitesini artırdığı 
bilinmektedir. Geçmişten günümüze hemşirelerin çoğunun 
yenilikçi bakış açısı ile hem eğitim ve araştırma hem de uy-
gulamada inovatif yaklaşımlar sergilediği bilinmektedir. Yeni 
bilgiler ve teknoloji kullanımının gün geçtikçe yaygınlaşma-
sı ile 21. yy başlarında inovatif yaklaşımlar daha görünür bir 
hal almıştır. İnovatif yaklaşımlar sadece bireysel düzeyde de-
ğil toplumsal açıdan büyük farklar yaratmaktadır. Sağlık ala-
nında çalışan profesyonellerin özellikle hemşirelerin içinde 
yaşadığı toplumu fizyolojik, psikolojik, sosyolojik açılardan 
değerlendirerek toplumsal sorunları tanımlayan ve yenilikçi 
bakış açısıyla çözüm önerileri getiren kişiler olması beklen-
mektedir. Hemşirelikte inovasyon sadece bakımda kaliteyi ar-
tırma, maliyeti azaltma ve hasta güvenliğini sürdürme amacı 
taşımamakta toplumsal sorunlara çözüm bulma amacı da ta-
şımaktadır. Özellikle sağlıkta eşitsizlikler, dezavantajlı grup-
ların toplum hayatına kazandırılması, her türlü ayrımcılığın 
önlenmesi, yoksullukla mücadele gibi tüm toplumu yakından 
ilgilendiren konular hakkında hemşireler söz hakkına sahip-
tir. Çözüm odaklı ve yenilikçi bakış açısına sahip hemşirelere 
bu konuda büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sebeple bu 
derlemede amaç, hemşirelikte toplumsal sorunların çözü-
münde inovatif yaklaşımları ele almaktır.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, inovasyon, inovatif yakla-
şımlar, toplumsal sorunlar
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Giriş

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) belirlemiş ol-
duğu strateji başlıklarında, hemşirelerin küresel sağlığın 
önemli bir koruyucusu olduğunu aynı zamanda toplu-
lukların sorunlarına ışık tutacak bireyler olduklarını 
ifade etmektedir (ICN, 2017). ICN son yıllarda toplum 
temelli hemşireliğe önem vermektedir. Toplum temelli 
hemşirelik tüm alanlarda hemşirelerin uygulayabilece-
ği bir bakım felsefesi olarak kabul edilebilir (Dağhan, 
2017). Nitekim Ottowa Bildirgesinde sağlık hizmetleri 
sunulurken üç başlıkta değerlendirme yapılması gerek-
tiği ifade edilmiştir. Bu başlıklarda toplumla işbirliği ya-
pılması, destekleyici çevre ve kişisel becerilerin geliştiril-
mesi yer almaktadır (Ottowa Charter, 1987). Bu durum 
hemşirelerin birer sağlık profesyoneli olarak toplumsal 
sorunların değerlendirilmesinde önemli roller üstlene-
ceğini göstermektedir (Gedük, 2018).  

Hemşirelik mesleğinde yaşanan değişimler ve yeni-
likler sonrasında hemşirelik rolleri değişmiştir. Bu yeni 
roller beş temel başlıkta tanımlanmaktadır. Bu başlık-
lar; inovasyon, meslekler arası işbirliği, enformatik, 
iç görü ve bütünlüktür (Weberg, Braaten ve Gelinas, 
2013). Başlıklar arasında en önemli ve göze çarpan ‘ino-
vasyon’ kavramıdır. İnovasyon ile ilgili sayısız tanımla-
ma yapılmış olmasına karşılık en sık kullanılan tanım 
‘Yeniliklerin Yayılımı Teorisi’ ni geliştiren Rogers’a aittir. 
Rogers inovasyonu, ‘birey ya da örgüt tarafından yeni 
olarak algılanan bir fikir, uygulama ya da nesne’ olarak 
ifade etmiştir (Rogers, 1995; Şahin, 2006). İnovasyon bir 
süreçtir. İnovasyon süreci insanların yeni değerler ya-
rattığı önemli bir dizi aşamalardan oluşur (Süt ve Çetin, 
2018). Bu aşamalar hemşirelik için şu şekildedir;
-	 Hemşire hizmet sunumunda ihtiyacı belirler.
-	 Belirlenen ihtiyaca uygun fikir ortaya atılır.
-	 Fikre yönelik araştırmalar yapılır.
-	 Çözümler basamaklar halinde görselleştirilir.
-	 Prototip oluşturulur.
-	 Patent onayı alınır ya da ürün geliştirme süreci 

devam eder (Merih, 2018).
İnovasyonu inşa eden ve sürdüren insanlardır. Bu in-

sanlar arasında hemşireler geleceğin yenilikçi güçleri 
olarak görülmekte ve sağlık bakım hizmetlerinde bü-
yük bir etkiye sahip oldukları düşünülmektedir (Rogers, 
1992). Dünya genelinde kaynakların azalması, sürekli 
değişimler yaşanması ve bilgi teknolojilerinin kullanı-
mının artması ile yenilik ve yaratıcılık temel bir zorun-
luluk haline gelmiştir. Hemşireler, dünya genelindeki bu 
gelişmeler ile zaten var olan yaratıcı ve yenilikçi yanla-
rını mesleki uygulamalarına aktarmaya başlamışlardır 
(Mcsherry ve Douglass, 2011). Yenilikçi yanlarını ortaya 
çıkaran hemşireler bir yandan bakıma odaklanırken bir 
yandan da toplumsal sorunlarda önemli görevler üstlen-
mektedirler (Kara, 2015).

Küresel çaptaki sosyal, demografik ve epidemiyolojik 
değişimler genel nüfus içerisinde bazı toplumsal sorun-
ları ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunların çözümünde 
inovatif yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır (Richter, 
2017). İnovasyonlar, toplumsal refahı ve yaşam kali-
tesini artırırken genel anlamda kamu mallarının daha 
etkin kullanımını sağlamaya yardımcıdır. Tarım, gıda, 
sağlık, ulaştırma, enerji, bilgi ve iletişim teknolojile-
ri gibi sektörlerde önemli faydalar sağlamaktadırlar. 
Sağlık alanındaki inovasyonlar, yeni bilgi üretilmesi ve 
işbirlikçi yaklaşımları teşvik etmektedir (Angelstam ve 
ark., 2013). 

İnovasyonlar diğer anlamıyla yenilikler, kitle kay-
naklı ve büyük çapta kullanılabildiğinde toplum sağlığı 
için karmaşık sorunların çözümüne öncülük edebil-
mektedir. Sterelny, inovasyonların ‘sosyal ve toplum-
sal sorunları çözme aracı’ olduğunu ifade etmektedir 
(Sterelny, 2016). Toplum sağlığı için en bilinen örnek-
lerden biri, 2017 yılında Huston’da gerçekleşen kasırga 
sırasında geliştirilen bir sosyal ağ yeniliği ile barınak-
lar, yardım istasyonları, kaynak dağıtım yerleri ve yol 
koşulları gibi aciliyet arz eden ve güncellenerek doğ-
rulanması gereken durumlar için geliştirilen yöntem-
dir. Bu yöntem ile bilgiler güncellenmiş, bölge halkına 
yardımcı olmak için sağlık çalışanları ve gönüllüler gö-
revlendirilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır (Conrad 
ve ark., 2018). Yenilik süreçlerinin sağlığın teşviki ve 
geliştirilmesi uygulamalarında güçlü etkileri vardır. Bu 
alandaki örneklerden biri de, Latin Amerika ülkelerin-
de yapılan biyoteknoloji ve sağlık işbirliklerinin ortaya 
koyduğu yenilikçi sonuçlardır. Bu sonuçlar özellik-
le mevcut toplumda yüksek oranda görülen HIV gibi 
yerel sağlık sorunlarına olumlu yönde katkı vermiştir 
(la O León-de, Thorsteinsdóttir ve Calderón-Salinas, 
2018). İnovasyonlar, insanların en zorlu ortamlarda 
hayatta kalmalarını ve gelişmelerini sağlama özelliğine 
sahiptir (Kitapcı, 2019).

Hemşireler olmadan sağlık ve sosyal bakım eksik ka-
lacaktır. Çünkü hemşireler yüksek kaliteli sağlık için 
öncüdürler.   Sağlık hizmetlerinin sunumunda, sağlık 
ve sosyal bakım kalitesini belirlemede ve insanların 
kendi sağlıkları üzerinde söz haklarını kullanmasın-
da, halk sağlığı, sağlığı geliştirme ve hastalıkların ön-
lenmesinde küresel düzeyde rol ve sorumluluk alırlar 
(Clark, Raffray, Hendricks ve Gagnon, 2016). Gelecek 
yıllardaki büyük ekonomik krizler, afetler, sağlık politi-
kalarındaki değişiklikler ve toplumsal olaylarda hemşi-
relerin kilit görevleri olacaktır. Yenilikleri benimseyen 
ve inovatif yaklaşımlara sahip olan hemşirelerin ise bu 
konularda daha etkili ve yeterli olması beklenmektedir 
(Mcsherry ve Douglass, 2011; Kara, 2015). Bu derleme-
de amaç, hemşirelikte toplumsal sorunların çözümün-
de inovatif yaklaşımları değerlendirmektir.
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Toplumsal Sorunlar, İnovasyon ve Hemşire

Sağlığı tehdit eden davranışların önlenmesi, sağlık-
lı bir yaşam tarzının benimsenmesi, afetler, göç, iklim 
değişikliği, aşı reddi, artan bulaşıcı olmayan ve bulaşıcı 
hastalık yükü, dezavantajlı gruplara özel sorunlar top-
lumsal sorunlardan yalnızca birkaçı olarak kabul edil-
mektedir. Toplumsal sorunlar yapısı itibariyle çoğu za-
man özelde kişiler, genelde toplum üzerinde travmatik 
etkiler bırakır. Bu durum kişi aile ve toplum bazında 
farklı tepkilerle sonuçlanır. Böyle zamanlarda toplumun 
olası tepkilerle başa çıkmasında ve yenilikçi çözümler 
üretilmesinde hemşirelerin görev ve sorumlukları var-
dır (Erci, 2016; Kılınç, Yıldız ve Harmancı, 2017).

Son yıllarda sağlık hizmetlerinin sunumunda top-
lumsal değerlere sahip ekip üyelerinin yetiştirilmesi öne 
çıkmaktadır. Bu değerlere sahip ekip üyeleri toplumsal 
sorunları çözmede duyarlı, işbirlikleri ve iletişime açık 
bireylerdir. Bu bireylerin toplumsal sorunlara özel ye-
nilikçi yaklaşımlar kullanılması ve problem çözmeye 
odaklı olmaları sağlık ekibinin her üyesinde olması 
gereken özelliklerdendir. İnsanlarla daha fazla zaman 
geçiren, bakımda büyük görevler üstlenen hemşireler, 
yenilikçi davranışlar ve inovatif yaklaşımlar konusun-
da sağlık alanında öncü olmalıdırlar (Merih, 2018). 
Literatürde yapılan belli başlı çalışmalarda yer alan ino-
vatif yaklaşımlardan bazıları şunlardır:
-	 Kırsal bölgelerde yaşayan ve sağlık hizmetle-

rine ulaşmada zorluk yaşayan bireylere yönelik geliş-
tirilen ‘Acil Tele-Sağlık Servisi’ daha çok hemşirelerin 
kullandığı, hasta tanı ve tedavilerinde kolaylıklar sağ-
layan bir yaklaşımdır. Avustralya’da kullanılan bu yak-
laşım ile bakımın kalitesi yükseltilmiş ve kanıta dayalı 
uygulamaların önü açılmıştır (Herrington, Zardins ve 
Hamilton, 2013). 
-	 Kanser hastaları için geliştirilen inovatif 

yaklaşımlardan biri, mobil sağlık uygulaması olan 
‘CANadvice’ dır. Kemoterapi tedavisi alan ve evde 
izlemleri sağlanan hastaların sağlıklarını yönetmele-
ri amacıyla geliştirilen bu uygulamanın, hasta bakım 
kalitesini ve hasta güvenliğini artırdığı görülmüştür 
(Sobnath, Philip, Kayyali ve Nabhani-Gebara, 2014). 
-	 Kırsalda sağlıkta inovasyon başlığı ile yola çıkan 

bir ekip ‘Tele-Health’ ismini verdikleri yenilik kapsamın-
da çeşitli çalışmalar yapmıştır. Toplum içinde iyi işleyen 
bir sosyal yardım ağı kurulmuş ve ihtiyaçlara uygun 
şekilde idari operasyonlar kullanılmıştır. Aynı zamanda 
toplum üyelerinin sağlıklarına katılımı artmış, kaynakla-
ra ulaşmada yaşanan güçlükler büyük ölçüde azaltılmıştır 
(Singh, Mathiassen, Stachura ve Astapova, 2010).
-	 Belli yaş ve üzerindeki hastalar için geliştirilen 

‘Yakınsama Geç Yaşam Modeli’ sağlık hizmetlerinde 
büyük iyileşmeler sağlayan önemli bir yeniliktir. Bu 
modelde bireylerin ruh sağlığını desteklemek amacıyla 
çeşitli yöntem ve tedaviler geliştirilmiştir. Model, özel-

likle yaşamın son dönemlerindeki demans hastaları için 
sağlık savunuculuğu rolü üstlenmektedir. Sağlık, hayır-
severlik ve finansman başlıklarına  yer veren model, 
sağlık sorunlarına inovatif çözümler sunması açısından 
alanında oldukça yararlı bir yaklaşımdır (Smith ve ark., 
2020).

Sonuç

Toplum sağlığında ana hedef, sağlığın korunması ve 
geliştirilmesidir. Eşitsizliklerin önlenmesi ve toplumsal 
sorunların çözümlenmesi ise beklenen diğer hedefler 
arasında yer alır. Sağlık profesyonellerinin toplum için-
de rolleri gereği sorumlulukları oldukça yüksektir. Bu 
sağlık profesyonellerin başında hemşireler gelmektedir. 
Gelişen dünya ve sürekli bilgi akışı birçok disiplinde 
olduğu gibi hemşirelerin de kendilerini yenilemelerine 
yardımcı olmuştur. Toplumdan ayrı düşünülemeyecek 
olan hemşirelerin yenilikçi yönlerini toplum yararına 
kullanacağı kabul edilen bir gerçektir.

Bu sebeple, toplum sağlığı sorunlarını anlama ve 
çözüm üretmede birey odaklı ve inovatif düşünme 
yaklaşımlarının yaygınlaştırılması faydalı olacaktır. 
Hemşirelerin sağlıklı ya da hasta birey fark etmeksizin 
inovatif çözümleri benimsemesi ve kullanması, birey 
dolayısıyla aile ve toplum sağlığını olumlu yönde geliş-
tirecektir. Yeni perspektifle yola çıkan hemşirelerin top-
lum sorunlarına çözüm üretmesi dışında mesleki geli-
şime de olumlu yönde destek olacağı düşünülmektedir.
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İnovasyon teknolojide, üründe veya süreçte yeniliktir. Çevresel ko-
şullardaki hızlı değişim ve artan belirsizlikler çözüm odaklı bireyleri 
inovatif düşünmeye yönlendirmektedir. Hemşirelik alanında inovatif 
düşünme bilincinde olan, mesleğine bağlı, mesleği için önemli bir katkı 
yapma isteğinde olan hemşireler mesleğinde yenilikler yapıp uygulama-
ya geçirebilmek için inovatif fikirler geliştirmekte ve bu fikirleri hayata 
geçirebilmek için tescilleyebilmektedir. Bu olgu sunumunda amaç, araş-
tırmacılar tarafından oluşturulan inovatif fikrin tasarım tescil sürecini 
ortaya koymaktır.

Bu fikir Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi staj uygulaması kapsamında 
gidilen aile sağlığı merkezinde yapılan gözlem ve uygulamalar sonucu 
ortaya çıkmıştır (Nisan 2017). Aile sağlığı merkezinde yapılan boğaz 
muayeneleri sırasında çocukların olumsuz tepkiler verdiği gözlemlen-
miştir. Bu olumsuz tepkiler hem çocuk hem de sağlık profesyonelleri 
açısında olumsuz sonuçlara sebep olduğu gözlemlenmiştir. Bu olumsuz-
luklar; muayene süresinin uzaması, uygulamayı zorlaştırma ve sınırla-
ma, çocuk açısından ise beyaz önlük korkusu yaşamaktır. Bu bulgular-
dan yola çıkarak çocuklara muayeneyi sevdirecek “eğlenceli abeslang” 
fikri araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur.

Araştırmacılar tarafından Mayıs 2017’de Akdeniz Üniversitesi 
Akişmer Caretta Hızlandırma Programı girişimcilik dersleri kapsamın-
da inovatif fikrin kanvas iş modeline göre uyarlanması yapılmıştır. 17 
günlük program başarıyla tamamlandıktan sonra geliştirilen ürünle 
ilgilenecek yatırımcılarla araştırmacılar buluşturulmuş ancak yatırım-
cı ürünle ilgilenmemiştir. Mayıs- Haziran 2017 tarihinde araştırma-
cılar bu fikir ile Tubitak 2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’na 
başvurmuştur. Yarışmaya Sosyal Girişimcilik kategorisinden başvuru 
yapılmış, ön değerlendirme, 1. ve 2. aşamaları da geçilerek final sergi-
sine katılmaya hak kazanılmıştır. Bu süreçte ürünle ilgili bir prototip 
geliştirmek için gıda mühendisliği ve kimya bölümü öğretim eleman-
larıyla işbirliği yapılmıştır. Ardından oyuncak firmasıyla görüşülerek 
ürünün prototipi geliştirilmiştir. Geliştirilen prototiple yarışmanın final 
sergisine katılınmış, ancak bu yarışmada finale kalan 13 ürün arasın-
dan derece alınamamıştır. Ardından 1. İnovatif Hemşirelik Kongresi’ne 
katılan araştırmacılar kongre kapsamında yer alan inovatif ürün sergi-
sinde ürünü tanıtmışlardır. Kongrenin ardından Mayıs 2018’de tasarım 
tescil süreci başlamıştır. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucun-
da ürünün tasarım tescili almaya uygun olduğu tespit edilmiştir. Şubat 
2019’da ise geliştirilen inovatif fikir “Eğlenceli Abeslang” ismiyle Türk 
Patent ve Marka Kurumu tarafından “2018 05684” belge numarası ile 
tescillenmiştir.

Bakım vermekte sorumlu olduğu hastalarının yaşadığı sorunlara ya 
da kendi yaşadığı sorunlara yönelik çözüm üretme isteği inovatif dü-
şünen hemşireleri güdüleyen güçtür. Bu güçten yola çıkarak hem kendi 
bakım verici rolüne hem de mesleğine katkı sağlayacak inovatif ürünler 
ortaya koyabilmek ve bu fikirleri hayata geçirebilmek için tescillemek 
hemşirelik mesleğinin güçlenmesinde anahtar rol oynamaktadır. Bu 
ürünlerin ortaya çıkma sürecinin aslında mesleğin içinde yer aldığı, 
inovatif düşünce ışığı sayesinde bu fikirlerin tescillenmesinin kolay ve 
uygulanabilir olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: inovatif süreç, inovatif fikir, tasarım, tasarım tes-
cili, hemşirelik

Innovation is improvement in technology, product or process. 
Rapid change in environmental conditions and increasing uncer-
tainties lead solution-oriented individuals to think innovative. 
Nurses, who are conscious of innovative thinking in the field of 
nursing, who are committed to their profession, and who want to 
make an important contribution to their profession, develop in-
novative ideas in order to innovate and implement them in their 
profession and can register these ideas to realize them. The pur-
pose of this case report is to reveal the design registration process 
of the innovative idea created by the researchers.

This idea emerged as a result of the observations and applica-
tions made in the family health center, which was visited within 
the scope of the Public Health Nursing Course internship appli-
cation (April 2017). During the throat examinations at the family 
health center, it was observed that the children reacted negative-
ly. These negative reactions have been observed to have negative 
consequences for both children and health professionals. Based 
on these findings, the idea of “fun abeslang” that will make chil-
dren like to be examined was put forward by the researchers.

In May 2017, the researchers adapted the innovative idea ac-
cording to the canvas business model within the scope of the en-
trepreneurship courses of Akdeniz University Akişmer Caretta 
Acceleration Program. After the 17-day program was success-
fully completed, investors and researchers were brought together 
to take care of the product developed, but the investor was not 
interested in the product. In May-June 2017, researchers applied 
to Tubitak 2238 Entrepreneurship and Innovation Competition 
with this idea. An application was made to the competition from 
the Social Entrepreneurship category and it was entitled to partic-
ipate in the final exhibition by passing the preliminary evaluation, 
stages 1 and 2. In this process, food engineering and chemistry 
department lecturers collaborated to develop a product related 
prototype. Then, the prototype of the product was developed by 
negotiating with the toy company. With the developed prototype, 
the final exhibition of the contest has been attended. Then, the re-
searchers who attended the 1st Innovative Nursing Congress in-
troduced the product in the innovative product exhibition with-
in the scope of the congress. Following the congress, the design 
registration process started in May 2018. In February 2019, the 
innovative idea developed was registered by the Turkish Patent 
and Trademark Office under the name "Fun Abeslang" with the 
document number "2018 05684".

The desire to produce solutions for the problems experienced 
by the patients with whom he / she is responsible for providing 
care or for the problems he / she has experienced is the power 
that motivates the nurses who think innovatively. Based on this 
power, registering in order to produce innovative products that 
will contribute both to their caregiver role and profession and to 
implement these ideas plays a key role in strengthening the nurs-
ing profession. It is seen that the emergence of these products is 
actually in the profession and it is easy and feasible to register 
these ideas thanks to the innovative light of thought.

Keywords: innovative process, innovative idea, design, design 
registration, nursing
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INTRODUCTION AND AIM: Leadership is to influ-
ence the behavior of individuals in the desired direction 
and while doing this, to guide, enlighten, teach and see 
ahead, and to foresee the demands and needs of the in-
dividuals they work with by giving instructions. Nurses 
with a leadership spirit become role models for students 
who take part in professional practices. Nurses' behav-
ior has a permanent and intense effect on prospective 
nurses. The aim of this study is to determine the leader-
ship characteristics of nurses through the viewpoint of 
students.

MATERIALS-METHODS: This study is of descriptive 
type. The population of the study consists of 1085 nurs-
ing students who study in the nursing department at a 
university in the Eastern Anatolia. The sample group of 
the study consisted of 286 nursing students who were de-
termined in accordance with universe-specific sampling 
method. Information Form, Ambidextrous Leadership 
Scale and Innovative Leadership Scale were used as data 
collection tools. The data were collected in an average of 
20 minutes. SPSS program was used for data evaluation.

FINDINGS: 75.9% of the students were female, the av-
erage age was 20.95 ± 1.91, 68.9% of them were graduates 
of Anatolian High School, 26.6% of them were 4th year 
students, and 51.4% had an average of GPA between 3.00-
4.00. In addition, 80.1% of students saw nurses as lead-
ers, and 49.3% believed that nurses are innovative. The 
students 'evaluations, the total mean score of the nurses' 
innovative leadership is 3.14 ± 0.46. Among the subscales 
of the scale, having an entrepreneurial characteristic has 
the highest score with 3.26 ± 0.67. When the subscale 
scores are compared according to the demographic char-
acteristics of the students, male students scored higher in 
the sub-scale of having an entrepreneurial characteristic 
and being motivating, and female students got higher 
scores in the sub-scale of being open to new ideas and 
being energetic. In addition, 1st year students had high-
er scores in the sub-scale of being change compared to 
4th year students, and 2nd year students scored higher 
in the sub-scale of being motivating in compared to 3rd 
year students. According to the students, the total mean 
score of the nurses' Ambidextrous Leadership was 3.71 
± 0.82, while the sub-scale of the restrictive behaviors of 
the leader had the highest score with 4.08 ± 0.95. When 
the scores obtained from the sub-scales were compared, it 
was determined that male students received higher scores 
than female students and vocational high school gradu-

GİRİŞ-AMAÇ: Liderlik, bireylerin davranışlarını iste-
nilen yönde etkilemek ve bunu yaparken yol göstermek, 
aydınlatmak, öğretmek, ileriyi görmek, talimatlar vererek 
birlikte çalıştığı bireylerin istek ve ihtiyaçlarını zamanın-
da öngörebilmektir. Lider ise, bireylere hedefleri benim-
seten ve ortak hedeflere yönelten, güç ve bilgiyi bir araya 
toplayan kişidir. Bir liderin vizyon ve misyon sahibi olma, 
öğretme, yaratıcılık, insanları etkileyebilme, iletişim yete-
neği, izleyenlerini motive edebilme, yeniliğe ve değişime 
açık olma gibi özelliklere sahip olması beklenmektedir. Bu 
özellikler, yenilik ve değişimin yoğun bir şekilde yaşandığı 
sağlık profesyonellerinden biri olan hemşirelerden özel-
likle beklenmektedir. Liderlik ruhuna sahip hemşireler, 
mesleki uygulamalarda yer alan öğrenciler için model ol-
maktadırlar. Hemşirelerin davranışları öğrenci hemşireler 
üzerinde kalıcı ve yoğun bir etkiye sahiptir. Hemşirelerin 
liderlik özelliklerine sahip olması, öğrencilerin de bu özel-
liklere sahip bir meslek üyesi olarak yetişmelerinde ve ye-
niliklere açık olmalarında önemlidir. Hemşirelerin liderlik 
tarzlarının öğrencilerin bakış açısından değerlendirilmesi 
mesleğin gelişimi, eğitim kalitesi ve hemşirelerin kendini 
geliştirmeleri açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple ça-
lışmada, öğrencilerin gözünden hemşirelerin liderlik özel-
liklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma tanımlayıcı türdedir. 
Çalışmanın evreni, Doğu Anadolu bölgesindeki bir üniver-
sitede öğrenim gören 1085 hemşirelik bölümü öğrencisidir. 
Örneklem, evreni bilinen örneklem yöntemiyle belirlenen 
286 hemşirelik öğrencisidir. Örnekleme seçilecek öğrenci 
sayıları belirlenirken tabakalı örneklem yöntemi kullanıl-
mıştır. Veri toplama aracı olarak Bilgi Formu, Çift Yetenekli 
Liderlik Ölçeği ve Yenilikçi Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. 
Veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile ortalama 20 dakikada 
toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi için SPSS progra-
mı, analizlerde ise t-testi/Mann Withney U testi ve ANOVA/
Kruskall Wallis testi kullanılmıştır.

BULGULAR: Öğrencilerin %75.9'u kız, yaş ortalamaları 
20.95±1.91, %68.9’u anadolu lisesi mezunu, %26.6’sı 4.sınıfta 
okumakta ve %51.4’nün başarı ortalaması 3.00-4.00 arasın-
da yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerden %80.1’si hemşireleri 
lider olarak görmekte ve %49.3’ü ise hemşirelerin yenilikçi 
olduklarını düşünmektedir. Öğrencilerin değerlendirmeleri-
ne göre hemşirelerin yenilikçi liderlik toplam puan ortala-
ması 3.14±0.46’dır. Ölçek alt boyutlarından girişimci olma 
3.26±0.67 ile en yüksek puana sahiptir. Öğrencilerin demog-
rafik özelliklerine göre ölçek alt boyut puanları karşılaştırıl-
dığında; erkekler girişimci olma ve motive etme alt boyutla-
rından, kızlar ise yeni fikirlere açık olma ve enerjik olma alt 
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ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN BİR DEĞERLENDİRME

ARE NURSES INNOVATIVE LEADERS OR AMBIDEXTROUS LEADERS? 
 AN EVALUATION THROUGH THE PERSPECTIVE OF STUDENTS

Ayşegül Sarıoğlu Kemer1, Ayla Hendekci2, Beytullah Erbil3

1Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Erzurum 
2Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Giresun 

3Bozok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Servisi, Yozgat



252. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi24

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

25

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

24

ates scored higher than Anatolian high school graduates 
in the sub-scale of non-restrictive leadership. It was de-
termined that the total scores of the students who gradu-
ated from health vocational high school regarding ambi-
dextrous leadership and innovative leadership scale were 
higher in comparison to the total scores of Anatolian high 
school graduates.

CONCLUSION: According to the students' point of 
view, nurses have a moderate level of ambidextrous and 
innovative leadership features. Students think that nurses 
have quite high levels of entrepreneurial characteristics, 
but they often exhibit restrictive leadership behaviors.

Keywords: nursing, student, ınnovative leadership, am-
bidextrous leadership

boyutlarından daha yüksek puan almıştır. Ayrıca 1. Sınıflar 
4. sınıflara göre değişimci olma, 2. sınıflar 3. sınıflara göre 
motive etme alt boyutunda daha yüksek puanlara sahiptir. 
Öğrencilere göre hemşirelerin Çift Yetenekli Liderlik toplam 
puan ortalaması 3.71±0.82 iken, liderin sınırlayıcı davranış-
ları alt boyutu ise 4.08±0.95 ile en yüksek puana sahiptir. 
Ölçek alt boyutlarından aldıkları puanlar karşılaştırıldığında 
erkeklerin kızlara göre ve sağlık meslek lisesi mezunlarının 
anadolu lisesi mezunlarına göre serbest bırakıcı liderlik alt 
boyutundan daha yüksek puan aldığı belirlenmiştir. Sağlık 
meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin çift yetenekli ve 
yenilikçi liderlik ölçekleri toplam puanlarının anadolu lisesi 
mezunlarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

SONUÇ: Öğrencilerin bakış açısına göre hemşireler orta 
seviyede çift yetenekli ve yenilikçi lider özellikleri taşımak-
tadır. Ayrıca öğrenciler hemşirelerin girişimci özelliklerinin 
en yüksek seviyede olduğunu fakat çoğunlukla sınırlayıcı li-
derlik davranışları sergilediğini düşünmektedir.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, öğrenci, yenilikçi liderlik, 
çift yetenekli liderlik
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OBJECTIVE: The aim of the study was to investigate the fac-
tors that affect the entrepreneurship tendencies and social media 
addiction of nursing students from Manisa Celal Bayar University 
Faculty of Health Sciences.

METHODS: The sample of the study consisted of 804 students 
having education in Manisa Celal Bayar University Faculty of 
Health Sciences Nursing Department. In the research Aims of Use 
of Social Network Sites Scale (AOUSNSS), Social Media Addiction 
Scale (SMAS), Questionnaire of Characteristics Affecting 
Entrepreneurship Tendency (QCAET), Questionnaire Including 
the Statements about Entrepreneurship Tendency (QISAET) were 
used and qualitative interviews were conducted with 12 students.

RESULTS: According to the findings of the research while 
female students used social media for social interaction-com-
munication and education, male students used it for recognition 
and publicity. According to SMAS 1.0% of the students were ex-
tremely high, 4.5% of them were high, 21.0% were moderately 
and 40.2% of them were low grade addicted. The point average of 
SMAS was low for the students 24 years old and over, high for the 
ones who had working mothers, had lower academic success and 
who used social network sites. According to QCAET; risk taking 
and creativity, openness to criticism, extraversion, sentimentality 
and dreaminess, conservatism and amenableness, nervousness 
and predictive for male students; risk taking and creativity, open-
ness to criticism for the students who were 24 age and over and 
employed; extraversion for the students having lessons about en-
trepreneurship, trustworthiness and assuming responsibility, ex-
traversion point averages the ones with higher academic success 
were higher. The point average of openness to criticism was high-
er for the students who stated that the income status of their fam-
ilies was bad, who had 5 or more siblings and who had illiterate 
mothers. The point average of establishing and running their own 
business which is a subscale of QISAET was found high for the 
students who had 5 or more siblings, who had illiterate mother, 
who were at the age of 24 and over, male students, who had lesson 
about entrepreneurship, who were working and had a first de-
gree relative establishing his or her own business. Humanism was 
high for the students with higher academic success; risk aversion 
was higher for the ones with broken family, who was not working 
and whose father was university graduate; purposefulness and 
competitiveness was higher for the ones with higher academic 
success; difficulty in starting a new business was higher for the 
students who had a longer village life; family support was higher 
for the female students, who were not working, who stated a good 
family income status, who had two siblings and whose parents 
were high school graduate. The point average of creating innova-
tion was high for the students who had 5 or more siblings, male, 
students with 24 age and over, with higher academic success and 
were working.

CONCLUSION: It is very important that reducing tendencies 
of students with social media dependence and increasing entre-
preneurial tendencies on students.

Keywords: social media, entrepreneurship, intended purposes 
of using social media, social media addiction, entrepreneurship 
tendency

AMAÇ: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi’nde okuyan hemşirelik öğrencilerin girişimcilik eği-
limleri ve sosyal medya bağımlılığını etkileyen faktörlerin 
incelenmesidir.

GEREÇ-YÖNTEM: Araştırmanın örneklemini Manisa Celal 
Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölü-
münde öğrenim gören 804 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada 
Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği (SASKAÖ), Sosyal 
Medya Bağımlılığı Ölçeği (SMBÖ), Girişimcilik Eğilimine 
Etki Eden Özellikleri Soru Formu (GEEEÖSF) ve Girişimcilik 
Eğilimine İlişkin İfadeleri içeren Soru Formu (GEİİİSF) kullanıl-
mıştır, 12 öğrenci ile nitel görüşme yapılmıştır.

BULGULAR: Bu çalışmada kadın öğrenciler sosyal etkile-
şim-iletişim ve eğitim amaçlı, erkek öğrenciler tanıma tanınma 
amaçlı sosyal medyayı daha fazla kullanmaktadır. SMBÖ’ne göre 
öğrencilerin %1,0’ı çok yüksek, %4,5’i yüksek, %21,0’ı orta bağım-
lı, %40,2’si az bağımlıdır. SMBÖ puan ortalaması 24 yaş ve üze-
rinde olan öğrencilerde düşük; annesi çalışan, akademik başarısı 
düşük ve sosyal ağ siteleri kullananlarda yüksektir. GEEEÖSF’na 
göre erkek öğrencilerde risk alma ve yaratıcılık, eleştiriye açıklık, 
dışa açıklık, duygusallık ve hayalcilik, muhafazakarlık ve uysallık 
ve gerginlik ve kestirmecilik; 24 yaş ve üzerinde olan öğrenci-
lerde ve çalışanlarda, risk alma ve yaratıcılık ve eleştiriye açıklık; 
girişimcilik ile ilgili ders alan öğrencilerde dışa açıklık; akademik 
başarısı yüksek olanlarda güvenilirlik ve sorumluluk sahipliği ve 
dışa açıklık puan ortalaması yüksektir. Eleştiriye açıklık puan or-
talaması ailesinin gelir durumunun kötü olduğunu belirten, 5 ve 
üzerinde kardeşi olan ve annesi okuma yazma bilmeyen öğrenci-
lerde yüksek bulunmuştur. GEİİİSF alt boyutlarından kendi işini 
kurma fırsatı ve çalışma puan ortalaması 5 ve üzerinde kardeşe sa-
hip olan, annesi okuma yazma bilmeyen, 24 yaş ve üzerinde olan, 
erkek, girişimcilikle ilgili ders alan, çalışan ve ailesinde kendi işini 
kuran birinci derece yakını olan öğrencilerde yüksek saptanmıştır. 
Hümanizm ikinci sınıfta okuyan, akademik başarısı yüksek olan; 
riskten kaçınma parçalanmış aileye sahip, çalışmayan ve babası 
üniversite mezunu olan; azimli ve rekabetçi olma akademik başa-
rısı yüksek olan; yeni iş kurma güçlüğü en uzun köyde yaşayan; aile 
desteği kadın, çalışmayan, ailesinin gelir durumunun iyi olduğunu 
belirten, iki kardeşi olan, annesi ve babası lise mezunu olan öğ-
rencilerde yüksektir. Yenilik yaratma puan ortalaması 5 kardeş ve 
üzerinde olan, erkek, 24 yaş ve üzerinde olan, ikinci sınıfta okuyan, 
akademik başarısı yüksek olan ve çalışan öğrencilerde yüksektir.

SONUÇ: Sosyal medya bağımlığı olan ve girişimcilik eğilim-
leri düşük olan öğrencilerin bağımlılığının azaltılması ve giri-
şimcilik eğilimlerinin arttırılmasının oldukça önemli olduğu 
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: sosyal medya, girişimcilik, sosyal medya 
kullanım amaçları, sosyal medya bağımlılığı, girişimcilik eğilimi
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GİRİŞ

Küreselleşme ile birlikte değişen rekabet koşulları 
birçok ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlar yaşaması-
na neden olmaktadır (Başol, Dursun &Aytaç, 2011). Bu 
nedenle dünyada ve Türkiye’de “Girişimcilik” kavramı 
her geçen gün önem kazanmaktadır. Girişimciler bu-
lunduğu ortamda mevcut durumun işleyişini olumlu 
anlamda değiştiren, yüksek düzeyde yaratıcılık kulla-
nan (Akyüz, Gedik, Aydin, Yildirim & Akyüz, 2009) 
her türlü riski alarak amacını gerçekleştirmeye çalışan 
(Başol vd., 2011), bir işi yapmaya girişen ve bundan 
çekinmeyen kişi olarak tanımlanmaktadır (Akyüz vd., 
2009). Sağlık hizmeti içerisinde bireylerin en sık ve 
uzun süreli iletişim kurduğu sağlık çalışanlarından biri 
hemşirelerdir. Toplumun sağlık ihtiyaçlarındaki deği-
şim, hemşirelik bilimindeki önemli ilerleme, sosyoe-
konomik faktörlerdeki değişimler ile hemşirelikte giri-
şimcilik kavramı gündeme gelmiştir (Dolu, Dönmez & 
Arslan, 2016).

Girişimciliği etkileyebileceği düşünülen bir diğer 
faktör ise sosyal medyadır. Sosyal medya, insanları bir 
araya getirmekte, kişilerin fikirlerini, bilgi birikimlerini 
ve düşüncelerini paylaşacakları bir ortam sunmakta ve 
bireylerin ortak ilgi alanları, aktiviteler gibi konularda 
birbirleriyle bağlantı kurarak sosyalleşmelerine imkan 
sağlamaktadır (Işıktaş, 2016). Bununla birlikte, sosyal 
medya bağımlılığı sosyal medya hakkında aşırı endişe 
duymak, sosyal medyayı kullanmak ve sosyal medyada 
çok fazla zaman ayırmak için güçlü bir motivasyon tara-
fından yönlendirilmektir. Genç nüfusun sosyal ağ sitele-
rinde geçirdikleri süre ve artan üyelik sayısı yeni iletişim 
alışkanlıklarının kazanıldığının önemli bir göstergesidir. 
Bu nedenle bireylerin sosyal ağları nasıl kullandıkları, 
kullanım amaçlarının incelenmesi önemli konulardır 
(Aydın, 2016).

AMAÇ

Bu araştırmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin giri-
şimcilik eğilimi ve sosyal medya bağımlılığını etkileyen 
etmenlerin incelenmesidir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
2017-2018 eğitim öğretim yılında Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölü-
mü 1., 2., 3. ve 4. Sınıflara kayıtlı olan 852 öğrencidir. 
Araştırmanın birinci bölümünde, araştırmaya katılmayı 
kabul eden ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan tüm 
öğrenciler çalışma kapsamına alınmış, örneklem seçimi 
yapılmamıştır. Veri toplama aşaması toplam 804 öğren-
ci ile tamamlanmıştır. Araştırmanın ikinci bölümü ni-

tel tipte olup, amaçlı örnekleme yöntemi ile 1., 2., 3. ve 
4. sınıfta öğrenim gören, ders başarısı iyi, orta ve kötü 
olan öğrenciler araştırma örneklemini oluşturmuştur. 
Öğrenciler basit rastgele örnekleme yöntemi ile her sı-
nıftan üçer öğrenci olmak üzere 12 öğrenci nitel bölü-
mün araştırma örneklemini oluşturmuştur. 

Veri Toplama Yöntemi
Araştırmanın birinci bölümünde, araştırmaya katıl-

maya gönüllü olan öğrenciler ile veriler yüz yüze gö-
rüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın ikinci bö-
lümünde nitel görüşmeler yarı yapılandırılmış görüşme 
formu ile derinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak 
toplanmıştır. 

Veri Toplama Araçları
Anket formları yedi bölümden oluşmaktadır. Anket 

formunun birinci bölümü öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, 
anne ve babanın eğitim durumu ve ailenin gelir duru-
munu inceleyen “Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri Soru 
Formu” ndan oluşmaktadır. Anket formunun ikinci 
bölümü “Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımını ve 
Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Soru Formu” nu içer-
mektedir. Literatür doğrultusunda oluşturulan (Vural 
& Bat 2010; Öztürk & Akgün 2012; Ness vd., 2013; 
Kılıç, 2016; Işıktaş, 2016; Knight-McCord vd., 2016) 
bu soru formu; öğrencilerin internet ve sosyal medyayı 
kullanma durumu, sıklığı ve nedeni, gibi değişkenleri 
inceleyen sorulardan oluşmaktadır. Anket formunun 
üçüncü bölümünde Karal ve Kokoç (2010) tarafından 
geliştirilen beşli likert tipinde dizayn edilen “Sosyal 
Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği (SASKAÖ)” yer 
almaktadır. Toplam 14 madde ve 3 faktörden oluşan 
bu ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,83, 
test-tekrar test güvenirliği 0,91 bulunmuştur (Karal & 
Kokoç 2010). Ölçeğin faktörleri “sosyal etkileşim- ile-
tişim amaçlı kullanım” (1, 3, 6, 7, 9, 10, 11. madde), 
“tanıma ve tanınma amaçlı kullanım” (2, 4, 14. madde) 
ve “eğitim amaçlı kullanım” (5, 8, 12, 13. madde)’dır. 
Dördüncü bölümde Tutgun Ünal ve Deniz (2016) ta-
rafından geliştirilen beşli likert tipinde “Sosyal Medya 
Bağımlılığı Ölçeği (SMBÖ)” bulunmaktadır. 41 mad-
de ve dört faktörden oluşan bu ölçeğin Cronbach 
Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,967 bulunmuştur. Bu 
ölçeğin “Meşguliyet”, “Duygu Durum Düzenleme”, 
“Tekrarlama”, “Çatışma” boyutları bulunmaktadır 
(Tutgun Ünal & Deniz 2016). Beşinci bölümde Börü 
(2006) tarafından geliştirilen “Girişimcilik Eğilimine 
Etki Eden Özellikler Soru Formu (GEEEÖSF)”nun 34 
madde ve 7 faktörü bulunmaktadır. Bu faktörler güve-
nilir ve sorumluluk sahipliği, risk alma ve yaratıcılık, 
dışa açıklık, eleştiriye açıklık, muhafazakârlık ve uysal-
lık, duygusallık ve hayalcilik, gergin ve kestirmeciliktir. 
Ölçekte yer alan özelliklere tamamen uygun (76-100), 
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oldukça uygun (51-75), biraz uygun (26-50), hiç uy-
gun değil (0-25) şeklinde öğrencilerden ifadelere ka-
tıldıkları ölçüde puan vermeleri istenmektedir (Börü, 
2006; Doğan & Murat, 2013). Anket formunun altın-
cı bölümünde 30 madde 7 faktör içeren Börü (2006) 
tarafından geliştirilen “Girişimcilik Eğilimine İlişkin 
İfadeleri içeren Soru Formu (GEİİİSF)” yer almaktadır. 
Ölçeğin faktörlerinin isimleri azimli ve rekabetçi olma, 
yeni iş kurma güçlüğü, yenilik yaratma, riskten kaçın-
ma, kendi işini kurma fırsatı ve çalışma, aile desteği 
ve hümanizmdir. Ölçekte yer alan özelliklere tamamen 
katılıyorum (76-100), oldukça katılıyorum (51-75), bi-
raz katılıyorum (26-50), hiç katılmıyorum (0-25) şek-
linde öğrencilerden ifadelere katıldıkları ölçüde puan 
vermeleri istenmektedir (Börü, 2006; Doğan & Murat, 
2013). Nitel olarak planlanan araştırmanın ikinci aşa-
masında kullanılan “Öğrencilerin Girişimcilik ile ilgili 
Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Yarı Yapılandırılmış 
Görüşme Formu” alan yazın doğrultusunda araştırma-
cılar tarafından oluşturulmuştur (Karabekir, Tozlu & 
Şencan 2015; Cevher, 2016). 

Araştırmanın Etik Yönü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık 

Bilimleri Etik Kurulu’ndan etik kurul onayı (Tarih: 
11.10.2017, No: 20478486) alınmıştır. Araştırmanın 
yürütülebilmesi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’ndan yazılı izin 
(Tarih: 17.10.2017) alınmıştır. Araştırmaya katılmak is-
teyen öğrencilerden yazılı bilgilendirilmiş onam, Hasan 
Karal’dan SASKAÖ, Aylin Tutgun Ünal’dan SMBÖ ve 
Deniz Börü’den GEEEÖSF ve GEİİİSF kullanımı için 
gerekli izinler alınmıştır.

Verilerin Analizi
 Araştırmanın ilk bölümünde verilerin analizi SPSS 

25.0 kullanılarak yapılmıştır. Verilerin normallik dağı-
lımına uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla tüm 
değişkenler ile SASKAÖ, SMBÖ, GEEEÖSF ve GEİİİSF 
alt boyutları arasındaki Basıklık (Kurtosis) ve Çarpıklık 
(Skewness) değerlerine bakılmış olup veriler normal da-
ğılmıştır. Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri ile 
SASKAÖ, SMBÖ,  GEEEÖSF ve GEİİİSF arasındaki iliş-
ki bağımsız gruplarda t-testi ve Anova ile değerlendiril-
miştir. Araştırmanın ikinci bölümünde verilerin analizi 
MAXQDA Analytics programı kullanılarak yapılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA

Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin 
Bulgular ve Tartışma
Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalama-

sı 20,9±2,0 (18-38) ve %42,4’ü 20-21 yaş arasında-

dır. Öğrencilerin %71,4’ü kadın, %83,0’ı çekirdek ai-
leye sahip, %66,0’ı ailenin gelir durumunun orta ve 
%79,9’u öğrencinin akademik başarı ortalamasının 
orta seviyede olduğu ifade edilmiştir. Öğrencilerin 
büyük çoğunluğunun (%99,6) internet kullandığı ve 
(%96,1) herhangi bir sosyal medya sitesine üye olduğu 
belirlenmiştir. Bu çalışma bulgularına paralel olarak 
İzmir (Vural & Bat 2010), Eskişehir (Aydın, 2016), ve 
İstanbul’da (Kaya vd., 2015) öğrencilerin tamamına ya-
kınının internet kullandığı belirtilmiştir. Bu araştırma-
da günde kullanılan internet süresi ortalaması 4,5 saat 
olup bu bulgu diğer araştırma sonuçları ile uyumludur 
(Vural & Bat 2010; Işıktaş, 2016). Bu çalışmada öğren-
cilerin Instagram, WhatsApp, Youtube, Facebook ve 
Twitter üye olma oranı sırasıyla %84,6, %83,7, %62,3, 
%44,2 ve %29,9’dur.

Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri ile Sosyal Ağ 
Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği Alt Boyutları 
Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular ve Tartışma
SASKAÖ alt boyutları puan ortalaması sosyal etkile-

şim- iletişim amaçlı kullanım için 24,3±5,9 (7-35), ta-
nıma ve tanınma amaçlı kullanım için 7,7±2,9 (3-15) ve 
eğitim amaçlı kullanım için 13,8±3,4 (4-20) bulunmuş-
tur (Veriler tabloda gösterilmemiştir). Kadın öğrenciler 
sosyal etkileşim-iletişim ve eğitim amaçlı, erkek öğren-
ciler tanıma tanınma amaçlı sosyal medyayı daha fazla 
kullandığı bulunmuştur. Bu çalışma sonuçlarına benzer 
olarak erkek öğrencilerin sosyal ağları tanıma ve tanın-
ma amaçlı, kadın öğrencilerin ise eğitim amaçlı kulla-
nımlarının anlamlı yüksek olduğu saptanmıştır (Akyazı 
& Ünal 2013; Uslu & Hamarat 2016). Çalışmalarda 
SASKAÖ ve alt boyutları ile cinsiyet arasında istatis-
tiksel anlamlı bir fark olmadığını (Unal & Akyuz 2015) 
ve sosyal etkileşim ve iletişim boyutu ile cinsiyet ara-
sında bir ilişki bulunmadığını belirten çalışmalarda 
bulunmaktadır (Akyazı & Ünal 2013; Uslu & Hamarat 
2016). Bu araştırmada ikinci sınıf öğrenciler dördüncü 
sınıf öğrencilere göre tanıma-tanınma amaçlı; akademik 
başarısı yüksek olan, girişimcilik ile ilgili bir ders alan 
ve çalışmayan öğrenciler eğitim amaçlı sosyal medyayı 
daha fazla kullanırken, ailesinin kötü gelir durumu ol-
duğunu belirten öğrenciler eğitim amaçlı sosyal med-
yayı daha az kullanmaktadır. Bir çalışmada dördüncü 
sınıf öğrencilerinin eğitim amaçlı sosyal ağ siteleri kul-
lanma durumlarının daha fazla olduğu belirlenmiştir 
(Uslu & Hamarat 2016). Sosyal ağ sitelerinin eğitim 
amaçlı kullanımının artırılmasına yönelik çalışmaların 
üniversitelerde arttırılması öğrencilerin sosyal ağ si-
telerini bilinçli kullanmasına yarar sağlayabilir. Sosyal 
etkileşim-iletişim ve tanıma-tanınma puan ortalaması 
Facebook, Twitter ve Instagram kullananlarda istatistik-
sel olarak kullanmayan gruba göre yüksek bulunmuştur 
(Tablo 1).
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göre öğrencilerin bağımlılık durumları incelendiğinde 
çok yüksek bağımlı olan öğrencilerin oranı meşguliyet 
için %6,0, duygu durum düzenleme için %7,2, tekrar-
lama için %2,9 ve çatışma için %1’dir (Veriler tabloda 
gösterilmemiştir). 

Bir araştırmada meşguliyet alt ölçeği ortalama puanı 
33,5, duygu durum düzenleme, çatışma ve tekrarlama alt 
boyut puan ortalaması sırasıyla 12,1, 32,8 ve 9,3 bulun-
muştur (Tutgun Ünal & Deniz 2016). 24 yaş ve üzerinde 
olan öğrencilerde SMBÖ toplam puan ortalaması (76,4), 
meşguliyet (26,6), duygu durum düzenleme (10,1), tek-
rarlama (8,3) ve çatışma (31,4) diğer gruplara göre ista-
tistiksel olarak anlamlı düşüktür. Bir araştırmada sosyal 

Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri ile Sosyal Medya 
Bağımlılığı Ölçeği ve Alt Boyutları Arasındaki 
İlişkiye Yönelik Bulgular ve Tartışma
SMBÖ’nin toplam puan ortalaması 88,9±29,3 (41,0-

205,0)’dir. Öğrencilerin %1,0’ı çok yüksek, %4,5’i 
yüksek, %21,0’ı orta bağımlı, %40,2’si az bağımlıdır. 
Çalışmalarda üniversite öğrencileri arasında internet 
bağımlılığı Avrupa ülkelerinde %4,2 (Kaess vd., 2014) ve 
Türkiye’deki çalışmalarda %1,2’dir (Kır & Sulak 2014). 
Bu çalışma sonuçlarına benzer olarak bir çalışmada 
SMBÖ ortalama puanı 87,6 olup, üniversite öğrencile-
rinin sosyal medyaya az bağımlı oldukları (Tutgun Ünal 
& Deniz 2016) saptanmıştır. SMBÖ ve alt boyutlarına 

Tablo 1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri ile Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği alt boyutları arasındaki ilişki
Tanıtıcı özellikler Sosyal etkileşim- iletişim Tanıma tanınma Eğitim 

Ort ±sd Test Ort ±sd Test Ort ±sd Test 

Cinsiyet
Kadın              
Erkek

24,7±5,7
23,1±6,5

t=3,259
df=376,495

p=0,001
7,4±2,8
8,2±3,1

t=-3,297
df=802

p=0,001
14,3±3,1
12,7±3,7

t=5,74
df=364,687

p=0,000

Sınıfı 
1. sınıf (a)
2. sınıf (b)
3. sınıf (c)
4. sınıf (d)

24,2±6,3
24,9±5,7
24,2±5,9
24,3±5,9

F=1,149
p=0,329

7,9±2,3
8,1±2,8
7,5±2,9
7,7±2,9

F=4,197
p=0,006

b>d

13,6±3,3
14,2±3,4
13,9±3,4
13,8±3,4

F=1,580
p=0,191

Öğrencinin akademik başarısı
Düşük (a)
Orta (b)
Yüksek (c)

23,3±7,1
24,1±6,0
25,2±5,3

F=2,019
p=0,133

7,6±3,3
7,7±2,9
7,7±3,2

F=0,028
p=0,972

12,7±3,7
13,7±3,3
14,9±3,3

F=9,587
p=0,000
c>a, c>b

Öğrencinin not ortalaması
90-100   [4,00 pekiyi] (a)
85-89     [3,50 iyi-pekiyi] (b)
80-84      [3,00 iyi] (c)
75-79      [2,50 orta-iyi] (d)
65-74     [2,00 ve altında orta] (e)

24,7±5,9
24,2±6,1
24,6±5,8
23,9±5,9
24,1±7,2

F=0,479
p=0,752

8,0±2,7
7,3±2,9
7,5±2,9
7,8±2,9
8,6±2,9

F=2,026
p=0,089

14,4±3,2
14,2±3,3
14,3±3,1
13,1±3,6
13,9±3,4

F=5,231
p=0,000
b>d, c>d

Girişimcilik ile ilgili bir ders alma durumu
Evet 
Hayır 25,0±4,9

24,2±6,1

t=0,938
df=802

p=0,349
8,2±2,8
7,6±2,9

t=1,486
df=802
p=0,138

14,8±3,1
13,8±3,4

t=2,273
df=802

p=0,023

Üniversite eğitiminde çalışma durumu 
Evet 
Hayır 23,7±6,4

24,5±5,8

t=-1,604
df=802
p=0,109

7,8±3,1
7,6±2,9

t=1,216
df=802

p=0,224
13,4±3,6
14,0±3,2

t=-2,486
df=430,937

p=0,013

Ailenin gelir durumu
Kötü (a)
Orta (b)
İyi (c)

22,7±6,8
24,4±5,8
24,3±6,3

F=1,911
p=0,149

6,9±3,0
7,7±2,9
7,7±2,9

F=1,740
p=0,176

12,4±4,0
14,0±3,2
13,9±3,5

F=5,300
p=0,005
b>a, c>a

Kardeş sayısı
Tek çocuk (a)
2 kardeş (b)
3 kardeş (c)
4 kardeş (d)
5 kardeş ve üzeri (e)

24,5±6,9
25,2±5,5
24,0±6,1
23,8±6,0
22,6±6,3

F=5,005
p=0,001

b>e

7,9±3,0
7,8±2,9
7,7±2,9
7,5±5,6
7,3±3,0

F=0,900
p=0,463

14,1±4,1
14,1±3,2
13,7±3,4
13,2±3,2
13,6±3,4

F=1,793
p=0,128

Annenin eğitim durumu
Okuma yazma olmayan (a)
Okuryazar (b)
İlkokul (c)
Ortaokul (d)
Lise (e)
Üniversite (f)

22,5±6,2
22,7±6,4
24,6±5,7
24,1±5,9
24,7±6,5
25,8±5,5

F=2,907
p=0,013

c>a

7,4±2,9
7,5±3,1
7,3±2,9
8,4±2,7
8,3±3,0
7,5±2,7

F=3,982
p=0,001
d>c, e>c

13,7±3,4
12,7±3,5
13,9±3,2
13,6±3,5
14,1±3,5
14,4±2,3

F=1,931
p=0,087

Facebook 
Kullanan
Kullanmayan 

24,9±5,8
23,8±6,1

t=2,618
df=802

p=0,009

8,0±3,0
7,4±2,8

t=3,077
df=802

p=0,002

13,8±3,4
13,8±3,3

t=-0,159
df=802

p=0,874

Twitter 
Kullanan
Kullanmayan

24,9±6,4
24,0±5,8

t=1,996
df=802

p=0,046
8,1±2,9
7,5±2,9

t=3,107
df=802

p=0,002
13,8±3,5
13,8±3,3

t=-0,163
df=802

p=0,870

Instagram
Kullanan
Kullanmayan

24,9±5,7
20,6±6,3

t=7,616
df=802

p=0,000
7,8±2,9
6,8±3,0

t=3,543
df=802

p=0,000
13,9±3,3
13,4±3,6

t=1,630
df=802
p=0,103
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sahipliği, risk alma ve yaratıcılık ve dışa açıklık puan 
ortalaması orta ve düşük olan öğrencilere göre yüksek-
tir. Not ortalaması 2 ve altında olan ve ailesinin gelir 
durumunun kötü olduğunu belirten öğrencilerin eleş-
tiriye açıklık puan ortalaması yüksektir. Risk alma ve 
yaratıcılık ve dışa açıklık puan ortalaması girişimcilik 
ile ilgili ders alan öğrencilerde almayan öğrencilere göre 
daha yüksek belirlenmiştir. Çalışan öğrencilerde risk 
alma ve yaratıcılık, dışa açıklık, eleştiriye açıklık puan 
ortalaması çalışmayan öğrencilere göre yüksektir. Bu 
çalışmada akademik başarısı yüksek olanlarda güveni-
lirlik ve sorumluluk sahipliği, azimli ve rekabetçi olma 
ve dışa açıklık puan ortalaması yüksektir. Kişilik fak-
törleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki ince-
lendiğinde; girişimcilik eğilimi ile kişilik faktörlerinden 
yaratıcı olma ve başarma ihtiyacı arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (Doğaner 
& Altunoğlu 2010). Bununla birlikte, dışa dönük kişilik 
özelliğine sahip olan (Başol vd., 2011; Bozkurt, Kalkan, 
Koyuncu & Alparslan 2012), risk alabilen, yenilikçilik 
ve yaratıcı olan kişilerin girişimcilik eğilimleri yük-
sek bulunmuştur (Bozkurt vd., 2012) (Veriler tabloda 
gösterilmemiştir).

Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri İle Girişimcilik 
Eğilimine İlişkin İfadeleri İçeren Soru Formu 
Faktörleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular ve 
Tartışma
 Azimli ve rekabetçi olma akademik başarısı 

yüksek olan ve not ortalaması 90-100 arası olan öğren-
cilerde yüksek bulunmuştur. Yeni iş kurma güçlüğü en 
uzun köyde yaşayan, yenilik yaratma 24 yaş ve üzerin-
de olan, erkek, ikinci sınıfta okuyan, akademik başarısı 
yüksek olan ve çalışan öğrencilerde yüksektir. Riskten 
kaçınma çalışmayan öğrencilerde, kendi işini kurma 
fırsatı ve çalışma 24 yaş ve üzerinde olan, erkek, giri-
şimcilikle ilgili ders alan, çalışan öğrencilerde yüksek 
saptanmıştır. Aile desteği olan, kadın, akademik başarısı 
yüksek, ailesinin gelir durumunun iyi olduğunu belir-
ten ve çalışmayan öğrencilerde yüksektir. Hümanizm 
alt boyut puan ortalaması ikinci sınıf öğrencilerinde 
üçüncü sınıf öğrencilerine göre, dördüncü sınıf öğren-
cilerinde üçüncü sınıf öğrencilerine göre ve akademik 
başarısı yüksek olan öğrencilerde yüksektir (Veriler 
tabloda gösterilmemiştir). Bir çalışmada girişimcilik 
dersini alan öğrencilerin dersi almayan öğrencilere göre 
daha yaratıcı fikirlere sahip oldukları, insanlarla ilişki 
kurmada etkili bir faktör olduğu ve öğrencilerin başar-
mak için daha istekli olmalarında etkisinin bulunduğu 
saptanmıştır (Soylu vd., 2015). Literatüre uyumlu olarak 
(Başol vd., 2011) araştırma bulgularından görüldüğü 
gibi girişimcilerin başarılı olmaları için sahip oldukla-
rı kişilik özellikleri, ekonomik ve sosyal faktörler kadar 
önemlidir. Araştırmalarda girişimcinin başarılı olabil-

medya bağımlılığının yaşa göre farklılaşmadığı ancak 20 
yaşından küçüklerin sosyal medya meşguliyetleri daha 
yüksek olduğu ve sosyal medyayı duygu durum düzen-
lemede daha fazla kullandığı belirtilmektedir (Tutgun 
Ünal & Deniz 2016). Kız öğrencilerin meşguliyet ve duy-
gu durum düzenleme puan ortalaması erkek öğrencile-
re göre istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur. Çatışma 
puan ortalaması erkek öğrencilerde, en uzun köyde 
yaşayan öğrencilerde yüksek saptanmıştır. Kız öğren-
cilerin sosyal medyayla erkek öğrencilerden daha fazla 
meşgul olduklarını belirten çalışmalar bulunduğu gibi 
(Deniz & Gürültü 2018), erkek öğrencilerin kız öğrenci-
lere göre sosyal medyada daha fazla meşgul olduklarını 
belirten araştırmalarda bulunmaktadır (Tanrıverdi & 
Sağır 2014). Akademik başarısı düşük olan öğrencilerde 
çatışma ve SMBÖ toplam puan ortalaması, not ortala-
ması 2 ve altında olanlarda duygu durum düzenleme, 
çatışma ve SMBÖ toplam puan ortalaması istatistiksel 
olarak yüksek bulunmuştur. Çalışmalar sosyal ağ kulla-
nımının, gerçek hayat etkinliklerinde azalma, akademik 
performansın daha da kötüye gitmesi ve ilişki problem-
leri gibi birçok çeşitteki olumsuz sonuçlara yol açabi-
leceğini belirtmektedir (Kuss, Griffiths & Binder 2013; 
Andreassen, 2015). Girişimcilik ile ilgili bir ders alan 
öğrencilerde meşguliyet puan ortalaması düşük, çalış-
mayan öğrencilerde meşguliyet puan ortalaması yük-
sek, çatışma puan ortalaması düşük bulunmuştur. Bazı 
çalışmalarda girişimcilik eğitiminin, girişimcilik düze-
yi açısından bir farklılık yaratmadığı (Dolu vd., 2016) 
bazılarında ise bu araştırma bulgularına benzer olarak 
eğitimin girişimcilik düzeyini arttırdığı (Soylu, Şenel, 
Kalfa, Kocaalan 2015), girişimcilik dersini alan öğrenci-
lerin daha yaratıcı fikirlere sahip oldukları saptanmıştır 
(Soylu vd., 2015 (Tablo 2).

Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri ile Girişimcilik 
Eğilimine Etki Eden Özellikler Soru Formu 
Faktörleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular ve 
Tartışma
Risk alma ve yaratıcılık ve eleştiriye açıklık puan orta-

laması 24 yaş ve üzerinde istatistiksel olarak yüksek bu-
lunmuştur. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre risk 
alma ve yaratıcılık, dışa açıklık, eleştiriye açıklık, duy-
gusallık ve hayalcilik, muhafazakarlık ve uysallık ve ger-
ginlik ve kestirmecilik puan ortalamaları yüksektir. Bazı 
çalışmalarda erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre 
daha fazla girişimcilik eğilimine sahip olduğu belirtilir-
ken (Doğaner & Altunoğlu 2010), bazılarında herhan-
gi bir fark görülmemiştir (Börü, 2006; Başol vd., 2011; 
Dolu vd., 2016). Güvenilirlik ve sorumluluk sahipliği 
ve duygusallık ve hayalcilik puan ortalaması ikinci sınıf 
öğrencilerde üçüncü sınıf öğrencilere göre istatistiksel 
olarak anlamlı yüksek saptanmıştır. Akademik başarı-
sı yüksek olan öğrencilerin güvenilirlik ve sorumluluk 
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vd., 2012) ailevi engeller (Yılmaz & Günel 2011), ve eği-
tim kurumlarının yetersizliği (Bozkurt vd., 2012) olarak 
belirtilmiştir. Bugünün gençleri olan üniversite öğrenci-
leri yarının yetişkinleri ve potansiyel iş adamları/kadın-
ları olma yolunda ilerlemektedir. Bu çalışma bulguları-
na benzer olarak bazı çalışmalarda erkek öğrenciler kız 
öğrencilere göre daha fazla girişimcilik eğilimine sahip 
iken (Doğaner & Altunoğlu 2010), bazılarında ise cinsi-
yet arasında herhangi bir fark görülmemiştir (Başol vd., 

mesi için iyi bir iş mantığının, sağlam bir destek siste-
minin, dayanıklılık ve sabır (Akyüz vd., 2009; Arslan 
& Şener 2012) ile yaratıcılık (Akyüz vd., 2009; Arslan 
& Şener 2012) ve yeterli sermayenin de (Akyüz vd., 
2009) çok önemli olduğu belirtilmektedir. Literatürde 
girişimciliğin önündeki engeller ise finansal yetersizlik-
ler (Yılmaz & Günel 2011), kişilik özellikleri (Yılmaz & 
Günel 2011), ülkenin ekonomik istikrarsızlığı (Yılmaz & 
Günel 2011), devletin izlediği yanlış politika (Bozkurt 

Tablo 2. Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri ile Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği ve alt boyutları arasındaki ilişki*

Tanıtıcı özellikler

Meşguliyet Duygudurum düzenleme Tekrarlama Çatışma Toplam puan

Ort ±sd Test Ort ±sd Test Ort ±sd Test Ort ±sd Test Ort ±sd Test 

Yaş grubu
18-19 (a)
20-21 (b)
22-23 (c)
24 ve üzeri (d)

35,1±11,2
34,1±10,5
32,8±10,7
26,6±9,0

F=11,422
p=0,000

a>d, b>d, c>d

13,1±5,2
12,5±4,9
12,3±4,9
10,1±4,7

F=5,793
p=0,001

a>d, b>d, c>d

9,4±4,1
9,9±4,7

10,5±4,9
8,3±3,4

F=4,563
p=0,004
b>d, c>d

31,8±12,3
33,2±15,1
35,8±16,4
31,4±15,1

F=2,894
p=0,034

c>a

89,4±26,5
89,8±28,9
91,3±32,1
76,4±27,6

F=4,640
p=0,003

a>d, b>d, c>d

Cinsiyet
Kadın              
Erkek

34,2±10,9
31,4±10,2

t=3,439
df=802

p=0,001
12,7±5,2
11,8±4,8

t=2,252
df=802

p=0,025
9,7±4,5

10,0±4,6

t=-1,066
df=802

p=0,287
31,9±13,7
36,7±16,7

t=-3,809
df=359,127

p=0,000
88,6±28,4
89,9±31,3

t=-0,563
df=388,105

p=0,573

En uzun yaşanılan yer
İl (a)
İlçe (b)
Köy  (c)

33,3±11,4
33,7±10,2
33,1±10,1

F=0,164
p=0,849

12,4±5,1
12,6±5,1
12,0±4,9

F=0,616
p=0,540

9,6±4,4
9,8±4,6

10,2±4,9
F=0,696
p=0,499

32,4±13,6
33,6±15,7
36,2±16,4

F=3,147
p=0,044

c>a

87,8±28,5
89,6±29,5
91,4±31,4

F=0,842
p=0,431

Öğrencinin akademik başarısı
Düşük (a)
Orta (b)
Yüksek (c)

36,3±11,4
33,5±10,9
31,9±10,2

F=2,553
p=0,780

13,9±5,7
12,4±5,1
12,2±4,8

F=1,811
p=0,164

10,8±5,4
9,8±4,6
9,0±4,2

F=2,692
p=0,680

39,8±19,4
33,5±14,6
30,2±13,5

F=6,681
p=0,001
a>b, a>c

100,7±35,9
89,2±29,0
83,4±26,7

F=5,568
p=0,004
a>b, a>c

Öğrencinin not ortalaması
90-100   [pekiyi] (a)
85-89     [iyi-pekiyi] (b)
80-84      [iyi] (c)
75-79      [orta-iyi] (d)
65-74     [2,00 ve altında orta] (e)

33,2±10,2
32,9±10,7
34,0±10,8
32,9±10,9
35,3±11,2

F=0,753
p=0,556

13,6±4,8
12,6±5,2
12,3±5,0
11,8±5,0
15,5±4,9

F=5,169
p=0,000

e>b, e>c, e>d

8,8±4,0
9,6±4,6

10,0±4,7
9,6±4,3
11,1±5,4

F=1,623
p=0,166

32,9±13,9
30,5±13,0
33,3±14,9
34,1±14,7
41,0±19,7

F=4,454
p=0,001
e>b, e>c

88,4±26,9
85,7±26,8
89,6±29,2
88,3±29,2

102,8±36,3

F=2841
p=0,023
e>b, e>d

Girişimcilik ile ilgili bir ders alma durumu
Evet 
Hayır

30,4±10,3
33,6±10,8

t=-2,172
df=802

p=0,030

11,5±5,2
12,5±5,1

t=-1,405
df=802
p=0,160

9,8±4,7
9,8±4,6

t=0,114
df=802

p=0,909
36,0±16,5
33,1±14,7

t=1,393
df=802
p=0,164

87,7±32,8
89,0±29,0

t=-0,290
df=60,374
p=0,773

Üniversite eğitiminde çalışma durumu 
Evet 
Hayır

32,1±11,2
33,9±10,6

t=-2,279
df=802

p=0,023

12,3±5,3
12,5±4,9

t=-0,512
df=802

p=0,609

9,8±4,7
9,8±4,5

t=-0,065
df=802

p=0,948

35,0±16,2
32,6±14,1

t=1,995
df=417,406

p=0,047

89,1±32,3
88,9±27,8

t=0,117
df=414,686

p=0,907

Aile tipi 
Çekirdek (a)
Geniş (b)
Parçalanmış (c)

33,7±11,0
31,5±10,4
35,2±7,9

F=2,304
p=0,101

12,5±5,0
11,7±5,3
14,9±4,9

F=3,512
p=0,030

c>b

9,8±4,6
9,8±4,6
9,3±3,4

F=0,098
p=0,907

33,4±14,7
32,8±15,2
35,4±16,9

F=0,291
p=0,748

89,3±29,1
85,8±30,6
94,8±25,4

F=1,134
p=0,322

Ailenin gelir durumu
Kötü (a)
Orta (b)
İyi (c)

32,4±10,8
33,4±10,7
33,7±10,8

F=0,309
p=0,734

12,4±4,6
12,4±5,1
12,4±5,1

F=0,022
p=0,978

10,5±5,0
9,7±4,5
9,8±4,6

F=0,773
p=0,462

41,0±18,4
33,5±14,5
31,8±14,0

F=8,256
p=0,000
a>b, a>c

96,4±32,2
88,8±29,2
87,6±28,5

F=1,872
p=0,155

Annenin eğitim durumu
Okuma yazma olmayan (a)
Okuryazar (b)
İlkokul (c)
Ortaokul (d)
Lise (e)
Üniversite (f)

30,6±8,1
31,2±10,4
33,9±10,3
34,2±11,1
34,2±10,6
31,5±11,4

F=2,139
p=0,059

11,6±4,0
11,9±5,1
12,4±5,2
12,9±5,2
12,7±5,0
12,4±5,9

F=0,866
p=0,503

10,0±3,8
9,3±4,8

10,0±4,8
10,3±4,7
9,2±4,3
8,7±3,9

F=1,470
p=0,197

37,2±16,0
31,6±13,0
33,1±14,7
35,7±16,9
30,9±12,4
31,7±14,7

F=2,673
p=0,021

a>e

89,3±27,6
84,1±26,3
89,3±30,2
93,1±31,7
87,1±26,2
84,4±30,4

F=1,088
p=0,365

Annenin çalışma durumu
Çalışmayan
Çalışan

32,9±10,4
36,1±12,3

t=-2,862
df=182,036

p=0,005
12,2±5,0
13,4±5,4

t=-2,476
df=802

p=0,013
9,7±4,4

10,4±5,1

t=-1,663
df=802

p=0,097
33,1±14,5
34,7±16,1

t=-1,199
df=802

p=0,231
87,8±28,3
94,5±33,2

t=-2,471
df=802

p=0,014

Facebook 
Kullanan
Kullanmayan 

34,8±10,3
32,3±11,1

t=3,221
df=802

p=0,001
12,6±4,9
12,3±5,2

t=0,828
df=802

p=0,408
10,1±4,6
9,5±4,5

t=2,080
df=802

p=0,038
35,0±15,5
32,0±14,1

t=2,822
df=726,115

p=0,005
92,5±29,3
86,1±28,9

t=3,104
df=802

p=0,002

Twitter 
Kullanan
Kullanmayan

36,9±10,7
32,0±10,6

t=5,993
df=802

p=0,000
13,9±5,1
11,8±4,9

t=5,434
df=802

p=0,000
10,5±4,7
9,5±4,4

t=3,019
df=802

p=0,003
36,4±15,9
32,0±14,1

t=3,685
df=406,650

p=0,000
97,6±30,4
85,2±28,0

t=5,606
df=802

p=0,000

Instagram
Kullanan
Kullanmayan

34,7±10,5
26,2±9,7

t=8,444
df=802

p=0,000
12,8±5,1
10,3±4,5

t=5,102
df=802

p=0,000
9,9±4,6
8,8±3,9

t=2,858
df=193,437

p=0,005
33,7±15,0
31,6±13,4

t=1,436
df=802
p=0,151

91,1±29,2
76,9±26,8

t=5,059
df=802

p=0,000

* Kardeş sayısı ve sınıfı ile tüm faktörler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu nedenle Tablo 2’de gösterilmemiştir.
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saptanmıştır. Yenilik yaratma 5 kardeş ve üzerinde olan, 
erkek, 24 yaş ve üzerinde olan, ikinci sınıfta okuyan, 
akademik başarısı yüksek olan ve çalışan öğrencilerde 
yüksek saptanmıştır. Sosyal medya bağımlığı olan ve 
girişimcilik eğilimleri düşük olan öğrencilerin bağımlı-
lığının azaltılması ve girişimcilik eğilimlerinin arttırıl-
masının oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu 
araştırmaya 2017-198 numaralı proje ile finansal des-
tek sağlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ve değerli 
katılımcı öğrencilerimize teşekkür ederiz.
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2011; Dolu vd., 2016). Bununla birlikte, üniversitelerde 
ve özel sektörde verilen girişimcilik eğitimlerinin ağır-
lığın arttırılması, öğrencilerin yaratıcılığını geliştirecek 
teoriden ziyade uygulama ağırlıklı derslere yer verilme-
si, kadın girişimciliğinin özendirilmesi ve kadınların 
toplum içinde kendini ifade edecek ortamların oluştu-
rulması gerekmektedir (Karabekir vd., 2015). 

Araştırmanın Nitel Boyutuna Yönelik Bulgular ve 
Tartışma

Araştırmanın nitel boyutunda hemşirelik öğrenci-
leri girişimciliği en fazla yeni fikirler ortaya atabilmek 
(f:17), kendi işini kurmak ve riske girmek olarak tanım-
lamıştır. Öğrencilerinin tamamı girişimciliğin nesilden 
nesle aktarılabileceğini ifade etmiş, azimle çalışma (f:6), 
çocuğun işe yardım etmesi, eğitim, ailenin çocuğa des-
tek olması, iş disiplini, örnek alma ve paranın olmasının 
girişimciliğin nesilden nesle aktarılmasında etkili olan 
en önemli unsurlar olarak belirtmiştir. Bilgi birikimi 
(f:15), pazar araştırması, sermayenin ve bir fikrin olma-
sı, prosedürleri bilme, reklamını yapma, devletin giri-
şimciyi yönlendirmesi ve insan yönetebilmenin başarılı 
bir girişimci olmak için gerekli unsurlar olduğu öğren-
ciler tarafından ifade edilmiştir. Öğrenciler başarılı bir 
girişimcide bulunması gereken en önemli kişilik özel-
likleri iletişimi kuvvetli olma, azimli olma, risk alabilme, 
cesaretli olma, çalışkan olma, araştırma ruhuna sahip 
olma ve lider ruhlu olmadır. Bununla birlikte, öğren-
ciler girişimcilik dersinin uygulamalı (f:11), özgüveni 
arttırmaya yönelik ve proje bazlı olmasını istemişlerdir. 
Öğrencilerin büyük çoğunluğu Türkiye’de girişimci-
liği engelleyen unsurların başında cinsiyetçi tutum ve 
ataerkil toplum yapısının olduğunu (f:26) belirtmiştir. 
Öğrencilerin girişimciliğin önündeki engellere yönelik 
çözüm önerileri farkındalık ve bilinçlendirme eğitim-
lerinin verilmesini (f:39), devlet desteği (f:29), aileden 
manevi ve maddi desteğin olması, refah düzeyinin arttı-
rılması ve devlet vergilerinin azaltılmasıdır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırmada üniversitelerde gençlerin büyük ço-
ğunluğunun sosyal ağ sitelerini tercih ettiği, kadın öğ-
rencilerin sosyal etkileşim-iletişim ve eğitim amaçlı, 
erkek öğrencilerin ise tanıma-tanınma amaçlı sosyal 
medyayı daha fazla kullandığı saptanmıştır. Erkek öğ-
rencilerde risk alma ve yaratıcılık, eleştiriye açıklık, dışa 
açıklık, duygusallık ve hayalcilik, muhafazakarlık uysal-
lık ve gerginlik ve kestirmecilik daha fazla bulunmuştur. 
Kendi işini kurma fırsatı ve çalışma; 5 ve üzerinde kar-
deşe sahip olan, 24 yaş ve üzerinde olan, erkek, girişim-
cilikle ilgili bir ders alan, çalışan ve ailesinde kendi işini 
kuran birinci derece yakını olan öğrencilerde yüksek 
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GİRİŞ-AMAÇ: Klinik karar destek sistemleri (KKDS) kli-
nisyenlere klinik karar almaya yardımcı olmak için hastaya 
özgü değerlendirmeler veya öneriler sunan bilgisayar ya da 
kâğıt temelli sistemlerdir. Tarihsel süreci 1970’lere dayanan 
bu sistemlerin günümüzde, insanlar tarafından başka şekilde 
elde edilemeyen veya yorumlanamayan verilerden ve gözlem-
lerden faydalanma kabiliyetine sahip nitelikler eklenerek daha 
da geliştirilmiştir. Özellikle, sağlıkta klinik karar destek sis-
temlerinin kullanımına ilişkin sınırlı kaynak olsa da örnekler 
meydana gelebilecek olumsuz olayları ya da hataları azaltacağı 
yönündedir. Bu derlemede; hemşirelik kararlarının kanıta da-
yalı bilgi ile birleştirilerek uygulamada kullanımını sağlayan 
klinik karar destek sistemlerinin avantajları, dezavantajları, 
kullanım alanları ve kullanımını etkileyen faktörlerin incelen-
mesi amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu derleme, hemşirelikte kullanılan klinik 
karar destek sistemlerine yönelik güncel literatür bilgileri incele-
nerek hazırlanmıştır.

BULGULAR: Sağlıkta, tanılama, alarm sistemleri, hastalık 
yönetimi, reçete ve ilaç kontrolü gibi amaçlarla geliştirilmiş bil-
gisayarlı uyarılar ve hatırlatıcılar, bilgisayarlı yönergeler, hasta 
raporları, dokümantasyon şablonları ve klinik iş akışı araçları 
mevcuttur. Bilgisayarlı karar destek sistemleri hemşireler tara-
fından bilgilerin kaydedilmesi, hastalık seyrinin izlenmesi, ba-
kım ile ilgili hatırlatmalarda ve daha önce alınmış olan karar-
ların teyit edilmesi gibi çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Yapılan 
araştırmalarda, hemşirelerin bilgi ve deneyimi, teknoloji sis-
teminin özellikleri ve örgütsel faktörler gibi çeşitli faktörlerin 
klinik karar destek sisteminin kullanılma şeklini etkileyebile-
ceği görülmüştür. Klinik karar destek sistemlerinin kullanımı 
hemşirenin karar vermesini kolaylaştırma, tıbbi hataların ve 
olumsuz ilaç olaylarının azaltılması, bilgiye erişimi artırma, 
hastanın sağlık durumuna özgü kapsamlı tedavi imkanı sağ-
lama, tedavi sürecinde yönergelere uyulmasını kolaylaştırma, 
bakım kalitesinde tutarlığın sağlanması ve sonuçta ise hastanın 
hastanede kalış süresini azaltma gibi faydaları olduğu saptan-
mıştır. Ayrıca, klinik karar destek sistemlerinin kullanımının 
hemşirelikte kanıta dayalı uygulamayı teşvik ettiği belirlenmiş-
tir. Ancak, sistem iyi şekilde çalışmazsa ya da kullanıcılar yete-
rince eğitilmemiş ise klinik karar destek sistemleri tarafından 
sunulan bilgiler uygun değildir.

SONUÇ: Klinik karar destek sistemleri hemşirelerin doğru ve 
güncel bilgiye hızla ulaşmalarını ve veriyi anında kullanmalarını 
sağlayarak kritik düşünme ve karar vermelerine yardımcı olur. 
Gelecekte geliştirilecek olan klinik karar destek sistemleri daha 
düşük maliyetle, daha az hatayla daha yüksek kalitede hemşirelik 
hizmeti sunmanın önemli bir aracı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: klinik karar destek sistemleri, hemşirelik, 
hemşirelik bilişimi

INTRODUCTION and PURPOSE: Clinical Decision 
Support Systems (CDSS) are computer or paper based systems 
that provide patient-specific assessments or recommenda-
tions to help clinicians make clinical decisions. These systems, 
whose historical process dates back to the 1970s, have been 
further developed today by adding attributes that are capable 
of taking advantage of data and observations that could not 
otherwise be obtained or interpreted by humans. In particu-
lar, although there are limited resources for the use of Clinical 
Decision Support Systems in healthcare, examples suggest 
that it will reduce negative events or errors that may occur. In 
this review, it is aimed to examine the advantages, disadvan-
tages, uses of Clinical Decision Support Systems and factors 
affecting the use of Clinical Decision Support Systems that 
enable nursing decisions to be combined with evidence-based 
knowledge and used in practice.

MATERIAL-METHOD: This review was prepared by ex-
amining the current literatüre information regarding the use 
of Clinical Decision Support Systems in nursing.

FINDINGS: In healthcare, computerized alerts and re-
minders, computerized guidelines, patient reports, docu-
mentation templates, and clinical work-flow tools that are 
developed for purposes such as diagnostics, alarm systems, 
disease management, prescription and drug control, are avail-
able. Computerized decision support systems have been used 
by nurses in a variety of ways, such as recording information, 
monitoring the course of illness, reminders about care and 
confirming previously-made decisions. Research has shown 
that various factors such as nurses' knowledge and experience, 
characteristics of the technology system and organizational 
factors can influence the way the Clinical Decision Support 
System is used. The use of clinical decision support systems 
have shown to have benefits such as decision-making facili-
tation, reducing medical errors and adverse drug events, in-
creasing access to information, and providing comprehensive 
treatment that is specific to patients' medical condition, the 
facilitation of compliance with the guidelines in the treatment 
process, ensuring consistency in the quality of care and ulti-
mately reducing the length of hospital stay of patients. It has 
also shown that the use of Clinical Decision Support Systems 
promotes evidence-based practice in nursing. However, the 
information offered by Clinical Decision Support Systems is 
not adequate if the system does not function well or if users 
are not sufficiently trained.

CONCLUSION: Clinical Decision Support Systems help 
nurses' critical-thinking process and making-critical deci-
sions by enabling them to quickly access to accurate and cur-
rent information and use the data immediately. Clinical deci-
sion support systems that will be developed in the future will 
be an important means of delivering higher quality nursing 
services at lower cost, with fewer errors.

Keywords: clinical decision support systems, nursing, nurs-
ing ınformatics
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AIM: The aim is to facilitate the cutting of the plaster tape 
used in the invasive procedures (vascular access, wound dress-
ing etc.) to be applied to the patient and to eliminate the need 
for a second person to cut the patch.

METHODS: The plaster cutting machine consists of the main 
frame that will ensure that the plaster band stays inside and that 
the plaster band is isolated from the external environment and 
the contamination is prevented, and the internal mechanism, 
which contains the gear system in which the plaster band is 
placed and which provides the wrapping of the protective pa-
per of the plaster. The plaster cutting machine has a removable 
main case cover for inserting the plaster tape into the system, 
a cutting scissors handle where the cutting blade is mounted, 
and a pull spring that provides the back and forth movement 
of the cutting blade. While this pull spring enables the blade to 
move back and forth, it has a structure that will not harm the 
human body. In the designed tape cutting machine, head part of 
the tape is kept without the protective paper, to keep the plaster 
tape ready for another use. In order to prevent the head part of 
the tape which is kept without the protective paper from being 
contaminated, a full-capacity pivoting cap has been designed to 
reduce the risk of infection.

RESULTS: While healthcare personnel use plaster tapes 
during the procedure, these tapes adhere to the gloves used 
by the healthcare personnel and make the procedure difficult. 
In this case, healthcare staff either remove the glove and com-
plete the procedure or need a second person to stick the patch 
tape. In addition, healthcare personnel who want to open a 
vascular access alone should use both hands when they try 
to tape the vascular access that they have opened alone. This 
causes the remove of vascular access due to the patient's move-
ment in pediatric patients or in unconscious patients. In order 
to prevent this situation, healthcare personnel should keep 
the vascular access constant with one hand and cut the tape 
with the other hand. This invention will enable the healthcare 
professionals working alone to stick the plaster tape without 
using both hands and without removing the gloves during the 
procedures to be applied to the patient.

CONCLUSION: The plaster tape cut by this invention will 
not stick to the gloves of the healthcare personnel, it will not 
be necessary to cut and stick to another surface before the 
process, so that both the patient and the healthcare personnel 
will be protected from infection. Healthcare personnel will not 
endanger the invasive attempt because of cutting the plaster 
while performing this procedure alone and will not need a 
second person to assist in cutting the patch.

Keywords: plaster cutting machine, nursing, innovation

AMAÇ: Hastaya uygulanacak invaziv işlemlerde (damar yolu 
açma, pansuman yapma vb.) kullanılan flaster bandın kesimini 
kolaylaştırmak ve flasteri kesmek için ikinci bir kişiye olan ihti-
yacı ortadan kaldırmaktır.

YÖNTEM: Flaster kesme makinesi, flaster bandın içeride ol-
masını sağlayacak ve flaster bandın dış ortamla ilişkisini kesip 
kontamine olmasını engelleyecek ana kasa ile flaster bandın yer-
leştirildiği ve koruyucu kağıdın sarılmasını sağlayan dişli sistemi 
barındıran iç mekanizmadan oluşmaktadır. Flaster kesme ma-
kinesinde, flaster bandın sistem içine yerleştirilmesi için takılıp 
çıkarılabilen bir ana kasa kapağı, kesme bıçağının monte olduğu 
bir kesme makası kolu ve kesme bıçağının ileri geri hareketini 
sağlayan bir çekme yayı bulunmaktadır. Bu çekme yayı bıçağın 
ileri geri hareketini sağlarken insan vücuduna zarar vermeyecek 
bir yapıdadır. Tasarlanan bant kesme makinesinde flaster bandın 
bir başka kullanımda hazır olması için bandın bir kısmı açıkta 
kalmaktadır. Açıkta kalan bandın kontamine olmasını engelle-
mek amacıyla tam kapasiteli oynar kapak tasarlanmış olup enfek-
siyon riskini azaltmak hedeflenmiştir.

BULGULAR: Sağlık personeli işlem sırasında flaster bantları 
kullanırken bu bantlar sağlık personelinin kullandığı eldivenlere 
yapışarak işlemi zorlaştırmaktadır. Bu durumda sağlık personeli 
ya eldivenini çıkarıp işlemi tamamlamaktadır ya da flaster ban-
dı yapıştırmak için ikinci bir kişiye ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca 
tek başına damar yolu açmak isteyen sağlık personeli, açmış ol-
duğu damar yolunu tek başına bantlamaya çalıştığında iki elini 
kullanması gerekmektedir. Bu durum çocuk hastalarda ya da 
bilinci yerinde olmayan hastalarda hastanın hareket etmesinden 
kaynaklı olarak damar yolunun çıkmasına yol açmaktadır. Bu du-
rumu önlemek için sağlık personelinin bir eliyle damar yolunu 
sabit tutması diğer eliyle bandı kesip yapıştırması gerekmektedir. 
Buluş, tek başına çalışan sağlık personelinin hastaya uygulayacağı 
işlemler sırasında iki elini kullanmadan ve eldivenini çıkarmadan 
flaster bandı yapıştırabilmesini sağlayabilecektir.

SONUÇ: Buluş ile kesilen flaster bant sağlık personelinin el-
divenine yapışmayacak, işlem öncesi flasterin hazır olması için 
daha önceden kesilip başka bir yüzeye yapıştırılmasına gerek 
kalmayacak ve bu sayede hem hasta hem sağlık personelinin 
enfeksiyondan korunması sağlanacaktır. Sağlık personeli bu iş-
lemi tek başına yaparken flasteri kesmek için yapılan invaziv gi-
rişimi tehlikeye atmayacak ve flasteri kesmekte yardımcı olması 
için ikinci bir kişiye ihtiyaç duymayacaktır.

Anahtar Kelimeler: flaster kesme makinesi, hemşirelik, 
inovasyon
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GİRİŞ-AMAÇ: Hibrid simülasyon “hasta merkezli simülas-
yon” olarak bilinmektedir. Görsel, işitsel öğelerin yer aldığı ve 
teknolojinin de ileri boyutlarının yansıtılabildiği hibrid simü-
lasyon eğitim yöntemi; gerçekçi öğrenme ortamıyla birleştiğinde 
öğrencilerin motivasyonu ve öğrenmede kalıcılık artmaktadır. 
Özellikle hasta güvenliği ile ilgili becerilerin geliştirilmesinde ve 
öğrencinin gerçek hasta üzerinde zarar vermeden uygulamasını 
gerçekleştirebilmesi açısından hibrid simülasyonlar artık etik bir 
zorunluluk haline gelmiştir. Bu bilgiler ışığında araştırmamız; 
nazogastrik tüp uygulama becerisinin öğretiminde hibrid simü-
lasyon eğitim yönteminin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıy-
la randomize kontrollü deneysel olarak yürütülmüştür.

GEREÇ-YÖNTEM: Araştırma randomize kontrollü deney-
sel bir çalışmadır. Aralık 2019- Mart 2020 tarihleri arasında bir 
vakıf üniversitesine kayıtlı hemşirelik öğrencileri ile yürütüldü. 
Örneklemini çalışmanın amacı açıklanarak, bilgilendirme sonra-
sı araştırmaya katılım için izin alınan ve araştırmanın örneklem 
kriterlerini karşılayan toplam 68 birinci sınıf öğrencisi oluştur-
du. Basit sayılar tablosu kullanılarak randomizasyon ile kont-
rol (n=34) ve deney grubu (n=34) belirlendi. Nazogastrik tüp 
uygulama becerisi, kontrol grubuna standart müfredat (maket 
üzerinde demontrasyon) ile deney grubuna araştırmacı tarafın-
dan geliştirilen hibrid simülasyon yöntemi ile öğretildi. Veriler, 
"Yapılandırılmış Öğrenci Tanıtım Formu", “Nazogastrik Tüp 
Uygulama Becerisinin Öğretimine İlişkin Beceri Kontrol Listesi” 
ve“Eğitim Yöntemlerinden Memnuniyet Anketi” ile toplandı. 
Veriler SPSS 21.0 programı ile frekans, bağımsız gruplarda t testi 
ve tek yönlü varyans kullanılarak analiz edildi.

BULGULAR: Çalışmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu (%94) 
eğitimde teknolojik yöntemlerin kullanılmasını faydalı bulduğunu 
belirtmiştir. Nazogastrik tüp uygulama becerisi sırasında kontrol 
grubundaki öğrencilerin beceri puanı ortalaması 58.8±20.1, deney 
grubundakilerin 94.9±3.3 olarak tespit edilmiştir. Kontrol grubun-
daki öğrencilerin eğitim yönteminden duydukları memnuniyet 
düzeyi 46±13.9, deney grubundakilerin 71.6±5.9 olduğu saptan-
mıştır. Uygulama beceri puanları ve eğitim yönteminden duyu-
lan memnuniyet düzeyleri deney grubunun lehine ileri derecede 
anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.001). Eğitim Yönteminden 
memnuniyet ölçeğinde öğrencilerin en fazla katılım gösterdikleri 
madde “Bu eğitim yöntemi hastaya biyopsikososyal bütün olarak 
yaklaşabilme becerisi kazandırmaktadır”, en az katılım sağladıkla-
rı madde ise “Bu yöntemin eğitimime katkısının olmadığına ina-
nıyorum” şeklindedir. Ayrıca ölçeğin Cronbach alpha (α) değeri 
0,976 olarak saptanmıştır.

SONUÇ: Hibrid simülasyon eğitim yöntemini kullanarak 
nazogastrik tüp uygulama becerisi öğretimi yapılan öğrenci-
lerin beceri puan ortalaması ve öğretim yönteminden duyulan 
memnuniyet düzeyi standart müfredatla öğretim yapılan öğ-
rencilere göre oldukça yüksektir. Hemşirelik eğitiminde hibrid 
simülasyon eğitim yönteminin kullanımının yaygınlaştırılması 
önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: hibrid simülasyon, hasta merkezli simü-
lasyon, hemşirelik eğitimi

Introduction and PURPOSE: Hybrid simulation is known 
as “patient-centered simulation”. Hybrid simulation training 
method, in which visual, audio elements and advanced dimen-
sions of technology can be reflected; Combined with a realistic 
learning environment, students' motivation and permanence in 
learning increase. Hybrid simulations are now an ethical im-
perative, especially in the development of patient safety-relat-
ed skills and the ability of the student to perform on the real 
patient without harm. In the light of this information, our re-
search; In order to evaluate the effectiveness of hybrid simula-
tion training method in teaching nasogastric tube application 
skill, randomized controlled experimentally was conducted.

MATERIALS-METHODS: The research is a randomized 
controlled experimental study. Between December 2019 and 
March 2020, it was carried out with nursing students enrolled 
in a foundation university. The sample of the study was ex-
plained, and 68 first-year students who were allowed to par-
ticipate in the post-informative study and who met the sample 
criteria of the study were formed. Control (n = 34) and exper-
imental group (n = 34) were determined by randomization 
using simple numbers table. Nasogastric tube application skill 
was taught to the control group with the standard curriculum 
(demontation on the model) and the experimental group with 
the hybrid simulation method developed by the researcher. 
The data were collected with "Structured Student Presentation 
Form", "Skill Checklist for Teaching Nasogastric Tube 
Application Skill" and "Satisfaction Survey from Educational 
Methods". Data were analyzed with SPSS 21.0 program using 
frequency, t test in independent groups and one-way variance.

RESULTS: The majority (94%) of the students who partici-
pated in the study stated that they found it useful to use tech-
nological methods in education. During the nasogastric tube 
application skill, the mean score of the students in the control 
group was 58.8 ± 20.1, and that of the experimental group was 
94.9 ± 3.3. It was determined that the satisfaction level of the 
students in the control group from the education method was 
46 ± 13.9, and those in the experimental group were 71.6 ± 
5.9. The application skill scores and the satisfaction levels of 
the training method show a significant difference in favor of 
the experimental group (p <0.001). The item that the students 
participate most in the scale of satisfaction with the Education 
Method is “This education method gives the patient the abil-
ity to approach as a biopsychosocial whole”, and the article 
they least participate in is “I believe that this method does not 
contribute to my education”. In addition, the Cronbach alpha 
(α) value of the scale was found to be 0.976.

CONCLUSION: Students who were taught nasogastric 
tube application skill using the hybrid simulation training 
method, the skill point average and satisfaction level of the 
teaching method are quite higher than the students who are 
taught with the standard curriculum. It is recommended to 
expand the use of hybrid simulation training method in nurs-
ing education.

Keywords: Hybrid simulation, patient-centered simulation, 
nursing education
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AMAÇ: Sağlık çalışanları arasında geleneksel hasta bakımı gö-
revinin yanında inovatif yönün de geliştirmeye yönelik faaliyette 
bulunmak günümüzde büyük önem kazanmaktadır.Sağlık ala-
nında inovasyonla ilgili bir proje geliştirmek için öncelikle sağlık 
çalışanları arasında yenilikçi bir düşünceden hareketle çalışma 
ortamında inovasyon kültürünü arttırmak gerekir.Bu çalışmada 
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalı-
şan sağlık çalışanlarının bilgilendirme öncesi ve sonrası hemşire-
lik alanında ülkemizde yapılan inovasyon hakkındaki bilgilerini 
değerlendirmek istedik.

YÖNTEM: Bir tanımlayıcı,bilgilendirme öncesi ve sonrası bil-
gi düzeyi karşılaştırılması olan kesitsel araştırmamıza Adıyaman 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan sağlık ça-
lışanları alındı.Katılımcılara demografik özellikleri ve ülkemiz-
de hemşirelik alanında inovasyonu irdeleyen 10 sorudan oluşan 
öntest soruldu.Öntestten hemen sonra ülkemizde hemşirelikte 
inovatif gelişmelerle ilgili bilgi içeren “bilgilendirme formu” ve-
rilerek yüz yüze eğitim verildi.Çalışmaya toplam 175 kişi alındı.
Bilgilendirme formu okunduktan sonra aynı soruları içeren son-
test soruldu.Bilgilendirme öncesi ve sonrası verilen cevapların 
istatistiksel analizi yapıldı.

BULGULAR: Katılımcıların yaşları 20-30; 30-40; 40-50; 
50 ve üzeri aralığı olarak sınıflandırıldığında sırasıyla %35,4; 
%38,9; %23,4 ve % 2,3 idi.Katılanların %13,1’i lise,%17,1’i ön li-
sans,%66,3’ü lisans veya yüksek lisans ve %3,4’ü doktora mezu-
nu idi.Katılanların % 72,6’sı ebe veya hemşire,%14,9’u doktor ve 
%12,6’sı diğer sağlık çalışanı grubunu oluşturmaktaydı. İnovasyon 
kelimesini “yenilik” olarak tanımlayanlar bilgilendirme önce-
si (öntest) % 75,4 iken bilgilendirme sonrası (sontest) % 94,3 
idi.Sağlık alanında inovasyonla ilgili ilk dernek olan “”İnovatif 
Hemşireler Derneği”nin kurulduğu tarihi öntestte doğru bilenler 
%33,7 iken son testte %90,3’e ulaşmıştı.Hemşirelikte inovasyon 
sürecinin başlatılmasının temel basamaklarını doğru cevaplayan-
ların oranı öntestte %26,3 iken son testte ise bu oran %26,9 idi.
Ülkemizde 1.Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresinin yapı-
lış yılı olan 2018’i doğru bilenler öntestte %14,3 iken son testte 
ise %74,3 idi.Hemşirelikte inovasyonla ilgili en fazla projeye imza 
atan hastanemiz olan Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni bilenlerin oranı öntestte %33,1 
iken sontestte %.94,3 idi.Sağlıkta inovasyon yetkisinin tüm mes-
leklerde olduğunu belirtenlerin oranı öntestte %61,1 iken son-
testte ise %81,7 idi.Bir sağlık çalışanının inovasyonla ilgili proje 
yapabilmesi için özel şartın olmadığını belirtenlerin oranı öntest-
te %75,4 iken sontestte bu oran %94,9 idi.

SONUÇ: Çalışmamızda sağlık çalışanlarına ülkemizde yapılan 
inovatif faaliyetler hakkında yapılan eğitimin etkili olduğunu ve 
inovasyon hakkında bilgi düzeyinin arttığını saptadık.Özellikle 
hemşirelik ve ebelik alanında inovatif projelerin sayısını ve etkin-
liğini artırmak için sağlık çalışanlarına öncelikle inovasyon hak-
kında eğitim verilerek sağlam bir inovatif kültür oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: hemşirelikte inovasyon,öntest,sontest

OBJECTIVE: Today, in addition to their traditional duty of de-
livering patient care, it is of great importance for healthcare profes-
sionals to be involved in activities for delevop themselved in an in-
novative way. In order to develop an innovation related project in 
health area, first it is necessary to increase the innovation culture 
in working setting based on an innovative thought. In this study, 
we aimed to evaluate knowledge of healthcare professionals who 
work in Adiyaman University Training and Research Hospital 
about the innovation in nursing area before and after information.

METHODS: This descriptive cross-sectional study was de-
signed as a comparative study and included healthcare profes-
sionals who work in Adiyaman University Training and Research 
Hospital to evaluate their pretest and posttest knowledge. A pre-
test was performed with 10 questions investigating demographic 
features and their knowledge about innovation in nursing areas 
in our country. Immediately after pretest, face to face training was 
provided by giving “information forms” that include knowledge 
about the innovative development in nursing in our country. A 
total of 175 persons were included in the study. The information 
forms were read, a posttest containing the same questions was 
applied. Pretest and posttest answers were statistically analized.

RESULTS: The mean ages of the participants were found as 
35.4%,38.9%,23.4%,and 2.3% in 20-30,30-40,40-50 and 50 years 
and above age groups, respectively. Of the participants, 13.1% were 
high school,17.1% associate degree,66.3% bachelor’s degree or mas-
ter degree, and 3.4% doctorate graduates.Of the participants,72.6% 
were midwife or nurse,14.9% were physicians,and 12.6% were other 
healthcare personnel.The rate of participants who defined innova-
tion word as “novelty” was 75.4% in pretest and 94.3% in posttest. 
When “Innovative Nurses Association”, which was the first society 
about innovation in healthcare area established, true answers on this 
issue were found by 33.7% in pretest, while this rate reached 90.2% 
in posttest. The rate of participants who gave correct true answer 
to basic steps of the initiation of innovation was 26.3% in pretest 
and 26.9% in posttest.The rate of participants who correctly knew 
2018, which was the year of 1st International Innovative Nursing 
Congress held was 14.3% in pretest and 74.3% in posttest.The rate of 
knowing Zeynep Kamil Maternity and Children Hospital Training 
and Research center, which is the hospital succeeded most com-
mon projects about innovation in nursing, was 33.1% in pretest and 
94.3% in posttest.The rate of participants who stated that innovation 
authority in health presents in all occupations was 61.1% in pretest 
and 81.7% in posttest. The rate of participants who reported that 
there is no special conditions for a healthcare worker in order to 
be able to perform an innovative project was 75.4% in pretest and 
94.9% in posttest.

CONCLUSION: In this study, we found that the training to 
healthcare professionals about innovative activities in our country 
was efficient, and knowledge level about innovation was increased. 
In order to increase the number and efficiency of innovative pro-
jects especially in nursing and midwifery areas, first healthcare staff 
should be training about innovation and a firm culture should be 
created.

Keywords: innovation in nursing, pretest, posttest
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GİRİŞ-AMAÇ: Sağlık çalışanları, nöbet-vardiya şeklinde çalışma 
durumunda olan meslek gruplarından biridir. Bu şekilde çalışmak 
zorunda kalan bireylerin uyku-uyanıklık dönemlerini düzenleyen, 
gece uykusuna hazırlayan sirkadyen sistemlerinde aksaklıklar ol-
maktadır. Ayrıca, bu bireyler alışılmış çalışma yaşamının ve sosyal 
yaşamın dışına çıkmakta, düzenli bir gece uykusundan yoksun kal-
makta ve uyku kaliteleri bozulmaktadır. Uyku süresi ve kalitesinin 
hafızayı, öğrenmeyi, performansı, metabolik ve endokrin sistemi 
etkilediği, uyku süresinde azalmanın ise nörohormonal dengeyi bo-
zarak kilo alımında artışa ve obeziteye neden olduğu bildirilmekte-
dir. Mesleği gereği vardiyalı çalışma zorunluluğu olan hemşirelerde 
uyku-uyanıklık döngüsündeki bozulma nedeniyle uyku bozuklukları 
sıklığının daha yüksek, uyku kalitesinin ise daha düşük olması obe-
zite açısından önemli risk oluşturmaktadır. Bu çalışma, hemşirelerde 
uyku kalitesi ve obezite arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve etkile-
yen faktörleri belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.

GEREÇ-YÖNTEM: Araştırmanın örneklemini, bir devlet üni-
versitesine bağlı eğitim ve araştırma hastanesinde Kasım-Aralık 
2019 tarihleri arasında çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden, 
ayaktan ve yatan hasta katlarında çalışan 120 hemşire oluşturdu. 
Verilerin toplanmasında “Hemşire Bilgi Formu” ve “Pittsburgh Uyku 
Kalitesi Ölçeği (PUKİ)” kullanıldı. Tüm bireylerin vücut ağırlığı (kg) 
kalibrasyonu yapılmış dijital tartı ve boy uzunluğu (cm) ölçümü es-
nemeyen mezura ile yapıldı. Bel ve kalça çevresinin ölçümünde de 
aynı şekilde mezura kullanıldı. Hemşirelerde obeziteye ilişkin elde 
edilen veriler Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite sınıflandırma kri-
terleri doğrultusunda analiz edilerek yorumlandı. "Hemşire Bilgi 
Formu’nda hemşirelerin sosyodemeografik, çalışma yaşamı ve obe-
zite ile ilgili özelliklerine ilişkin 15 soru yer almaktadır. PUKİ ise, 
hemşirelerin son bir ay süresindeki uyku kalitesini değerlendirmek 
amacıyla kullanılmıştır. PUKİ, toplam 19 sorudan ve 7 bileşenden 
oluşmaktadır ve her bir madde belirti sıklığına göre 0-3 puan üze-
rinden değerlendirilmektedir. Yedi bileşen puanının toplamı, toplam 
PUKİ puanını oluşturmaktadır ve 0-21 arasında bir değere sahiptir. 
Toplam puanın yüksek oluşu uyku kalitesinin kötü olduğunu göster-
mektedir. Toplam PUKİ puanın ≤ 5 olması “iyi uyku kalitesi”ni, > 5 
olması ise “kötü uyku kalitesi”ni göstermektedir. 

BULGULAR: Çalışmamızda yer alana hemşirelerin %38,3’ü 31 
ve üzeri yaş grubunda olup, %85’i lisans mezunudur. Hemşirelerin 
%52,5’i dahiliye servisinde, %76,7’si servis hemşiresi olarak, %70,8’i 
gündüz-gece vardiyasında ve %73,3’ü 40 saat üzerinde çalışmaktadır. 
Akşam nöbete kalan hemşirelerin %40,8’i meyve, %32,5’i sandviç, 
tost, börek vb. yemeyi tercih ederken, en fazla (%51,7) çay, kahve içtik-
lerini ifade etmişlerdir. Hemşirelerin yarısından fazlası (%63,6) nöbet 
sonrası 6-8 saat uyuyabildiğini, çoğunluğu (%91,7) obezite ile ilişkili 
herhangi bir hastalığının (diabetes mellitus, dislipidemi, koroner ar-
ter hastalığı vb.) bulunmadığını belirtmektedir. Hemşirelerin “Beden 
Kitle İndeksi (BKI)” ortalaması 23,99±3,89 (Min=16.41; Maks=36.2), 
“bel çevresi” ortalaması 75,76±10,48 (Min=54; Maks=105), “bel-kal-
ça oranı” ortalaması 0,78±0,09 (Min=1; Maks=1) olarak belirlenmiş-
tir. Uyku kalitesi ile BKI, bel çevresi ve bel-kalça oranı arasındaki 
ilişkiler istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).

SONUÇ: Çalışmamızda, hemşirelerin obeziteye ilişkin verileri 
normal sınırlarda olup uyku kalitelerinin kötü olduğu belirlenmiştir. 
Bu çalışmada ayrıca, hemşirelerde uyku kalitesi ile obezite arasında 
bir ilişki olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: obezite, uyku alışkanlıkları, beden kitle 
indeksi

INTRODUCTION AND PURPOSE: Health care workers are 
one of the occupational groups that are in a position to work in 
the form of seizure-shift. There are problems in the circadian sys-
tems that regulate the sleep-wake periods of individuals who have 
to work in this way and prepare them for night sleep. In addition, 
these individuals go out of habitual working life and social life, 
lack a regular night's sleep and their sleep quality is impaired. It is 
reported that sleep time and quality affect memory, learning, per-
formance, metabolic and endocrine system, and decreased in sleep 
time disrupts the neurohormonal balance, causing an increase in 
weight gain and obesity.  Because of the deterioration in the sleep-
wake cycle in nurses who have to work shifts due to their profession 
have higher frequency of sleep disorders and lower quality of sleep, 
and constitute an important risk for obesity. This study was carried 
out to evaluate the relationship between sleep quality and obesity in 
nurses and to determine the factors that affect them.

MATERIAL-METHOD: The sample of the research was created 
by 120 nurses working at the state university education and research 
hospital between November and December 2019 and those who 
agree to participate in the study, who work on the patient depart-
ments of the outpatient and inpatient. "Nurse Information Form" and 
"Pittsburgh Sleep Quality Scale (PSQI) were used in the collection of 
data. The body weight (kg) of all individuals was made with a digital 
scale and length measurement (cm) was done with a tape measure that 
could not be stretched. The tape measure was also used for measuring 
waist and hip circumference. The data obtained on obesity in nurses 
were analyzed and interpreted in accordance with the World Health 
Organization's obesity classification criteria. "Nurse Information 
Form contains 15 questions about the sociodemeographic, working 
life and obesity characteristics of nurses. PSQI has been used to assess 
the quality of sleep of nurses over the last month. PSQI consists of a 
total of 19 questions and 7 components and each item is evaluated on 
0-3 points depending on the frequency of the symptom. The sum of 
the seven component points is the total PSQI score and has a value 
between 0 and 21. The high total score indicates that the quality of 
sleep is poor, ≤ 5 of the total PUKI score shows "good sleep quality", 
while the fact that it is > 5 shows "poor sleep quality".

RESULTS: 38.3% of the nurses involved in our study are in the 
age group of 31 and older, and 85% of them are undergraduate. 
52.5% of nurses work in internal medicine, 76.7% as service nurses, 
70.8% on day-night shifts and 73.3% over 40 hours. 40.8% of nurs-
es on duty in the evening preferred to eat fruit, 32.5% sandwiches, 
toast, pies, etc., while the most  (51.7%) were tea, coffee. More than 
half of nurses  (63.6%) can sleep 6-8 hours after seizures, the ma-
jority of whom (91.7%) say they do not have any obesity-related 
diseases (diabetes mellitus, dyslipidemia, coronary artery disease, 
etc.). The "Body Mass Index (BMI)" average of nurses was 23.99 ± 
3.89 (Min = 16.41; Max = 36.2), the average "waist circumference" 
was 75.76±10.48  (Min = 54; Max = 105),  and the "waist-to-hip 
ratio" average was 0.78±0.09 (Min = 1; Max = 1). Relationships be-
tween sleep quality and BMI, waist circumference and waist-to hip 
ratio were not statistically significant (p>0.05).

CONCLUSION: In our study, nurses' data on obesity is within 
normal limits and it was determined that sleep quality is poor. In 
this study, there was no relationship between sleep quality and 
obesity in nurses.

Keywords: obesity, sleeping habit, body mass index
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INTRODUCTION-AIM:  It is dramatically important the 
using information technologies by healthcare professionals 
for providing a quality, safely, and cost-effective healthcare 
services in the continuously changing and complex healthcare 
environment. The use of information technologies correctly 
and effectively from nurses, who are an important member 
of the healthcare team and have important roles to improve 
health outcomes of individuals, families, and communities, 
are expected. Thus, there is a need to educate to nurses in field 
of nursing informatics that incorporates nursing, computer, 
and information sciences to identify, manage, and transfer 
nursing data. The aim of the study is to evaluate the status of 
teaching of the nursing informatics course in undergraduate 
nursing programs in Turkey.

MATERIAL-METHOD: Document review was used as 
data collection method in the descriptive study. The popula-
tion of this study is 207 universities registered in the council 
of Higher Education Information System. It was planned to 
include nursing programs that have curriculum programs 
available on the internet and be active in the council of Higher 
Education Information System. In this context, the status of 
“Nursing Informatics” course was examined in 101 universi-
ties that met inclusion criteria.

RESULTS:  It was detected nursing informatics course in 
the curriculum of 24 nursing undergraduate programs among 
examined 101 universities. There are 17 public universities 
and 7 foundation universities which provide course related to 
nursing informatics in their curriculums. The types of institu-
tions providing nursing education are 5 Faculty of Nursing, 18 
Faculty of Health Sciences, and one School of Health Sciences. 
In the nursing education curriculum or content, the name 
of the course is varied as "Nursing Informatics", "Nursing 
Informatics and Care Technologies" or "Health Informatics". 
The course is elective in 18 universities, compulsory in 6 uni-
versities, and is commonly taught theoretically. It was observed 
that the European Credit Transfer System range of the course 
changes between 2 and 7. In the investigated curriculum of 
the course, its scope is generally determined "introduction 
to health information systems", "nursing informatics", "elec-
tronic health records", "nursing classification systems", "pro-
tection of personal health data, and ethical issues", "e-health, 
telehealth, telemedicine, telenursing"

CONCLUSION:  Nursing Informatics course in nursing 
undergraduate programs is limited in Turkey. It is recom-
mended that nursing informatics course is mandatory and be 
in all nursing undergraduate programs to train nurses who 
can follow and effectively use information technologies be-
cause of changes in healthcare services with increasing knowl-
edge and developing technology.

Keywords: nursing, nursing informatics course, under-
graduate program

GİRİŞ-AMAÇ: Günümüzde sürekli değişen ve karmaşık hale 
gelen sağlık bakım ortamlarında sağlık profesyonellerinin güven-
li, kaliteli ve maliyet etkin bir sağlık bakım hizmeti sunmalarında 
bilişim teknolojilerini kullanmaları son derece önemlidir. Sağlık 
ekibinin önemli bir üyesi olan hemşirelerin de birey, aile ve top-
lumun sağlık çıktılarını geliştirmede önemli rolleri olduğu düşü-
nüldüğünde, bilişim teknolojilerini doğru ve etkin kullanmaları 
beklenmektedir. Bu nedenle, hemşirelik mesleğine özgü üreti-
len verileri ve bilgileri tanımlama, işleme, yönetme ve iletmede 
hemşirelik, bilgisayar ve bilgi biliminin kullanıldığı bir alan olan 
hemşirelik bilişimi konusunda yetkin hemşirelerin yetiştirilme-
sine gereksinim vardır. Bu çalışmada üniversitelerin hemşirelik 
lisans programlarında Hemşirelik Bilişimi dersinin öğretim du-
rumunun incelenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Tanımlayıcı tipte planlanan çalışmada, 
veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi kullanılmış-
tır. Araştırmanın evrenini Yükseköğretim Kurulu’nda kayıtlı 207 
üniversite oluşturmaktadır. Çalışmaya Yükseköğretim Kurulu 
Bilgi Yönetim Sistemi’nde aktif olan ve internet aracılığıyla müf-
redat programlarına ulaşılabilen hemşirelik programlarının dahil 
edilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda, dahil edilme kriterleri-
ni sağlayan 101 üniversitenin hemşirelik lisans programlarında 
“Hemşirelik Bilişimi” dersine yer verilme durumu ve dersin içe-
riği incelenmiştir.

BULGULAR: İncelenen 101 üniversite içerisinde 24 hemşire-
lik lisans programının müfredatında hemşirelik bilişimine ilişkin 
dersin bulunduğu saptanmıştır. Müfredatında hemşirelik bili-
şimine ilişkin dersin olduğu lisans programlarının 7’sinin vakıf 
üniversitesine, 17’sinin devlet üniversitesine bağlı olduğu belir-
lenmiştir. Hemşirelik eğitimi veren kurumlardan 5’i Hemşirelik 
Fakültesi, 18’i Sağlık Bilimleri Fakültesi, biri ise Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu’dur. Hemşirelik eğitimi müfredatında ya da içeri-
ğinde dersin adı “Hemşirelik Bilişimi”, “Hemşirelikte Bilişim ve 
Bakım Teknolojileri” veya “Sağlık Bilişimi” olarak yer almaktadır. 
Hemşirelik lisans programlarının 18’inde ders seçmeli, 6’sında 
zorunlu türde yürütülmekte ve çoğunlukla teorik olarak işlen-
mektedir. Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi aralığı incelen-
diğinde ise, 2 ile 7 arasında olduğu görülmüştür. Ders progra-
mının içeriği incelendiğinde; dersin kapsamı genellikle "sağlık 
bilgi sistemlerine giriş", "hemşirelik bilişimi", "elektronik sağlık 
kayıtları", "hemşirelik sınıflama sistemleri", "kişisel sağlık verile-
rinin korunması ve etik konular", "e-sağlık, tele-sağlık, tele-tıp, 
tele-hemşirelik" olduğu belirlenmiştir.

SONUÇ: Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında verilen 
hemşirelik lisans eğitim programları içerisinde hemşirelik bilişi-
mi’ne ilişkin ders verilme durumu sınırlıdır. Artan bilgi biriki-
mi ve gelişen teknoloji ile birlikte sağlık hizmetlerinde yaşanan 
değişimler karşısında bilişim teknolojilerini takip eden ve etkili 
kullanabilen hemşireler yetiştirebilmek için, dersin tüm hemşire-
lik lisans programlarında zorunlu olarak verilmesi ve uygulamalı 
işlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, hemşirelik bilişimi dersi, li-
sans programı
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HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ DERSİNİN İNCELENMESİ
EVALUATION OF THE NURSING INFORMATICS COURSE IN 

UNDERGRADUATE NURSING PROGRAMS IN TURKEY
Merve Altıner Yaş1, Handan Eren2

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana bilim Dalı, İstanbul
2Yalova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Yalova



4140 22 - 24 Ekim 2020

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

GİRİŞ

Bilişim teknolojisindeki gelişim ile sağlık bilişimi kav-
ramı gündeme gelmiş, sağlık alanındaki birçok kurum 
verileri değerlendirme, verimliliği artırma, kalite faa-
liyetleri ve kaynak yönetimi konusunda sağlık bilişim 
sistemlerine başvurmak durumunda kalmıştır (Ibrahim 
ve ark., 2019). Sağlık bilişim sistemleri sağlık alanın-
daki verilerin toplanmasını, saklanmasını, işlenmesini 
ve herhangi bir yerden bu bilgiye erişilmesini sağlayan 
otomatik sistemler olarak tanımlanmaktadır (Güleş ve 
Özata, 2005). Hasta güvenliği, hasta ve yakınlarının 
memnuniyet düzeyleri, kalite geliştirme süreçleri, erken 
teşhis, uygun tedavi planı ve tıbbi hataların azaltılması 
ve tüm bu süreçlerde maliyetin artması bilişim teknolo-
jilerinin sağlık alanında kullanılmasını gerekli kılmıştır 
(Farokhzadian, Khajouei, Hasman ve Ahmadian, 2020). 
Birçok bileşene sahip olan bilişim teknolojileri içerisinde 
yer alan hemşirelik bilişimi, hemşirelik bakımı uygula-
ma ve hemşirelik sürecine ilişkin verilerin yönetilmesini 
amaçlayan bilgi, hemşirelik ve bilgisayar kombinasyonu 
olarak tanımlanmaktadır (Secginli, 2016). İlk olarak 
1965 yılında, hemşirelik girişimlerinin bilgisayar orta-
mına aktarılması ile başlayan süreç, günümüzde ortak 
dilin oluşturulması amacıyla yaygın olarak kullanılma-
ya devam etmektedir (Mclane, 2007). Hem bireysel hem 
de kurumsal açıdan birçok faydası olan bu sistem, hasta 
bakımına harcanan süreyi artırmakta dolayısıyla hemşi-
relik bakım kalitesi ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. 
Literatürde de, hemşirelik bilişim sistemleri kullanımı-
nın, iş yükünü azalttığı, bakım uygulamalarına harca-
nan süreyi artırdığı ve iletişimi geliştirdiği yönünde ça-
lışmalar mevcuttur (Farokhzadian ve ark., 2020; Jebwab, 
Chalmers, Dobroff ve Redley, 2019). 

Akıllı telefonlar, tabletler, giyilebilir teknolojik cihaz-
lar, tıbbi izleme cihazları, mobil ve web tabanlı sağlık 
uygulamalarını içerisinde barındıran hemşirelik bili-
şimini lisans hemşireliği eğitimine entegre etmek, tek-
nolojiyi kullanabilen yetkin hemşirelerin üretilmesinde 
çok önemlidir (Darvish, Bahramnezhad,  Keyhanian 
ve  Navidhamidi, 2014; Gann, 2015). Dünya’ya bakıl-
dığında Avustralya, Kanada, Danimarka ve Amerika 
Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerin, hemşirelik bi-
lişimini lisans müfredatına dahil etme konusunda önem-
li adımlar attıkları görülmektedir (Cummings, Borycki 
ve Madsen, 2015). Gelişmekte olan ülkelere ilişkin yü-
rütülen çalışmalarda da, hemşirelik bilişimi eğitiminin 
aşamalı olarak hemşirelik eğitim müfredatına kazandı-
rılmaya çalışıldığı görülmektedir (Achampong, 2017; 
Harerimana ve Mtshali, 2020). Türkiye’ye bakıldığın-
da hemşirelik bilişiminin, bazı hemşirelik okullarında 
“Bilgi Teknolojileri”, “Bilgisayar” adı altında temel tek-
noloji kullanımına yönelik derslerle ve bazı üniversite-

lerde ise “Hemşirelik Bilişimi” adı altında yürütüldüğü 
görülmektedir. Ulusoy ve arkadaşları (2015) tarafından 
hemşirelik eğitiminde kullanılan hemşirelik bilişim 
yöntemlerine ilişkin kavramsal bir çerçeve sağlanması 
amacıyla yürütülen çalışmada, hemşirelik eğitiminde 
bilgi ve becerilerin geliştirilmesini teşvik etmek ama-
cıyla çok sayıda bilişim aracının olduğu belirtilmiştir. 
Ancak Türkiye’de hemşirelikte lisans eğitim müfreda-
tında bunlardan kaçına yönelik eğitim verildiği ve ders 
içeriğinin incelendiği bir araştırmaya rastlanmamıştır. 

Teknolojinin günden güne ilerlediği ve temasın azal-
dığı özellikle pandemi sürecinde bilginin uzaktan ve 
teknoloji yardımıyla sürdürülebilir kılınması için tekno-
lojinin hemşirelik bilimi içerisinde yer alması kaçınıl-
mazdır. Birçok faydasının olduğu kanıtlanan hemşirelik 
bilişim sistemlerinin lisans eğitim programlarına enteg-
re edilmesi, uzun vadede bakım kalitesini artıracak ve 
bakımın maliyetini azaltacaktır. Dolayısıyla hemşirelik 
bilişimine ilişkin lisans programında yer alan derslerin 
Türkiye’deki güncel öğretim durumunun incelenmesi 
gerektiği düşünülmektedir. Bu sayede var olan derslerin 
içeriğinin belirlenmesi hemşirelik eğitiminde müfredat 
geliştirme çalışmalarına rehber olacaktır. 

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, üniversitelerin hemşirelik lisans 
programlarında Hemşirelik Bilişimi dersinin öğretim 
durumunun incelenmesidir.

YÖNTEM 

Araştırmanın Tasarımı
Tanımlayıcı tasarımda olan bu çalışmada, Türkiye’deki 

hemşirelik lisans programlarında “Hemşirelik Bilişimi” 
dersinin öğretimine ilişkin durumu belirlemek amacıyla 
doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.

Araştırma Soruları
-	 Türkiye’de hemşirelik lisansüstü programların-

da hemşirelik bilişimi dersinin verilme durumu nedir?
-	 Hemşirelik bilişimi dersinin verildiği kurumla-

rın türü nedir?
-	 Hemşirelik bilişimi dersinin kuramsal ve uygu-

lama içeriğine ilişkin özellikler nelerdir?

Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Çalışmanın evrenini 10 Ocak 2020 tarihinde 

Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi’nde kayıtlı bu-
lunan 207 üniversite oluşturmaktadır. Yükseköğretim 
Kurulu Bilgi Yönetim Sistemi’nde aktif olan ve internet 
aracılığıyla müfredatlarına ulaşılabilen hemşirelik lisans 
programları çalışmaya alınma ölçütleri olarak belirlen-
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(%12,5)”, “Sağlık Bilişimi (%12,5)” olarak adlandırılmış-
tır. Hemşirelik lisans programlarının 18’inde ders seç-
meli, 6’sında zorunlu türde yürütülmektedir. Dersin ku-
ramsal ve uygulama ders saatlerinin sırasıyla ortalama 
2,13 ve 2 saat/hafta olduğu bulunmuştur. Dersin kredi 
ve AKTS değerlerinin sırasıyla ortalama 2,13 ve 3,38 ol-
duğu saptanmıştır (Tablo 2). İncelenen 24 hemşirelik li-
sans programlarının yalnızca ikisinde dersin uygulaması 
bulunmaktadır.

Tablo 2. Hemşirelik bilişimi dersinin özellikleri (N=24)

Dersin tam adı Sayı %

Hemşirelik Bilişimi
Hemşirelikte Bilişim
Sağlık Bilişimi
Sağlıkta Bilişim
Tıp Bilişimi
Sağlık Bilişim Sistemleri
Hemşirelikte Bilişim Teknikleri 
Hemşirelikte Bilişim ve Bakım Teknolojileri

13
3
3
1
1
1
1
1

54
12,5
12,5
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2

Dersin türü Sayı %

Zorunlu
Seçmeli

6
18

25
75

Dersin saatleri Minimum-Maksimum Ortalama

Kuramsal
Uygulama

1-3
2-2

2,13
2

Dersin kredileri Minimum-Maksimum Ortalama

Kredi
AKTS

2-3
2-7

2,13
3,38

Hemşirelik Bilişimi dersinin içeriğinde yer alan ko-
nular benzerliklerine göre kategorilendirilmiştir. Buna 
göre ders programının içeriği değerlendirildiğinde; ders 
konularının “bilişimde temel kavramlar”,  “sağlık bilgi 
sistemleri”, “hemşirelikte bilişim”, “elektronik sağlık ka-
yıtları”, “hemşirelik sınıflama sistemleri”, “kişisel sağlık 
verilerinin korunması ve etik konular”, “e-sağlık, te-
le-sağlık, tele-tıp, tele-hemşirelik” olduğu belirlenmiştir.

TARTIŞMA

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte 
sağlık kurumlarında yaşanan değişiklikler nedeniyle 
sağlık verilerinin dokümantasyonu, maliyet-etkin ba-
kım ve verimlilik konularını ön plana çıkarmaktadır 
(Chaudhry ve ark., 2006; Wolfe, 2001). Bu değişim karşı-
sında hemşirelerin hızla artan sağlık verilerini yönetme-
nin yanı sıra kaliteli bir sağlık bakım hizmeti sunmaları 
da gerekmektedir (Byrne, 2012). Bunun sonucu olarak 
da, hemşirelik bilişimi kavramı önem kazanmaktadır 
(Seçginli, 2016). Bu noktada, sağlık bilgisini yönetecek 
gerekli bilgi ve beceriye sahip hemşirelerin yetiştiril-
mesi için hemşirelik lisans programlarında hemşirelik 
bilişimine yönelik verilecek eğitim önemlidir (Foster 
ve Sethares, 2017; Harerimana, Wicking, Biedermann 
ve Yates, 2020). Hemşirelik bilişimine yönelik eğitimler 
dünya genelinde lisans, yüksek lisans ve doktora prog-
ramları ile sertifika programları ve çeşitli kurslar şek-

miştir. Bu kapsamda, 101 üniversitenin hemşirelik li-
sans programları örnekleme alınmış olup, bu hemşirelik 
programlarının “Hemşirelik Bilişimi” dersine yer verme 
durumu ve dersin içeriği incelenmiştir.

Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın veri toplama aşamasında doküman in-

celemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, 
araştırılması planlanan konuya ilişkin bilgi veren hem ba-
sılı hem de elektronik ortamda yayınlanmış materyallerin 
incelendiği ve analiz edildiği bir yöntemdir. Bu yöntemde 
veri kaynağı dokümanlardır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 
Bu çalışmada veriler, 1 Mart- 30 Mayıs 2020 tarihleri 
arasında üniversitelerin hemşirelik lisans programları-
nın web sayfalarında yayınlanan ders müfredatı ve ders 
içeriklerine ilişkin materyallerden elde edilmiştir.  Veriler 
incelenirken araştırmacılar arasında fikir birliği sağlamak 
için veri özetleme formu kullanıldı. Bu form “hemşirelik 
eğitimi veren kurumların türü” ve “dersin adı, tipi, ACTS/
yerel kredisi, kuramsal ve uygulama saati” konularını içe-
ren standart bir tablodan oluşmaktadır. Verilerin değer-
lendirilmesinde sayı, yüzde, minimum-maksimum de-
ğerler ve ortalama kullanılmıştır.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu çalışmada veriler üniversitelerin web sayfalarında 

yer alan bilgiler dikkate alınarak elde edilmiştir.  Bu ne-
denle, hemşirelik lisans programlarının web sayfaların-
da yayınlanan bilgilerin yetersiz olabilmesi araştırmanın 
sınırlılığını oluşturmaktadır.

BULGULAR

Yapılan araştırma sonucunda 101 üniversite içerisinde 
24 (%23,8) hemşirelik lisans programının müfredatında 
hemşirelik bilişimine ilişkin dersin bulunduğu saptan-
mıştır. Müfredatında hemşirelik bilişimine ilişkin dersin 
yer aldığı hemşirelik eğitimi veren kurumların türü ince-
lendiğinde; 5’i Hemşirelik Fakültesi, 18’i Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, biri ise Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’dur. Bu 
kurumlardan 7’sinin vakıf üniversitesine, 17’sinin devlet 
üniversitesine bağlı olduğu belirlenmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. Hemşirelik bilişimi dersi veren hemşirelik lisans 
programlarının türü

Kurumun Türü Devlet Vakıf Toplam

Hemşirelik Fakültesi 5 - 5

Sağlık Bilimleri Fakültesi 12 6 18

Sağlık Yüksekokulu - 1 1

Toplam 17 7 24

Hemşirelik bilişimi dersi olan hemşirelik lisans prog-
ramlarının müfredatında ya da içeriğinde dersler çoğun-
lukla “Hemşirelik Bilişimi (%54)”, “Hemşirelikte Bilişim 
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Bu çalışmada hemşirelik bilişimi ders içerikleri ince-
lendiğinde; en çok benzerlik gösteren konular “bilişimde 
temel kavramlar”,  “sağlık bilgi sistemleri”, “hemşirelikte 
bilişim”, “elektronik sağlık kayıtları”, “kişisel sağlık veri-
lerinin korunması ve etik konular”, “e-sağlık, tele-sağlık, 
tele-tıp, tele-hemşirelik” ve “hemşirelik sınıflama sistem-
leri” olmak üzere yedi başlık altında gruplandırılmıştır. 
Amerika Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamasında Bilişim 
Ulusal Kurulu’nun 1997 yılındaki raporunda, hemşi-
relik müfredatına bilgi yönetimi, karar verme, hemşi-
relik bilişimi rolleri ve hemşirelikte ortak dil kullanımı 
kavramlarının dahil edilmesi önerilmiştir (National 
Advisory Council on Nurse Education and Practice, 
1997). Masouras’ın (2016) hemşirelik bilişimi ders içeri-
ğini incelediği çalışmasında, Kıbrıs’taki bazı hemşirelik 
okullarında bilgi teknolojisi, bilgisayar programları gibi 
daha çok teknoloji bilgisine yer verildiği, bazısında ise 
tele-tıp, sağlık veri tabanları, hasta bilgi sistemleri olmak 
üzere sağlık ve hemşirelik bilgisinin yer aldığı ders konu-
larına ağırlık verildiği tespit edilmiştir. McNeil ve Odom 
(2000) ise lisans düzeyindeki hemşirelik bilişimi dersine 
“bilişimin tanımı, tarihi ve yetkinlikleri”, “bilgisayar tek-
nolojisi”, “bilgi yönetimi (bilgiye ulaşma, bilgiyi yorum-
lama ve karar verme), “bilişim araştırmaları ve teorileri”, 
bilgi sistemlerinin uygulanması ve yönetimi (elektronik 
sağlık kayıt sistemi, standart terminolojiler), “tele-sağ-
lık” ve “sağlık bilişiminde roller ve kariyer gelişimi” ko-
nularının dahil edilmesini önermişlerdir. Bu kapsamda 
“hemşirelikte ortak dil ve sınıflama sistemleri”, “sağlık 
bilgi sistemleri”, “tele-sağlık” gibi konular çalışmamızda 
incelediğimiz hemşirelikte bilişim dersinin konularıyla 
benzerlik göstermektedir. “Bilişim yetkinlikleri”, “bilgi 
yönetimi”, “bilişim teorileri”, “hemşirelik bilişimi rolleri” 
de hemşirelik bilişimi ders içeriğine dahil edilebilecek ko-
nular arasında yer almaktadır.

SONUÇ

Sonuç olarak, sağlık hizmetinin sürekli değişen 
yapısı karşısında mezun olacak hemşirelik 
öğrencilerinin temel bilişim bilgi ve becerilerini 
kazanmaları oldukça önemlidir. Ancak, bu çalışma 
sonucunda hemşirelik bilişimi dersine yer veren 
hemşirelik lisans programlarının az olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Müfredatında bu derse yer veren 
hemşirelik programlarında ise dersin tam adının 
farklılık gösterdiği, içeriğinin kuramsal ağırlıklı 
olduğu ve türünün ise seçmeli olduğu bulunmuştur. 

ÖNERİLER

Artan bilgi birikimi ve gelişen teknoloji ile birlik-
te sağlık hizmetlerinde yaşanan değişimler karşısında 

linde verilmektedir (Secginli, 2016). Literatür incelen-
diğinde, ülkemizde lisans düzeyinde hemşirelik bilişimi 
dersinin verilme durumu ve içeriği ile ilgili mevcut du-
rumunu ortaya koyan bir çalışma bulunmamaktadır. 

Bu çalışmanın sonucunda, çalışma kriterlerini sağ-
layan üniversitelerin hemşirelik lisans programlarının 
yaklaşık dörtte birinin müfredatında hemşirelik bilişi-
mine ilişkin dersin bulunduğu saptanmıştır. Sağlık hiz-
metlerinde bilgisayarların ve bilgi sistemlerinin kullanıl-
maya başlanmasıyla tüm sağlık çalışanlarının, özellikle 
de hemşirelerin, hasta bakımının yanı sıra teknolojiyi 
ve veri tabanlarını kullanma konusunda deneyim ka-
zanmaları gerekmektedir (Secginli, 2016). Bu noktada, 
sağlık hizmetinin sürekli değişen yapısı karşısında hem-
şire eğitimcilerin öğrencilere hemşirelik bilişimi yeter-
lilikleri konusunda eğitim vermeleri büyük önem taşır. 
Nitekim, Uluslararası Tıp Bilişimi Derneği’nin önerileri 
arasında da, sağlık çalışanlarına bilgi teknolojileri kulla-
nımı, veri girişi, veri işleme ve veriyi enformasyona dö-
nüştürme becerilerini kazandırmak için eğitim içeriği 
üzerine odaklanılması gerektiği yer almaktadır (Mantas 
ve ark., 2011). Bu nedenle, ülkemizde hemşirelik eğitimi 
veren tüm kurumların müfredatına hemşirelik bilişimi 
dersinin entegre edilmesi önerilmektedir.

Çalışma kapsamında müfredatında hemşirelik bili-
şimi dersinin bulunduğu 24 hemşirelik lisans progra-
mının çoğunlukla sağlık bilimleri fakültesi bünyesinde 
yürütüldüğü ve devlet üniversitesine bağlı olduğu belir-
lenmiştir. Bu sonuç, Türkiye’deki hemşirelik kurumları-
nın yaklaşık %80’inin sağlık bilimleri fakültesi olması ve 
% 70’inin devlet üniversitesine bağlı olmasından kay-
naklanabilir (Yükseköğretim Kurulu, 2019). 

Çalışma sonucunda, hemşirelik bilişimi dersinin ve-
rildiği 24 hemşirelik lisans programları içerisinde ders 
adının en sık  “Hemşirelik Bilişimi (%54)” olarak isim-
lendirildiği, ardından  “Hemşirelikte Bilişim (%12,5)” ve 
“Sağlık Bilişimi (%12,5)” isimlerinin verildiği görülmek-
tedir. Dersin çoğunlukla seçmeli türde verildiği, kuramsal 
ve uygulama saatlerinin benzer olduğu ama dersin uygu-
lamasının olduğu bölümlerin az olduğu saptanmıştır. Bu 
durum, öğretim ortamının yetersizliğinden ve bilişim ko-
nusunda bilgi ve beceriye sahip öğretim üyelerinin sayısı-
nın azlığından kaynaklanabilir (Foster ve Sethares, 2017; 
Harerimana ve ark., 2020). Ayrıca, bu çalışmada dersin 
adı, türü (zorunlu/seçmeli), kuramsal ve uygulama içe-
riği farklılık göstermektedir. Benzer şekilde, Hunter ve 
arkadaşları (2013) bilişim konusunda bilgi ve becerilerin 
hemşirelik eğitimine tutarsız bir şekilde entegre edildiğini 
ifade etmektedirler. Bu durum, bilişimin hemşirelik eği-
timinin müfredatına nasıl entegre edileceğine dair fikir 
birliğinin olmamasından, bilişim konusunda bilgi ve be-
ceriye sahip öğretim üyelerinin sayısının yetersizliğinden 
kaynaklandığı ileri sürülmektedir (Harerimana ve ark., 
2020; Spencer, 2012). 
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bilişim teknolojilerini takip eden ve etkili kullanabilen 
hemşireler yetiştirebilmek için, dersin tüm hemşirelik 
lisans programlarında zorunlu olarak verilmesi ve uy-
gulamalı olarak işlenmesi önerilmektedir. Ayrıca, dersin 
hemşirelik müfredatına temel bilişim bilgi ve yeterlilik-
lerine sahip öğretim üyeleri tarafından entegre edilmesi 
ve ders içeriği oluşturulurken de fikir birliğinin sağlan-
ması önemlidir. 
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INTRODUCTION-AIM: Peripheral intravenous catheter 
insertion is a frequently performed and performed by nurs-
es. The availability of appropriate data in this attempt affects 
the success of the process. The appropriate vein can be easily 
found with the help of some technological devices. The exam-
ination of the master's and doctoral theses conducted on this 
subject is important in terms of awareness of the new infor-
mation gained in the literature. For this reason, in this study, 
it was aimed to investigate the effectiveness of the technolog-
ical devices used in vein imaging and to evaluate some pa-
rameters (such as successful catheter insertion time, number 
of successful catheter insertion, pain, and patient and nurse 
satisfaction status, complications).

MATERIAL-METHOD: It was a qualitative research, 
document review was used as the data collection method. 
Six postgraduate theses that meet the inclusion criteria 
among the theses accessed using the keywords "vein im-
aging" and, “peripheral intravenöz” in the database of the 
National Thesis Center of the Council of Higher Education 
have been examined.

RESULTS: It was observed that two of the theses were doc-
toral theses and all of them were conducted in randomized 
controlled research design. In theses, Veinlite, Accuvein AV 
400 and the ultrasound devices were used to image veins. It 
was observed that cancer patients constitute the sample group 
in doctoral theses and pediatric patients in master theses. In 
all theses, devices used for vein imaging were found to statis-
tically significantly reduce the peripheral intravenous catheter 
insertion time (p <0.05).

CONCLUSION: The devices used for vein imaging have 
been shown to shorten peripheral intravenous catheter inser-
tion time, and these devices have been recommended for use 
in cancer patients and pediatric patient groups. To evaluate 
the effectiveness of these devices, it is recommended to con-
duct studies with different sample groups.

Keywords: peripheral intravenous, vein finder, vein 
imaging

GİRİŞ-AMAÇ: Periferal intravenöz kateter girişimi, sık uygu-
lanan ve hemşireler tarafından gerçekleştirilen bir girişimdir. Bu 
girişimde uygun venin bulunması işlemin başarısını etkilemekte-
dir. Uygun ven ise bazı teknolojik cihazlar yardımıyla kolaylıkla 
bulunabilmektedir. Bu konuya yönelik yürütülen yüksek lisans 
ve doktora tezlerinin incelenmesi, literatüre kazandırılan yeni 
bilgilerin farkındalığı açısından önemlidir. Bu sebeple, çalışmada 
ven görüntülemede kullanılan teknolojik cihazların etkinliğinin 
incelenmesi ve bazı parametreler (başarılı kateter yerleştirme sü-
resi, sayısı, ağrı, hasta ve hemşire memnuniyet durumu, komp-
likasyon görülme durumu gibi) açısından değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Nitel araştırma deseninde planlanan çalış-
mada, veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi kullanıl-
mıştır. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında 
“damar görüntüleme”, “periferal intravenöz”, “ven görüntüleme” 
anahtar kelimeleri kullanılarak ulaşılan tezler arasından, dâhil 
edilme kriterlerini sağlayan 6 lisansüstü tez incelenmiştir.

BULGULAR: İnceleme sonucunda, lisansüstü tezlerin 2 tane-
sinin doktora tezi olduğu, hepsinin randomize kontrollü araştır-
ma deseninde yürütüldüğü görülmüştür. Tezlerde, ven görün-
tülemek için Veinlite, Accuvein AV 400 ve ultrason cihazlarının 
kullanıldığı saptanmıştır. Doktora tezlerinde kanser hastalarının, 
yüksek lisans tezlerinde ise çocuk hastaların örneklem grubunu 
oluşturduğu görülmüştür. Tezlerin hepsinde ven görüntüleme 
amacıyla kullanılan cihazların periferal intravenöz kateter yer-
leştirme süresini istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde kısalttığı 
görülmüştür (p<0.05).

SONUÇ: Ven görüntülemede kullanılan cihazların periferal 
intravenöz kateter yerleştirme süresini kısalttığı görülmüş, kan-
ser hastalarında ve çocuk hasta gruplarında bu cihazların işlem 
sırasında kullanılması, bu cihazların etkinliğinin değerlendiril-
mesi için farklı örneklem grupları ile de çalışmalar yürütülmesi 
önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Damar görüntüleme, periferal intravenöz, 
ven görüntüleme
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GİRİŞ

İntravenöz girişimler bireylerde sıvı ve elektrolit 
dengesini sağlama, ilaç uygulama, kan örneği alma ve 
kan veya elemanlarının transfüzyonu gibi durumlar-
da kullanılan tedavi yöntemlerindendir. Bu yöntem 
ven içine kateter yerleştirilerek gerçekleştirilmektedir 
(Ochs, 2020). Hastalara hastanede kaldıkları süre bo-
yunca çoğunlukla intravenöz sıvı ve ilaç vermek için 
en az bir kere periferik intravenöz kateter işlemi uy-
gulanmaktadır (Takahashi ve ark., 2020). Hastaların 
yaşamlarını sürdürmelerinde hayati bir öneme sahip 
olan periferik intravenöz kateterizasyon (PİK), hem-
şirelerin sorumluluğunda gerçekleştirilen oldukça 
karmaşık bir girişimdir (Cantor-Peled ve ark., 2016; 
Ochs, 2020). Hastalara sıklıkla uygulanan bu girişi-
min güvenli bir şekilde yapılması önemlidir (Aygün, 
Yaman ve Bayındır, 2010; Egan ve ark., 2013; Kuş ve 
Büyükyılmaz, 2019). Çünkü uygun venin belirlene-
memesi, yanlış teknik ve malzeme kullanımı hema-
tom, flebit, infiltrasyon ve ağrı gibi lokal yan etkilere, 
septisemi ve kateter infeksiyonu gibi sistemik yan et-
kilere yol açabilmektedir (Kuş ve Büyükyılmaz, 2019; 
Suliman ve ark., 2020).  Ayrıca obezite, ödem, kronik 
hastalık, hipovolemi, intravenöz ilaç kullanımı, vas-
küler patoloji ve pediatrik popülasyon gibi faktörler-
den dolayı bazı hastalarda uygun veni bulmak zor-
laşabilmektedir (Aygün ve ark., 2010; Chiao ve ark., 
2013; Suliman ve ark., 2020). Bu durum kateter yer-
leşimi için gerçekleştirilmesi gereken girişim sayısını 
ve süresini, hasta ve yakınlarının anksiyete düzeyini, 
hasta bakım uygulamalarına harcanan sürenin ve ba-
kım maliyetini artırmaktadır (Cantor-Peled ve ark., 
2016). Bu noktada, PİK sırasında hemşireler tarafın-
dan ven görünürlüğünü artıran kanıta dayalı teknik-
lerin kullanılması oldukça önemlidir (Guillon ve ark., 
2015; Sou ve ark., 2017). 

Periferik intravenöz kateterizasyonunda uygun ven 
bulma işlemi genellikle inspeksiyon ve palpasyon gibi 
geleneksel yönteme başvurularak ve deneme yanılma 
yoluyla uygulanmaktadır (Ochs, 2020). Bu şekilde iş-
lem hastada birçok kez tekrarlanabilmekte ve hasta için 
ağrılı bir süreç olabilmektedir (Guillon ve ark., 2015; 
Ozkaraman ve Yesilbakan, 2016; Sou ve ark., 2017). 
Kanser gibi tıbbi problemler, ileri yaş, ödem varlığı, 
sürekli intravenöz ilaç kullanımına bağlı ven yapısının 
bozulduğu durumlarda uygun ven bulma işlemi hem 
hasta hem de hemşireler için oldukça güçleşebilmek-
tedir (Chiao ve ark., 2013; Ozkaraman, & Yesilbalkan, 
2016). Bu noktada, uygun venin belirlenmesi için ven 
görünürlüğünü kolaylaştıracak ve olası komplikasyon-
ları önleyebilecek birçok teknik kullanılmaktadır. Bu 
teknikler arasında turnike uygulama, kolu kalp seviye-
sinin altında tutma, lokal sıcak uygulama, masaj uygu-
lama ve avuç açma kapama gibi teknikler yer almak-

tadır (Biyik Bayram ve Caliskan, 2016; Kaur ve Kaur, 
2012; Ochs, 2020; Ozkaraman, & Yesilbalkan, 2016). 
Ayrıca bazı teknolojik cihazlar yardımıyla da uygun 
ven kolaylıkla bulunabilmektedir (Chiao ve ark., 2013; 
Çağlar ve ark., 2019; McCarthy ve ark., 2016; Park ve 
ark., 2016). 

Son yıllarda, teknolojinin gelişmesiyle ven görün-
tüleme cihazları ve ultrasonun kullanımı karşımıza 
çıkmaktadır (Çağlar ve ark., 2019; McCarthy ve ark., 
2016; Pan ve ark., 2019). Görüntüleme teknolojilerin-
den biri olan ultrason, özellikle venleri zor tespit edi-
len kişilerde PİK işlemini başlatmada hemşirelere bir 
alternatif sunmaktadır (Cottrell ve ark., 2020; Egan ve 
ark., 2013). İntravenöz girişimlerin ultrason yardımıy-
la uygulandığı birçok çalışmada, girişimlerin başarısı 
ve hasta memnuniyetinin arttığı, işlem süresinin ve 
sayısının azaldığı bildirilmektedir (Au ve ark., 2012; 
Egan ve ark., 2013). Özellikle hasta sirkülasyonunun 
yoğun olduğu ve pek çok sayıda kateterizasyonunun 
yapıldığı acil servislerde vasküler erişim sağlanama-
yan hastalarda ultrasonografi kullanımı işlemin kolay 
ve güvenli yapılmasını sağlayabilir (Aygün  ve ark., 
2010; Duran-Gehring ve ark., 2016).  Vasküler erişim 
işleminin zor olduğu gruplarda ven görüntüleme ciha-
zı kullanımının da PİK başarısını artırdığı ve girişim 
sayısını azalttığını raporlayan birçok çalışma bulun-
maktadır (Curtis ve ark., 2015; Çağlar ve ark., 2019; 
Park ve ark., 2016). 

Ven görüntülemede kullanılan birçok teknik bulun-
maktadır (Kaur ve Kaur, 2012; Ochs, 2020; Ozkaraman, 
& Yesilbalkan, 2016). Ancak, ilerleyen teknolojiyle uy-
gun venin belirlenmesi ve işlem süresinin kısalması 
amacıyla ultrason cihazı ve damar görüntüleme cihazı 
kullanımı yürütülen çalışmalarla yaygın hale gelmeye 
başlamıştır (Duran-Gehring ve ark., 2016; Egan ve ark., 
2013; Park ve ark., 2016). Hemşirelerin PİK öncesi ven 
görüntüleme tekniklerinden birine karar verirken kanıta 
dayalı uygulamalardan yararlanması hasta bakım sonuç-
larını iyileştirmek ve bakımı standardize etmek açısın-
dan gereklidir (Fink ve diğerleri, 2005). Bu noktada bu 
konuya yönelik ülkemizde yürütülen yüksek lisans ve 
doktora tezlerinin literatüre yeni ve kayıta dayalı bilgi-
lerin kazandırılması konusunda öncü olduğu düşünül-
düğünden konuya ilişkin tezlerin incelenmesi gerektiği 
düşünülmüştür. 

AMAÇ

Bu çalışmada ven görüntülemede kullanılan tekno-
lojik cihazların etkinliğinin incelenmesi ve bazı para-
metreler (başarılı kateter yerleştirme süresi, sayısı, ağrı, 
hasta ve hemşire memnuniyet durumu, komplikasyon 
görülme durumu gibi) açısından değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.
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YÖNTEM 

Araştırmanın Tasarımı
Nitel araştırma deseninde yürütülen bu çalışmada, 

Türkiye’de yayımlanan, ven görüntülemede kullanılan 
teknolojik cihazlar ile ilişkili lisansüstü hemşirelik tez-
leri incelendi ve doküman incelemesi tekniği kullanıldı.

Literatür Taraması
Literatür taraması, Mart 2019 tarihinde Yükseköğretim 

Kurulu (YÖK) tez merkezi veri tabanında yapıldı. 
“Damar görüntüleme” “ven görüntüleme” “periferal int-
ravenöz” anahtar kelimeleri kullanılarak yıl sınırlaması 
yapılmadan tezlere ulaşıldı.

Araştırmaya Dahil Edilme Kriterleri
Araştırmanın dahil edilme kriterlerini; yüksek lisans 

veya doktora tez çalışması olması, tezin Türkiye’de yü-
rütülmüş olması, tezde ven görüntülemek amacıyla 
teknolojik herhangi bir cihazın kullanılmış olması, te-
zin hemşirelik anabilim dallarında yürütülmüş olması, 
dilinin Türkçe olması, online olarak tezin tam metnine 
ulaşılmasıdır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 
Yüksek Öğretim Tez veri tabanından yapılan tarama so-

nucunda araştırmanın evrenini oluşturan 47 teze ulaşıldı. 
Bu tezlerden 3’ü hemşirelik alanında olmadığı, 38’i ise 

ven görüntülemede teknolojik herhangi bir cihaz kullan-
madığından örnekleme dâhil edilmeyip, gerekli kriterleri 
sağlayan ve tam metnine ulaşılan 6 lisansüstü tez incelen-
di. Tezler, iki araştırmacı tarafından birbirinden bağımsız 
olarak incelendi. Fikir birliği sağlamak amacıyla verilerin 
özetlenmesi için veri özetleme formu kullanılarak her 
tezin yazar ve yılı, tezin türü ve programı, tasarımı, ör-
neklem büyüklüğü, veri toplama araçları ve sonuçlarını 
içeren standart bir tablo oluşturuldu (Tablo 1).

BULGULAR

Yapılan araştırma sonucunda,  4 tane yüksek lisans 2 tane 
de doktora tezi incelenmiştir. Tezlerin hepsinin deneysel 
araştırma deseni kullanılarak yürütüldüğü, 5 tezde deney, 
uygulama veya kontrol grubu olmak üzere 2 grubun ol-
duğu, bir tezde ise 3 grubun olduğu görülmüştür. Tezlerin 
örneklem büyüklüğüne bakıldığında; 3’ünde yaş grupları-
nın 18 yaş altında olduğu, bu hastaların 1 ile 10 yaş, 3 ile 
18 yaş ve 9 ile 12 yaş arasında olduğu saptanmış, erişkin 
grubuyla yürütülen 3 tezde ise örneklem grubunun kemo-
terapi tedavisi alan ve kateter yerleştirme işleminde zor-
luk yaşanan hastalardan oluştuğu görülmüştür.  Tezlerde, 
venleri görüntülemek amacıyla ultrason cihazı ve damar 
görüntüleme cihazlarının kullanıldığı, bu cihazların kate-
ter yerleştirme süresi, girişim sayısı, ilk seferde başarılı gi-
rişim sayısı, hastaların işlem sürecindeki ağrı düzeyi, has-
taların ve hemşirenin işlemden memnuniyet düzeylerine 

Tablo 1. Tezlerin incelenmesi

Yazar  (yıl) Tezin türü Tasarım Örneklem büyüklüğü Veri toplama araçları Sonuç

İsmailoğlu, E.G 
(2011)

Yükseklisans Randomize 
kontrollü

18 yaş ve üzeri hastalar 
(Uygulama grubu: 30, 
(kontrol grubu: 30)

Olgu rapor formu, görsel 
kıyaslama ölçeği, taşınabilir 
ultrason cihazı

Uygulama grubunda intravenöz kateterizasyon başarı oranlarının 
istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde daha yüksek, hastaların ağrı 
düzeylerinin ise istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde daha düşük 
olduğu bulunmuştur (p<0.05).

Demir, D. (2015) Yükseklisans Randomize 
kontrollü

3-18 yaş arası 129 
pediatri hastası
(çalışma grubu:72, 
kontrol grubu:57)

Görüşme ve gözlem formu, 
Wong-Baker yüzler ağrı 
ölçeği, çocuk korku ölçeği, 
damar görüntüleme cihazı 
(accuvein)

Girişim süresi ve işlem sayısı deney grubunda anlamlı derecede 
düşük bulunmuştur (p<0.05).

Bayram, D. 
(2016)

Yükseklisans Randomize 
kontrollü

9-12 yaş arası 80 çocuk 
(Deney grubu:40,
Kontrol grubu:40)

Kişisel bilgi formu, yüz 
ifadeleri derecelendirme 
ölçeği, durumluluk kaygı 
ölçeği, damar görüntüleme 
cihazı

Çocukların uygulama esnasında ağrı hissetme durumlarının deney 
grubunda istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde düşük olduğu 
bulunmuştur (p<0.05).

Şengül, T. (2016) Doktora Randomize 
tek gruplu 
çapraz 
tasarımlı 
deneysel

18 yaş ve üzeri 30 hasta Hasta bilgi formu, 
durumluk kaygı ölçeği, ağrı 
skalası, memnuniyet skalası 
ve periferal İntravenöz 
kateterizasyon izlem 
formu, ultrason cihazı

Ultrason eşliğinde periferal intravenöz kateterizasyon 
uygulanmasında, kateterizasyon için harcanan süre, hastaların 
hissettiği ağrı düzeyi istatistiksel olarak anlamlı düzeyde az 
bulunmuştur (p<0.05).

Gümüş, M. 
(2017)

Yükseklisans Prospektif, 
randomize 
kontrollü

1-10 yaş arası 110 hasta 
(Çalışma grubu:56, 
kontrol grubu:54)

Olgu rapor formu, ven 
görüntüleme cihazı

Ven görüntüleme cihazı kullanılarak gerçekleştirilen periferal 
intravenöz kateter uygulamasında ilk girişimde başarı oranının 
çalışma gurubunda daha yüksek olduğu, girişim sayısı 
ortalamasının daha düşük olduğu ve işlem süresinin daha kısa 
olduğu saptanmıştır (p<0.05).

Eren, H. (2018) Doktora Randomize 
kontrollü

18 yaş ve üzeri 135 
hasta (deney grubu I:45; 
deney grubu II:45; 
kontrol grubu:45)

Periferal intravenöz 
kemoterapi uygulama kayıt 
formu, damar görüntüleme 
cihazı, 

Uygun venin belirlenme süresi, başarılı periferal intravenöz kateter 
yerleştirme süresinin damar görüntüleme cihaz grubunda anlamlı 
derecede kısa, hastaların ve hemşirenin işlemden memnuniyet 
düzeyinin damar görüntüleme cihazı grubunda anlamlı derecede 
yüksek olduğu görülmüştür (p<0.05).
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etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Parametrelere yönelik 
bulgular incelendiğinde, tüm tezlerde damar görüntüle-
mede kullanılan cihazların PİK süresini anlamlı düzeyde 
azalttığı görülmüştür. Tek seferde veya ilk seferde kateter 
yerleştirme parametresi incelendiğinde, tezlerin hepsinde 
bu parametrenin cihazların kullanıldığı grupta istatistiksel 
açıdan anlamlı derecede düşük olduğu (p<0.05), Eren’in 
tezinde ise cihaz grubunda bu parametrenin diğer grupla-
ra göre daha kısa olduğu ancak istatistiksel açıdan anlam-
lı farklılık yaratmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Ultrason 
cihazı kullanılarak yürütülen 2 tezde ise ultrason cihazı 
kullanımının ilk seferde kateter yerleştirme oranına ista-
tistiksel açıdan anlamlı bir etkisinin olmadığı belirtilmiştir 
(p>0.05).  Tezlerin 3’ünde kullanılan cihazların ağrı dü-
zeyine etkisi incelenmiştir. Buna göre ultrason cihazının 
kullanıldığı 2 tezde de cihazın hastaların deneyimledikleri 
ağrı düzeyini istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde azalttığı, 
damar görüntüleme cihazının kullanıldığı Demir’in tezin-
de ise deney grubunda, hem çocukların deneyimledikleri 
ağrı düzeyi hem de gözlemci raporuna göre değerlendiri-
len ağrı düzeylerinin istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde 
düşük olduğu; Bayram’ın tezinde de deney grubundaki 
hastaların ağrı düzeylerinin kontrol grubuna göre istatis-
tiksel açıdan anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır 
(p<0.05). Tezlerden yalnızca Eren ve Şengül’ün tezinde 
hastaların kateter yerleştirme işleminden memnuniyet 
durumları incelenmiş olup, damar görüntüleme cihazının 
ve ultrason cihazının hastaların memnuniyet düzeylerini 
artırdığı, Eren’in tezinde hemşirenin de PİK işleminden 
memnuniyet düzeyini artırdığı gözlenmiştir.

TARTIŞMA

Ven görüntülemede kullanılan teknolojik cihazlar ile 
ilişkili lisansüstü hemşirelik tezlerinin incelendiği bu 
araştırmada, tezlerde ultrason cihazı ve damar görüntü-
leme cihazlarının kullanıldığı, tezlerin hem çocuk hem 
de erişkin hasta grupları ile yürütüldüğü görülmüştür. 
Tezlerdeki erişkin hastalara bakıldığında, damar yapısını 
bozan intravenöz kemoterapi tedavisi alan veya kateter gi-
rişimde zorluk yaşanan bireylerden oluştuğu saptanmış-
tır. Dolayısıyla tezlerdeki örneklem grubunu zorlu venöz 
girişim olarak değerlendirmek mümkündür. Çünkü zorlu 
venöz girişimde, damar yapısı ince, zayıf veya bozulmuş 
olduğundan uygun veni belirlemek zorlaşmakta ve başarı-
lı PİK gerçekleştirme süresi uzamaktadır (Guillon ve ark., 
2015; Ozkaraman ve Yesilbakan, 2016; Sou ve ark., 2017). 
Bu durumda uygun venin belirlenmesi ve işlem süresi-
nin kısalması amacıyla ultrason cihazı ve damar görün-
tüleme cihazlarının kullanımı önerilmektedir (Guillon ve 
ark., 2015; Sou ve ark., 2017).  Bu sebeple tezlerin örnek-
lem grupları ele alındığında ven görüntülemeye yönelik 
teknolojik cihazların PİK işleminde kullanımı literatüre 
önemli veriler sağladığı söylenebilir.

Periferal İntravenöz kateterizasyon işleminin kısa sü-
rede ve tek seferde gerçekleşmesi birçok komplikasyo-
nun önüne geçtiği için önemlidir. Araştırmada tezlerde 
cihazların PİK süresini kısalttığı görülmüştür. Literatüre 
bakıldığında, benzer şekilde ultrason cihazının ve damar 
görüntüleme cihazlarının kateter yerleştirme süresini 
kısalttığı belirtilmektedir (Curtis ve ark., 2015; Cottrel 
ve ark., 2020; Çağlar ve ark., 2019). Bu durumda tez bul-
gularının benzer örneklem grupları ile yürütülen çalış-
malarla benzer sonuçlar verdiği söylenebilir. Ancak ult-
rason cihazı ile yürütülen 2 tezde cihaz kullanımının tek 
seferde kateter yerleştirmeye istatistiksel açıdan anlamlı 
düzeyde bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Duran-
Gehring ve arkadaşları (2016) tarafından acil ünitesin-
de yürütülen çalışmada, tek seferde kateter yerleştirme 
oranının ultrason cihazı kullanımında anlamlı derece-
de yüksek olduğu belirtilmiştir (p<0.05). McCarthy ve 
arkadaşlarının (2016) acil ünitesinde yürüttüğü diğer 
çalışmada da zorlu venöz girişim olarak değerlendirilen 
hastalarda ultrason ile kateter yerleştirme başarısının 
yüksek olduğu ve tek seferde kateter yerleştirme oranı-
nın damarın belirlenmesi zor olan bireylerde daha kolay 
olan bireylere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
Tezlerdeki bulgu ile araştırma bulguları arasındaki fark-
lılık hasta gruplarının bireysel özellikleri ve işlemi ger-
çekleştiren bireylerin farklılıkları ile ilişkili olabilir.

Periferal intravenöz kateterizasyon işleminin süresi ve 
gerçekleştirilen deneme sayısı ile hastaların ağrı düzeyleri 
arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır (Vizcarra ve ark., 
2014; Cantor-Peled ve ark., 2016).  İsmailoğlu, Demir, 
Bayram ve Şengül’ün yürüttükleri tezlerde, ven görün-
tülemede kullanılan cihazların hastaların PİK ile ilişkili 
ağrı düzeylerine olumlu etkisinin olduğu görülmüştür. Bu 
durum kateter yerleştirme süresinin azalması ve tek sefer-
de girişim sayısı ile ilişkili olabilir. Literatürde de kateter 
yerleştirme süresini ve girişim sayısını azaltan tekniklerin 
kullanıldığı çalışmalarda hastaların işleme yönelik ağrı 
düzeylerinde azalma olduğu belirtilmektedir (İsmailoğlu 
ve ark., 2015; Sou ve ark., 2017; Çağlar ve ark., 2019).

Hastaların PİK süresi, girişim sayısı ve işleme yönelik 
deneyimledikleri ağrı düzeyi azaldıkça işleme yönelik 
kaygı düzeyi ve işlemden memnuniyet durumlarının 
artması beklenmektedir. Nitekim Eren ve Şengül’ün 
yürüttüğü tezlerde, hastaların işlemden memnuniyet 
düzeyleri,  Bayram’ın tezinde ise hastaların durumluluk 
kaygı düzeyleri cihazların kullanıldığı gruplarda diğerle-
rinden daha yüksek bulunmuştur. Literatürde de benzer 
bulgulara sahip birçok çalışma bulunmaktadır (Guillon 
ve ark., 2015; İsmailoğlu ve ark., 2015; Park ve ark., 2016; 
Çağlar ve ark., 2019).
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SONUÇ

Sonuç olarak, zaman sınırlaması olmaksızın, 
Türkiye’de ven görüntülemede kullanılan teknolojik 
cihazlar ile ilişkili 6 hemşirelik lisansüstü tezine ulaşıl-
mıştır. Tezler, venlerin zor tespit edilebileceği örneklem 
grupları ile yürütülmüş olup cihazların birçok para-
metrede olumlu etkisinin olduğu görülmüştür. Bu pa-
rametrelerden tüm tezlerde ortak olan ise PİK süresini 
kısaltmasıdır. Bu sürenin kısalması hastaların deneyim-
ledikleri ağrı ve anksiyete düzeyini azaltacak, işlem için 
harcanan süre kısaldığından hasta bakım uygulamaları-
na düşen süre artacaktır. 

ÖNERİLER

Ven görüntüleme işleminde hem hasta hem hem-
şire hem de kurum açısından olumlu sonuçlar doğu-
rabilecek bu teknolojik cihazların özellikle venleri zor 
tespit edilen hastalarda kullanılması gerektiği düşü-
nülmekte, bu cihazların ven görüntülemede kullanılabi-
lecek diğer tekniklerle karşılaştıran çalışmalar yapılması 
önerilmektedir.
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Health care environments is changing continuously and 
getting more complex as a result of developing health infor-
mation technologies. Nurses, who are the largest health care 
professionals around the world and have important roles for 
improving health outcomes, are very important for offer-
ring a more efficient and cost-effective healthcare services. 
Developing technologies may have potential positive im-
pacts on quality of care. But, it is required to know what they 
impact efficiency of nursing care and nursing workflow since 
nursing activities have varied within the new technologies. 
In this context, time and motion studies provide a standard 
approach in understanding the impact of developing tech-
nologies on work processes, anticipating potential problems, 
improving efficiency and ensuring effective use of technol-
ogies. Thus, the aim of the study was to explain time and 
motion studies as a method to evaluate the impacts of health 
information technologies on nursing workflow. Time and 
motion study is a data collection method in which move-
ment and spent time are evaluated during a work processes. 
The method was originally developed to measure efficiency 
in industrial engineering, though it is also a useful method 
for determining nursing workload and improving nurses’ef-
ficiency in healthcare environments. In the method, pre-de-
termined/listed tasks are observed by an external observer 
without interfering with work processes, and quantitative 
data is gathered by recording how, when, and where task oc-
cur during the observation. In a study using this method, 
the impact of electronic health record on nursing workflow 
and caring efficacy was evaluated. In another study, the effect 
of electronic medication charting system on nursing work-
flow was investigated. Various tools such as stopwatch, pa-
per / pencil or electronic time-motion tool have been used 
during observation in time and motion studies. Electronic 
time-motion tools were commonly used in the studies that 
were evaluated the effects of health information technologies 
on nursing workflow. As a result, understanding how health 
information technologies impact on nursing work process-
es is crucial to provide more efficient and quality healthcare 
services in increasingly complex healthcare environments. 
Thus, it is recommended to use time and motion method in 
the adoptation of health information technologies in future 
studies.

Keywords: health information technology, nursing, time 
and motion studies, workflow

Sağlık bilgi teknolojileri geliştikçe sağlık bakım ortamla-
rı da sürekli değişmekte ve daha karmaşık hale gelmektedir. 
Dünyada sağlık profesyonelleri arasında en geniş kitleyi oluş-
turan ve sağlık çıktılarını iyileştirmede önemli rolleri bulunan 
hemşirelerin, bireylere daha verimli ve maliyeti etkin bir sağlık 
hizmeti sunmaları oldukça önemlidir. Gelişen teknolojilerin 
bakım kalitesi üzerinde olası olumlu etkileri olabilir. Ancak, 
hemşirelik uygulamaları yeni teknolojiler ile birlikte değiştiği 
için verimliliği ve iş akışını nasıl etkilediğini belirlemek ge-
rekmektedir. Bu noktada, zaman ve hareket etüdü çalışmaları 
gelişen teknolojilerin iş süreçlerine etkisini anlama, olası so-
runları tahmin etme, verimliliği artırma ve teknolojilerin et-
kili kullanımını sağlamada standart bir yaklaşım sunmaktadır. 
Bu nedenle çalışmada, sağlık bilgi teknolojilerinin hemşirelik 
iş akışına etkilerini değerlendirmede bir yöntem olarak zaman 
ve hareket etüdü çalışmalarının açıklanması amaçlanmıştır. 
Zaman ve hareket etüdü, bir iş sürecinde hareket ve zamanın 
gözlemsel olarak değerlendirildiği bir veri toplama yöntemi-
dir. Bu yöntem ilk olarak endüstri mühendisliği alanında ve-
rimliliği ölçmek amacıyla geliştirilmiş olsa da, sağlık bakım 
ortamlarında hemşirelerin verimliliğini artırma ve iş yükünü 
belirlemede de kullanılan yararlı bir yöntemdir. Bu yöntemde, 
bağımsız bir gözlemci tarafından çalışma sürecine müdaha-
le edilmeden önceden belirlenen/listelenen işler gerçekleştiği 
sırada gözlemlenir ve gözlem sırasında işin nerede, nasıl ve 
ne kadar sürede yapıldığı kayıt edilerek nicel veriler elde edil-
mektedir. Bu yöntemin kullanıldığı bir çalışmada elektronik 
sağlık kaydının hemşirelerin iş akışına ve bakımın etkinliğine 
etkisi değerlendirilmiştir. Başka bir çalışmada da elektronik 
ilaç diyagram sisteminin hemşirelik iş akışına etkisi incelen-
miştir. Zaman ve hareket etüdü çalışmalarında gözlem sıra-
sında kronometre, kağıt/kalem veya elektronik zaman-hareket 
etüdü cihazları gibi çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Sağlık bil-
gi teknolojilerinin hemşirelik iş akışı üzerindeki etkilerini de-
ğerlendiren çalışmaların çoğunda elektronik zaman-hareket 
etüdü araçları kullanılmıştır. Sonuç olarak, giderek karmaşık 
hale gelen sağlık bakım ortamlarında sağlık bilgi teknoloji-
lerinin hemşirelerin iş süreçlerini nasıl etkilediğini anlamak, 
daha verimli ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunma açısından ol-
dukça önemlidir. Bu nedenle, gelecek çalışmalarda sağlık bilgi 
teknolojilerinin adaptasyonunda zaman ve hareket etüdü yön-
teminin kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, iş akışı, sağlık bilgi teknolojisi, 
zaman ve hareket etüdü çalışmaları
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GİRİŞ

Sağlık alanında her geçen gün artan bilgi birikimi ile 
sağlık verilerinin toplanması,  saklanması ve işlenmesi 
işlemleri de karmaşık hale gelmektedir (Schenk ve ark., 
2018). Bilgisayarlar olmaksızın verilerin yönetimi zor-
laştığından dolayı sağlık alanında verileri işleyen ve ka-
rarlar desteği sağlayan mekanizmalara gereksinim du-
yulmaktadır (Özdemirci, 2018; Wong ve ark., 2003). Bu 
durum, sağlık profesyonellerinin analiz, sentez ve disip-
linler arası koordinasyon gibi becerileri kullanarak ba-
kım vermenin yanı sıra bilgi uzmanı olarak da çalışma-
larını gerektirmektedir (Schenk ve ark., 2018). Ayrıca, 
sağlık bakım hizmetlerine olan talebin artması ve alan-
da kullanılan teknolojilerin karmaşıklaşması sağlık hiz-
met sunumunda verimliliği etkilemekte ve bakım mali-
yetlerinin artmasına yol açmaktadır (Chaudhry ve ark., 
2006). Kaliteli ve verimli bir sağlık hizmeti sunumu için 
iyi planlanmış ve yapılanmış sağlık bilgi sistemlerine ge-
reksinim vardır. Bu nedenle, sağlık bilgi teknolojilerinin 
alanda kullanılmaya başlanmasıyla sağlık profesyonelle-
rinin iş süreçlerinin de yeniden düzenlenmesi gerekebi-
lir (Dwibedi ve ark., 2011; Lopetegui ve ark, 2016).

Dünyada sağlık profesyonelleri arasında en geniş kit-
leyi oluşturan ve sağlık çıktılarını iyileştirmede önem-
li rolleri bulunan hemşirelerin, bireylere daha verimli 
ve maliyeti etkin bir sağlık hizmeti sunmaları olduk-
ça önemlidir (The Institute of Medicine, 2010; World 
Health Organization, 2013). Ancak, hızla gelişen tek-
noloji ile sürekli değişen sağlık bakım ortamında hem-
şirelerin rol ve sorumlulukları da çeşitlilik kazanmakta-
dır (Cornell, Riordan ve Herrin-Griffith, 2010; Schenk 
ve ark., 2018; Tang ve ark., 2006). Hemşireler, sağlık 
bakım hizmetlerinin yanı sıra artan bilgi birikimini de 
yönetmekte ve bu durum onlar için artan bir iş yükü-
ne dönüşmektedir (Schenk ve ark., 2018; Wong ve ark., 
2003). Bu noktada, sağlık hizmetlerinde verimliliği ve 
kaliteyi artırmak için hemşirelik iş akışını anlamak ol-
dukça önemlidir (Moore, Tolley, Bates ve Slight, 2020). 

Hemşireler, elektronik sağlık kayıt sistemleri ve ilaç 
yönetim sistemleri gibi çeşitli sağlık bilgi teknolojile-
rini kullanmaktadırlar (Cornell ve ark., 2010; Wong ve 
ark., 2003). Hemşirelik iş akışını etkileyen önemli fak-
törlerden biri hemşirelerin dökümantasyonda sıklıkla 
kullandığı elektronik sağlık kayıt sistemleridir (Schenk 
ve ark., 2018). Wong ve arkadaşlarının (2003) bir yo-
ğun bakım ünitesinde yürüttükleri çalışmada, kullanılan 
bilgi sisteminin hemşirelerin dokümantasyona ayırdığı 
zamanı yaklaşık % 10 azalttığı ve hasta tanılamasına 
ayırdığı zamanı da %5 arttırdığı sonucuna ulaşmışlar-
dır. Ancak, Schenk ve arkadaşlarının (2018) yaptığı 
çalışmada hemşirelerin elektronik sağlık kayıt sistemi 
kullanımından sonra dokümantasyona ayırdıkları zama-
nın daha da arttığı saptanmıştır. Hemşirelerin sıklıkla 
kullandığı ve iş akışını etkileyen sistemlerden biri de 

ilaç takip sistemleridir (Cornell ve ark., 2010; Marcias 
ve ark., 2018). Macias ve arkadaşlarının (2018) hema-
toloji kliniğinde yaptığı bir çalışmanın sonucuna göre, 
barkodlu ilaç yönetim sistemi ile ilaç hatalarının azal-
dığı ve hemşirelerin daha çok hasta bakımına odaklan-
masında yararlı bir sistem olduğu belirtilmektedir. Bu 
kapsamda, sağlık alanında kullanılacak olan yeni tek-
nolojilerin hemşirelerin iş süreçlerini nasıl etkilediğinin 
belirlenmesi ve buna göre hemşirelik iş akışının düzen-
lenmesi sağlık bakım ortamlarında kalite ve verimliliği 
artırmak adına önemlidir (Schenk  ve ark., 2018; Tang 
ve ark., 2006). 

Gelişen teknolojilerin bakım kalitesi üzerinde olumlu 
etkileri olabilir (Macias ve ark., 2018). Ancak, hemşire-
lik uygulamaları yeni teknolojiler ile birlikte değiştiği 
için verimliliği ve iş akışını nasıl etkilediğini belirlemek 
gerekmektedir (Schenk ve ark., 2018). Bu noktada, za-
man ve hareket etüdü çalışmaları gelişen teknolojilerin 
iş süreçlerine etkisini anlama, olası sorunları tahmin 
etme, verimliliği artırma ve teknolojilerin etkili kulla-
nımını sağlamada standart bir yaklaşım sunmaktadır 
(Lopetegui ve ark., 2014). Bu nedenle çalışmada, sağ-
lık bilgi teknolojilerinin hemşirelik iş akışına etkilerini 
değerlendirmede bir yöntem olarak zaman ve hareket 
etüdünün açıklanması amaçlanmıştır.

ZAMAN VE HAREKET ETÜDÜ ÇALIŞMALARI

Endüstriyel verimliliği artırmak ve bir işin zaman, 
çaba ve maliyet tasarrufunu sağlamak amacıyla sıklıkla 
iş etüdü yöntemleri kullanılmaktadır. İş etüdü insanın 
çalışmasını etkileyen faktörleri kapsamlı şekilde incele-
yerek iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik kullanılan 
bir tekniktir (Özer, 2014). Zaman ve hareket etüdü ise 
iş etüdünün önemli bölümlerinden birini oluşturmakta 
olup, bir iş sürecinde hareket ve zamanın gözlemsel ola-
rak değerlendirilmesini sağlayan bir veri toplama yön-
temi olarak tanımlanmaktadır (U.S. National Library 
of Medicine, 2018). Zaman etüdünde amaç, bir iş için 
gerekli standart zamanı belirlemektir. Hareket etüdün-
de amaç ise, bir işin kolay ve maliyet etkin bir şekilde 
yapılması için iş sürecini mümkün olan en iyi şekilde 
düzenlemek, iş sürecini standart hale getirmek, insan 
gücüyle birlikte kullanılan makinaların da verimli bir 
şekilde kullanımını sağlamaktır (Özer, 2014).

Zaman ve hareket etüdü yöntemi, ilk olarak Frederick 
Windslow Taylor tarafından bir işin yapılmasında en 
uygun yöntem, uygun araç-gereçler, gereken normal 
sürenin ne olduğu sorularına karşılık yaptığı bilimsel 
çalışmalarla ortaya çıkmıştır (Özer, 2014). Gilbreths ise 
bu yöntemi 1914 yılında sağlık hizmetlerinde verimliliği 
değerlendirmede kullanmıştır. İlerleyen yıllarda, hasta-
ne yöneticileri ve araştırmacılar tarafından bu yöntem 
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sağlık kayıt sisteminin hemşirelik uygulamalarına ve 
bakımın verimliliğine etkisinin incelendiği çalışmada 
TimeCaT (Time Capture Tool) yazılımı kullanılmıştır. 
E-reçete uygulamasının doktorların iş akışına etkisinin 
incelendiği çalışmada ise veriler zaman ve hareket etü-
dünde kullanılan bir yazılım programı ile elde edilmiş-
tir (Hollingworth ve ark., 2007). Bu kapsamda, sağlık 
bilgi teknolojilerinin hemşirelik iş akışı üzerindeki et-
kilerini değerlendiren çalışmaların çoğunda elektronik 
zaman-hareket etüdü araçları kullanılmaktadır (Cornell 
ve ark., 2010; Hollingworth ve ark., 2007; Schenk ve 
ark., 2018).

Sonuç olarak her geçen gün artan bilgi birikimi, ar-
tan sağlık hizmeti talebi ve gelişen teknolojiyle sağlık 
bakım ortamlarında sürekli bir değişim yaşanmaktadır. 
Bu süreçte, sağlık bilgi teknolojilerinin hemşirelerin 
iş süreçlerini nasıl etkilediğini anlamak, daha verimli 
ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunma açısından oldukça 
önemlidir. Bu nedenle, gelecek çalışmalarda sağlık bilgi 
teknolojilerinin adaptasyonunda zaman ve hareket etü-
dü yönteminin kullanılması önerilmektedir.
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hasta güvenliği ve kalitenin değerlendirilmesinde kul-
lanılmıştır (Lopetegui ve ark., 2014). Son zamanlarda, 
sağlık kurumlarında sağlık bilgi teknolojilerinin kullanı-
mındaki artışla, bilişimin ve bilgi teknolojilerinin sağlık 
hizmetlerinin kalitesi, verimliliği ve maliyeti üzerinde 
olası etkileri de gündeme gelmektedir  Çünkü, sağlık bil-
gi teknolojileri geliştikçe sağlık bakım ortamları da sü-
rekli değişmektedir (Chaudhry ve ark., 2006). Örneğin, 
hemşireler rutin iş süreçlerinin bir parçası olarak elekt-
ronik sağlık kayıtları ve barkodlu ilaç yönetimi gibi çeşit-
li sağlık bilgi teknolojilerini kullanmaktadırlar (Dwibedi 
ve ark., 2011; Walker ve ark., 2020). Bu durum hemşi-
relerin hastaya bakım vermenin yanı sıra analiz, sentez 
ve disiplinler arası koordinasyon gibi çeşitli becerilere 
sahip olmasını gerektirmektedir (Zhang ve ark., 2011). 
Sağlık bilgi teknolojilerinin hemşirelerin harcadığı za-
man üzerinde etkisini inceleyen bir sistematik derleme-
de, hemşirelerin ilaç uygulamasına harcadığı zamanın 
düşmesine rağmen dokümantasyona ayrılan süresinin 
arttığı belirtilmektedir (Moore ve ark., 2020).  Bu neden-
le, sağlık hizmetlerinde verimliliği ve kaliteyi artırmak 
için sağlık bilgi teknolojilerinin hemşirelerin iş akışına 
etkilerini anlamak gerekir (Macias ve ark., 2018; Wong 
ve ark., 2003). Bu noktada, zaman ve hareket etüdü çalış-
maları hemşirelerin iş yükünü belirleme ve verimliliğini 
artırmak için kullanılabilecek yararlı bir yöntem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. (Hendrich ve ark., 2008; Schenk 
ve ark., 2018; Zhang ve ark., 2011; Zheng ve ark., 2011). 

Zaman ve hareket etüdü çalışmalarında, bağımsız bir 
gözlemci tarafından çalışma sürecine müdahale edil-
meden önceden belirlenen/listelenen işler gerçekleşti-
ği sırada gözlemlenir ve gözlem sırasında işin nerede, 
nasıl ve ne kadar sürede yapıldığı kayıt edilerek nicel 
veriler elde edilmektedir (Lopetegui ve ark., 2014). 
Gözlem sırasında kronometre, kağıt/kalem veya elekt-
ronik zaman-hareket etüdü cihazları gibi çeşitli araçlar 
kullanılmaktadır (Altiner ve ark., 2020; Lopetegui ve 
ark., 2014; Walker ve ark., 2020). Örneğin, elektronik 
sağlık kayıt sisteminin  hemşirelik bakımına ayrılan za-
mana etkisinin incelendiği çalışmada kronometre kulla-
nılarak gözlemlenen işe ayrılan süreler bir forma kayıt 
edilerek toplanmıştır (Walker ve ark., 2020). Elektronik 
ilaç diyagram sisteminin hemşirelik iş akışına etkisinin 
incelendiği bir çalışmada gözlemler taşınabilir küçük 
cep bilgisayarlarına kaydedilmiştir (Cornell ve ark., 
2010). Elektronik sağlık kayıt sisteminin doktorların 
harcadığı zaman üzerindeki etkisinin değerlendirildi-
ği bir çalışmada ise tablet kullanılarak gözlem verileri 
Microsoft Access formuna kaydedilmiştir (Lo ve ark., 
2007). Yoğun bakım ünitesinde kullanılan teknolojik 
cihazların hemşirelerin performasına etkisinin incelen-
diği çalışma da tablete yüklenmiş bir Microsoft Access 
Formu kullanılmıştır (Tang ve ark., 2006). Schenk ve 
arkadaşları (2018) tarafından yürütülen ve elektronik 



53

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

52 5352 22 - 24 Ekim 2020

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

U.S. National Library of Medicine. (2018). Time and motion 
studies MeSH descriptor data 2018. Erşim adresi  https://
meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D013996. 

Walker, R. M., Burmeister, E., Jeffrey, C., Birgan, S., Garrahy, 
E., Andrews, J., ... & Aitken, L. M. (2020). The impa-
ct of an integrated electronic health record on nurse time 
at the bedside: a pre-post continuous time and motion 
study. Collegian, 27(1), 63-74.

Wong, D. H., Gallegos, Y., Weinger, M. B., Clack, S., Slagle, J., & 
Anderson, C. T. (2003). Changes in intensive care unit nurse 
task activity after installation of a third-generation intensive 
care unit information system. Critical care medicine, 31(10), 
2488-2494.

World Health Organization. (2013). Who Nursing and 
Midwifery Progress Report 2008-2012. Erişim ad-
resi https://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/
NursingMidwiferyProgressReport.pdf?ua=1

Zhang, Y., Monsen, K. A., Adam, T. J., Pieczkiewicz, D. S., 
Daman, M., & Melton, G. B. (2011). Systematic refinement 
of a health information technology time and motion workf-
low instrument for inpatient nursing care using a standar-
dized interface terminology. AMIA Annu Symp Proc, 2011, 
1621-1629.

Zheng, K., Guo, M. H., & Hanauer, D. A. (2011). Using the time 
and motion method to study clinical work processes and 
workflow: methodological inconsistencies and a call for 
standardized research. Journal of the american medical infor-
matics Association, 18(5), 704-710.

cords in specialty care: a time-motion study. Journal of the 
American Medical Informatics Association, 14(5), 609-615.

Lopetegui, M., Yen, P. Y., Lai, A., Jeffries, J., Embi, P., & Payne, P. 
(2014). Time motion studies in healthcare: what are we tal-
king about?. Journal of biomedical informatics, 49, 292-299.

Macias, M., Bernabeu-Andreu, F. A., Arribas, I., Navarro, F., & 
Baldominos, G. (2018). Impact of a Barcode Medication 
Administration System on Patient Safety. Oncology Nursing 
Forum, 45(1), E1-E13.

Moore, E. C., Tolley, C. L., Bates, D. W., & Slight, S. P. (2020). 
A systematic review of the impact of health information te-
chnology on nurses’ time. Journal of the American Medical 
Informatics Association, 27(5), 798-807.

Özdemirci, F. (2018). Sağlık bilgi sistemleri yönetimi ve top-
lumsal bellek/gelecek açısından değerlendirilmesi.  Bilgi 
Yönetimi, 1(2), 149-155.

Özer, A. (2014). Frederick Taylor’ın görüşlerini 21. Yüzyıl yö-
netim mantığı ile yeniden okumak.  Verimlilik Dergisi, (2), 
41-72.

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (2014). Dünya Sağlık 
Örgütü İşyüküne Dayalı Personel İhtiyacı Belirleme Yöntemi 
Birinci Basamak Sağlık Kurumları Uygulaması. Erişim 
adresi https://www.medikalakademi.com.tr/?get_group_
doc=1/14214324 97-isyukune_dayali_personel_ihtiyaci.pdf.

Schenk, E., Schleyer, R., Jones, C. R., Fincham, S., Daratha, K. B., 
& Monsen, K. A. (2018). Impact of adoption of a compre-
hensive electronic health record on nursing work and caring 
efficacy. CIN: Computers, Informatics, Nursing, 36(7), 331-
339. https://doi:10.1097/CIN.0000000000000441

Tang, Z., Mazabob, J., Weavind, L., Thomas, E., & Johnson, T. R. 
(2006). A time-motion study of registered nurses’ workflow 
in intensive care unit remote monitoring. In AMIA Annual 
Symposium Proceedings  (Vol. 2006, p. 759). American 
Medical Informatics Association.



532. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

52 5352

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

Today, many technological methods are actively used in the 
field of health. One of these is robotic technologies used in 
surgical procedures. Robotic surgery refers to computer-based 
equipment that the surgeon to remotely control surgical in-
struments through the control unit and carry out complex 
interventions easily. The Da Vinci Robot System, which is 
widely used in robotic surgery; consist of three dimensional 
and high resolution camera showing the operation area, sur-
gical instruments which can be attached to the robotic arms 
and have an ability to move in seven directions and rotate 540 
degrees, surgical console where the surgeon can see the oper-
ation area and control the surgical instruments. Robotic sur-
gery, which is used in many fields such as urological surgery, 
general surgery, cardiovascular surgery, thoracic surgery and 
gynecologic surgery, is becoming more and more popular due 
to its advantages for patients. Patients prefer robotic surgery 
for offers three dimensional and high quality images, creates 
smaller surgical incisions, causes less pain, reduces hospital 
stay and enables faster return to daily life. The robotic surgery 
team should have knowledge of the subject by adopting ro-
botic technology in order to use the robotic surgery which is 
predicted that increase using in coming years, effectively and 
to obtain good results. Becoming a specialized field of robotic 
surgical nursing has an important role in terms of the appli-
cation of robotic surgery. Robotic surgery nurse has responsi-
bilites about preparation and control of robotic surgical sys-
tem, knowing the sterile and non-sterile parts of the robot and 
maintaining asepsis, placing the surgical instruments on the 
robotic arms, ensuring the proper sterilization of the robotic 
instruments, positioning the patient appropriately, knowing 
and applying the relevant procedures in case of emergency, 
monitoring and interpreting the information in the robotic 
system and keeping available the surgical materials for the 
possibility of switching from robotic surgery to laparoscopic 
or open surgery during surgery. Also, robotic surgery nurse 
are responsible for maintaining the functioning of the robotic 
surgery, informing the team and to ensuring the safety, per-
forming the procedures related to the robotic surgery system 
and the materials to be used.

As a result, it is necessary to inform the nurses about the 
robotic surgery process and the duties and responsibilities of 
robotic surgery, organizing trainings about using of robotic 
surgery system, improving nurses theirselves about robotic 
surgery. In this way, the integration of robotic technologies 
into clinical applications and nursing care will ensure that 
nurses specialize in the field of robotic surgery and improve 
the quality of care.

Keywords: operating room, care, nursing, robotic surgery, 
technology

Günümüzde birçok teknolojik yöntem sağlık alanında aktif ola-
rak kullanılmaktadır. Bunlardan birisi de, cerrahi işlemlerde kul-
lanılan robotik teknolojilerdir. Robotik cerrahi cerrahın kontrol 
ünitesi aracılığıyla cerrahi enstrümanları uzaktan kontrol edebil-
mesine izin veren, karmaşık girişimleri kolaylıkla gerçekleştire-
bildiği bilgisayar temelli ekipmanı ifade etmektedir. Robotik cer-
rahide yaygın olarak kullanılan Da Vinci Robot Sistemi; ameliyat 
alanını gösteren üç boyutlu ve yüksek çözünürlü kamera, robotik 
kollara takılabilen yedi yöne hareket edebilme ve 540 derece dö-
nebilme özelliğine sahip cerrahi enstrümanlar, cerrahın ameliyat 
alanını görebildiği ve cerrahi enstrümanları kumanda edebildiği 
cerrahi konsoldan oluşmaktadır. Ürolojik cerrahi, genel cerrahi, 
kalp ve damar cerrahisi, göğüs cerrahisi ve jinekolojik cerrahi 
gibi birçok alanda kullanılan robotik cerrahinin hastalara sun-
duğu avantajlar nedeniyle kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. 
Robotik cerrahinin üç boyutlu ve yüksek kalitede görüntü sun-
ması, daha küçük cerrahi insizyon oluşturması, daha az ağrıya 
neden olması, hastanede kalış süresini azaltması ve günlük ya-
şama daha hızlı dönebilmeyi sağlaması gibi özellikleri hastaları 
robotik cerrahiyi tercih etmeye yöneltmektedir. Önümüzdeki 
yıllarda kullanımının artacağı öngörülen robotik cerrahinin et-
kili bir şekilde kullanılabilmesi ve iyi sonuçlar alınabilmesi için 
robotik cerrahi ekibinin robotik teknolojiyi benimseyerek konu 
hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Robotik cerrahi 
hemşireliğinin özelleşmiş bir alan olması robotik cerrahinin uy-
gulanması açısından önem taşımaktadır. Robotik cerrahi hem-
şiresinin robotik cerrahi sisteminin hazırlanması ve kontrolü, 
robotun steril ve steril olmayan kısımlarını bilme ve asepsiyi 
sürdürme, robotik kollara cerrahi enstrümanları yerleştirme, 
robotik enstrümanların uygun şekilde sterilize edilmesini sağla-
ma, hastaya uygun pozisyon verme, acil durum geliştiğinde ilgili 
prosedürleri bilme ve uygulama, robotik sisteme ilişkin mönitör-
deki bilgileri izleme ve yorumlama ve ameliyat sırasında robotik 
cerrahiden laparoskopik ya da açık ameliyata geçilmesi olasılığı-
na karşılık cerrahi malzemeleri hazır bulundurma gibi görevleri 
bulunmaktadır. Robotik cerrahi işleyişinin sürdürülmesi, ekibin 
bilgilendirilmesi ve güvenliğinin sağlanması, robotik cerrahi sis-
temine ve kullanılacak malzemelere ilişkin prosedürlerin yerine 
getirilmesi robotik cerrahi hemşiresinin sorumluluğundadır.

Sonuç olarak hemşirelerin robotik cerrahi süreci ve robotik 
cerrahiye ilişkin görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendiril-
mesi, robotik cerrahi sisteminin kullanımına ilişkin eğitimlerin 
düzenlenmesi, hemşirelerin robotik cerrahi alanında kendileri-
ni geliştirmesi gerekmektedir. Bu sayede robotik teknolojilerin 
klinik uygulamalara ve hemşirelik bakımına entegrasyonu sağ-
lanarak hemşirelerin robotik cerrahi alanında uzmanlaşması ve 
bakımın kalitesinin yükseltilmesi sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: ameliyathane, bakım, hemşirelik, robotik 
cerrahi, teknoloji
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ROBOTIC SURGERY NURSING

Demet Karaismailoğlu, Dilek Çilingir

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Trabzon



5554 22 - 24 Ekim 2020

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

GİRİŞ

Günümüzde sağlık alanında; sağlığın korunması ve ge-
liştirilmesi, hastalıkların tanı ve tedavisi, hastaların bakı-
mı ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi, hastanede kalış 
süresinin azaltılarak taburculuk sürecinin hızlandırılması 
ve sağlık ekonomisinin güçlendirilmesi amacıyla birçok 
sağlık teknolojisi kullanılmaktadır (Çetin, 2018). Cerrahi 
alanında kullanılan laparoskopik yöntemlerin kısıtlılıkla-
rı ve teknolojik ilerlemenin hız kesmeden devam etmesi, 
sağlık sektörünü robotik teknolojilerin geliştirilmesi ve 
kullanımına yöneltmiştir (Kural ve Atuğ, 2010). Robotik 
cerrahi; cerrahın robotik sistem aracılığıyla hastada cer-
rahi girişim yapabilmesine olanak veren teknolojik bir 
yöntemdir (Çelik, 2011). İlk olarak Kwoh ve arkadaşları 
(1985) tarafından beyin cerrahisinde biyopsi işlemi için 
PUMA 560 robotu kullanılmış, daha sonra aynı robotun 
Davies ve arkadaşları (1989) tarafından transüretral pros-
tat rezeksiyonunda kullanılması bu alana özgü Probot’un 
geliştirilmesine öncü olmuştur (Lane, 2018). Ortopedi 
ameliyatlarında Robodoc’un (1992) kullanılması, sesli 
komutla kontrol edilebilen laparoskopik kamera tutucu 
Aesop’un (1994) endoskopik girişimlerde yer alması ve 
telerobot prensibiyle çalışan Zeus’un (1998) ameliyatın 
uzaktan yönetilmesine imkan vermesi robotik cerrahi-
nin gelişmesinde rol oynamıştır (Kalan ve ark., 2010; 
Karamanoğlu ve Korkmaz, 2013; Lane, 2018). Son tek-
noloji ürünü olan Da Vinci robot sistemi (2000) ise FDA 
(Food and Drug Administration; Amerikan Gıda ve İlaç 
Dairesi) onayı alarak günümüzde en yaygın kullanılan 
robot sistemi olmuştur. Dünya genelinde 67 ülkede top-
lam 5.582 da Vinci robot sistemi bulunurken 2019 yılında 
1.2 milyondan fazla ameliyat robot sistemleri kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir (Intuitive Sustainability Report, 2019). 
Ülkemizde ise robotik cerrahi ilk olarak 2005 yılında ger-
çekleştirilmiş olup günümüzde da Vinci robot sistemi ile 
hizmet veren 30 robotik cerrahi merkezi bulunmaktadır 
(Akpınar ve Kural, 2007; Bağcı ve Atasever; 2020). Bu ça-
lışmada robotik cerrahi sisteminin tanıtılması, periopera-
tif süreçte hemşirenin sorumlulukları ve robotik cerrahi 
hemşireliği kavramının ele alınması amaçlanmıştır.

Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi
Da Vinci robot sistemi; cerrah konsolu, hasta ünite-

si ve görüntü ünitesi olmak üzere toplam üç bölümden 
oluşmaktadır (Yu, 2017) . 

1. Cerrah konsolu: Cerrah ameliyat masasının dışın-
da konumlanmış konsoldan, ameliyat alanını üç boyutlu 
olarak görebilmekte ve robotik enstrümanları rahat bir 
şekilde kumanda edebilmektedir. Yüksek çözünürlüklü 
kamera ile ameliyat alanını büyütebilmekte ve üç boyut-
lu görüntünün verdiği derinlik hissi sayesinde cerrahi 
girişim yapılacak alanı daha net görebilmektedir. Vücut 
içine yerleştirilen robotik kolları ve ligasure, koter gibi 
çeşitli enerji modalitelerini kumanda ve pedal aracı-
lığı ile yönetebilmektedir. Geleneksel cerrahinin aksi-

ne cerrah oturur pozisyonda ameliyatı gerçekleştirdiği 
için uzun süren ameliyatlarda daha az yorulmaktadır 
(Karamanoğlu ve Korkmaz, 2013; Yıldırım, 2009). 

2. Hasta ünitesi: Ameliyat sırasında cerrahın kuman-
da ettiği işlemlerin hasta üzerinde uygulanmasını sağ-
layan hasta ünitesi dört robotik koldan oluşmaktadır. 
Robotik kolların ucunda bulunan cerrahi enstrümanlar 
yedi yöne hareket edebilme, 540 derece dönebilme ve 
el bileği hareketlerini taklit edebilmektedir. El titremesi 
ortadan kalktığı için hassas işlem gerektiren ameliyatlar 
daha kolay yapılabilmektedir (Aksoy ve ark., 2011). 

3. Görüntü ünitesi: Yüksek çözünürlüklü görüntü-
ye ve dokunmatik özelliğe sahip monitör ve yardımcı 
cerrahi ekipmanların yer aldığı raflardan oluşmaktadır. 
Ekibin ameliyat süreci boyunca yapılan işlemleri takip 
edebilmesini ve olası değişiklikleri gözlemleyerek gerek-
li müdahaleleri gerçekleştirmesini sağlamaktadır (Kural 
ve Altuğ, 2010). 

Da Vinci robot sistemi, laparoskopik olarak gerçek-
leştirilen ameliyatların çoğunda kullanılabilmektedir. 
Başta üroloji olmak üzere jinekoloji, kardiyovasküler 
cerrahi, torasik cerrahi, genel cerrahi, ortopedik cerra-
hi, kulak burun boğaz ve endokrin cerrahisi gibi birçok 
alanda robotik cerrahi sistemlerinin kullanımı tercih 
edilmektedir. Ayrıca onkolojik cerrahi, obezite cerrahisi 
ve transplantasyon uygulamalarında kullanımı gittikçe 
yaygınlaşmaktadır (Çetin, 2018; Kural ve Atuğ, 2010).

Da Vinci robot sisteminin avantajları; kesilerin küçük 
olması nedeniyle minimum kan kaybı, daha az ağrı ve 
komplikasyon, analjezik kullanımın azalması, daha hız-
lı iyileşme, kısa hastane süresi ve günlük yaşama hızlı 
dönüş, daha az enfeksiyon riski ve transfüzyon ihtiya-
cı, ameliyat sonrası kemoterapi veya radyoterapiye kısa 
süre içinde başlama imkanı ve kozmetik olarak başarı-
lı sonuçlarla yüksek hasta memnuniyeti olarak yer al-
maktadır. Diğer yandan laparoskopik cerrahideki ayna 
görüntüsü yerine üç boyutlu ve yüksek kalitede görün-
tünün sunulması, cerrahın ameliyat sırasındaki fiziki 
koşullarının iyileştirilmesi ve el titremesinin filtre edil-
mesi cerraha kolaylık sağlamakta ve hasta güvenliğini 
artırmaktadır (Yıldırım, 2009).

Da Vinci robot sisteminin dezavantajları ise; ameliyat 
süresinin daha uzun olması, diğer yöntemlere göre daha 
pahalı olması, büyük boyutta olmaları nedeniyle fazla 
yer kaplaması ve ekibin hareketini kısıtlaması, ameliyata 
hazırlık süresinin daha uzun olması, kısıtlı sayıda trokar 
uygulanabilmesi, enstrümanların hassas olmasından 
dolayı daha fazla itina gerektiriyor olması, robotik kolla-
rın trokarla bağlanması ve çıkarılmasının zaman alması, 
olası risk durumunda geleneksel yönteme geçişte robo-
tik kolların demonte edilmesinin zaman kaybı oluştur-
ması ve dokunma hissinin olmaması olarak ifade edil-
mektedir (Karamanoğlu ve Korkmaz, 2013; Yıldırım, 
2009). 
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nedeniyle kilit bir role sahiptir (Lai ve Entin, 2005; 
Lichosik, 2014; Yu, 2017). 

Robotik cerrahi süreci içerdiği ekipman ve prosedür-
ler nedeniyle normal ameliyat sürecine göre farklılık 
gösterdiği için ameliyat öncesi hazırlıkların eksiksiz ta-
mamlanabilmesi, yapılan işlemlerin kontrol edilebilmesi 
ve hasta güvenliğinin sağlanabilmesi için yeni kontrol 
listelerine ihtiyaç vardır. Robotik cerrahiye özgü kontrol 
listelerinin oluşturulması ile robotik cerrahi prosedürle-
rinin standart bir şekilde uygulanması, robotik cerrahi 
hemşiresinin ve diğer ekip üyelerinin görev tanımları-
nın belirlenmesi, sistemin kullanımına ilişkin hataların 
azaltılması ve robotik cerrahi işleyişinin kesintisiz sür-
dürülmesi sağlanabilir (Kang ve ark., 2016; Martins ve 
ark., 2019) 

Ameliyat sırası
Scrub hemşirenin robotik kolları cerrahi asepsiye uy-

gun olarak steril örtülerle kaplama ve ameliyat boyunca 
kontaminasyon oluşmasını önleme, robotik cerrahi-
de kullanılacak aletleri ameliyat için hazırlama, alet ve 
ekipmanların steril olup olmadığını kontrol etme, robo-
tik kolların ucuna yerleştirilen kamera, EndoWrist gibi 
hassas aletlerin kullanım şeklini bilme ve uygulama, 
robotik kolların hastaya yerleştirilmesi sırasında hasta 
başı cerrahını asiste etme ve hasta güvenliğini sağlama, 
ameliyat süresi boyunca görüntü ünitesindeki monitör-
den ameliyatı takip ederek hastadaki değişimleri göz-
lemleme ve değişiklikleri fark ederek cerrahı ve ekibi 
konu hakkında bilgilendirme, sistemin arızalanması ya 
da kanama gibi hastayı etkileyebilecek akut bir durum 
geliştiğinde gerekli acil durum prosedürlerini uygulama, 
ameliyat sonunda robotik enstrümanların prosedürlere 
uygun şekilde temizleyerek sterilizasyona gönderme, 
envanterini yapma ve ameliyata ilişkin tıbbi çizelgeleri 
doldurma gibi sorumlulukları bulunmaktadır (Francis 
ve Winfield, 2006; Martins ve ark., 2019; Raheem, 2017; 
Tabor, 2007).

Sirküle hemşire ise robotik sistemin hazırlanması, 
ameliyatta kullanılacak malzemelerin sayımı, cihaz ve 
ekipmanların bağlantılarının yapılması ve kullanıma ha-
zır hale getirilmesi, hastanın ameliyat masasına alınması 
ve ameliyat pozisyonunun verilmesi, hasta dosyasının 
kontrol edilmesi ve bilgilerin kaydedilmesi ve ameliyatla 
ilgili raporların tutulmasında görev alır. Ayrıca ameliyat 
odasındaki işleyişi koordine etme, ameliyat ortamını 
gözlemleyerek uygun sıcaklık, aydınlatma, temizlik ve 
malzeme temini sağlayarak ekibin güvenli bir şekilde 
çalışmasını sağlama, ameliyat sırasında gerekli malze-
meleri temin etme, ihtiyaç halinde röntgen ve patoloji 
gibi birimlerle iletişime geçme gibi sorumluluklara da 
sahiptir. Robotik enstrümanların sınırlı sayıda kullanımı 
olduğu için her bir enstrümanın kaç kez kullanıldığı sir-
küle hemşire tarafından mutlaka not edilmelidir (Dusik-
Fenton ve Peabody, 2011; Tabor, 2007).

ROBOTİK CERRAHİ HEMŞİRESİNİN GÖREV VE 
SORUMLULUKLARI

Ameliyat öncesi 
Robotik ameliyatların ameliyat öncesi bakımı lapa-

roskopik olarak gerçekleştirilen ameliyatların ameliyat 
öncesi bakımı ile benzerlik göstermektedir. Ameliyat 
öncesi bakım; fizyolojik ve psikolojik hazırlık, yasal izin-
lerin alınması ve hasta ve yakınlarına eğitim verilmesi 
konularını içermektedir. Ameliyat öncesi hazırlığın iyi 
yapılmış olması gerçekleştirilecek ameliyatın başarısını 
etkilediği için önem taşımaktadır. Hasta ve yakınlarına 
robotik cerrahi prosedürü hakkında detaylı bilgi veril-
meli, verilen bilgilendirme yazılı materyallerle destek-
lenmeli, robotik cerrahiye ilişkin sorular cevaplanmalı 
ve hastanın ameliyat hakkındaki korku ve kaygıları gi-
derilmelidir. Hastanın robotik cerrahi prosedürünü an-
laması, bireyin tedavi seçeneği olarak robotik cerrahiyi 
tercih etmesini kolaylaştırmaktadır (Lichosik, 2014).

Hastalara ameliyat öncesinde robotik cerrahi sistemi-
nin nasıl çalıştığı anlatılmalı, robotik sistemin ameliyat 
sırasındaki kullanımı açıkça ifade edilmeli ve hastanın 
robotik tedavi seçeneğine ilişkin soru işaretleri gide-
rilmelidir. Ayrıca robotik cerrahi sisteminin cerrahın 
ameliyatı gerçekleştirmesinde kullanılan bir araç oldu-
ğu ve önceden programlanarak çalışan bir cihaz olma-
dığı konusunda hastalara bilgi verilmelidir (Francis ve 
Winfield, 2006). 

Ameliyat öncesinde robotik sistemin prosedürlere uy-
gun şekilde hazırlanması gerekmektedir. Robotik siste-
me ait ekipman parçalarının bağlanması, ayarlanması, 
kullanılması, temizlenmesi ve kalibre edilmesi hemşire-
nin sorumluluğundadır. Ameliyat öncesinde robotik sis-
temin ameliyat odasına doğru şekilde yerleştirilmesi ve 
kurulumunun yapılması, robotik ekipmanlara ait kab-
loların bağlantılarının sağlanması ve kesinti oluşturma-
yacak şekilde konumlandırılması, aletlerin kontrol edi-
lerek hasarlı olanların tespit edilmesi, robotik sistemin 
işleyişiyle ilgili sorunların bildirilerek teknik sorunların 
giderilmesi, laparoskopik veya açık ameliyata geçilme-
si ihtimaline karşı gerekli ekipman ve aletlerin hazır 
bulundurulması hemşirelerin ameliyat öncesi hazırlık 
sürecinde gerçekleştirmesi gereken görevler olarak yer 
almaktadır (Dusik-Fenton ve Peabody, 2011; Francis ve 
Winfield, 2006; Lichosik, 2014; Tabor, 2007)

Hastaya ameliyat öncesinde yapılacak ameliyat türüne 
göre pozisyon verilmelidir. Robotik ameliyatlarda genel-
likle litotomi veya Trendelenburg pozisyonu tercih edil-
mektedir. Hastanın vücudundaki basınç noktaları uy-
gun materyallerle desteklenmeli, yapılan işlemlerde cilt 
bütünlüğü kontrol edilmeli ve hastaya bağlı ekipmanlar 
sabitlenerek hasta güvenliği sağlanmalıdır. Robotik cer-
rahi hemşiresi, robotik ekipmanların uygulanması sıra-
sında hastayı olası yaralanmalara karşı koruma, hastanın 
durumunu izleme ve ekibi bilgilendirme gibi görevleri 
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rında rolleri bulunmaktadır. Robotik cerrahi hemşiresi, 
alanında uzmanlaşarak klinik süreci koordine etmeli, 
bilgi birikimi ve deneyimleri ile hastaya etkili bir hem-
şirelik bakımı sunmalıdır. Ameliyathanedeki hemşirele-
re robotik cerrahi hakkında eğitim vermeli ve robotik 
cerrahiye yeni başlamış hemşirelerin kliniğe oryantas-
yonlarını sağlamalıdır. Robotik cerrahi prosedürleri ile 
ilgili eğitimler planlayarak hasta ve yakınlarına rehber-
lik etmelidir. Klinikte robotik cerrahi ile ilgili bilgilerin 
toplanması ve yönetilmesini sağlayarak kurumun ge-
lişmesine ve bu alanda yapılan çalışmalara katkıda bu-
lunmalıdır (Francis, 2006; Pinto ve ark., 2018; Thomas, 
2011). 

Robotik cerrahi ekibinin önemli bir üyesi olan hemşi-
reler, robotik cerrahi konusunda kendilerini geliştirme-
li, yeterli bilgi birikimine sahip olmalı ve mesleki olarak 
uzmanlaşmalıdır. Hemşirelerin robotik cerrahi konu-
sundaki görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bir 
çalışmada, hemşirelerin robotik cerrahi konusundaki 
farkındalıklarının yüksek olduğu ancak konuyla ilgili 
sınırlı bilgi sahibi oldukları bildirilmiştir (Alcan ve ark., 
2019). 

SONUÇ

Robotik cerrahi hemşireliği, hemşirelerin gelecek-
te uzmanlaşacağı bir alan olarak öngörülmektedir. 
Hemşirelere robotik cerrahi ile ilgili eğitimler düzenlen-
meli ve robotik sisteme ilişkin bilgilendirmeler yapılma-
lıdır. Robotik cerrahi hemşiresinin rol ve sorumlulukları 
net bir şekilde tanımlanmalı ve hemşirelerin bu alanda 
kendilerini geliştirerek uzmanlaşması sağlanmalıdır. 
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Ameliyat sonrası
Robotik cerrahi uygulanan hastaların hastanede kalış 

süreleri robotik teknolojinin hastaya sağladığı avantajlar-
dan ötürü daha kısa olmaktadır. Ameliyat sonrası erken 
taburculuk söz konusu olduğu için hemşirelerin hasta 
eğitimindeki sorumluluğu artmaktadır. Bu nedenle ame-
liyat sonrası hasta eğitiminin içeriği, yöntemi ve zama-
nında değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Eğitim içeriği 
yazılı olarak hastaya verilmeli, içeriğin anlaşıldığından 
emin olunmalı ve hastanın ameliyat sonrası bakıma iliş-
kin soruları cevaplanmalıdır (Francis ve Winfield, 2006; 
Karamanoğlu ve Korkmaz, 2013; Yu, 2017). 

Robotik ameliyatlardan sonra hastalar genellikle üç 
gün içinde ameliyat öncesi günlük yaşam aktivitelerine 
dönmektedir. Erken taburculuk nedeniyle hasta ve ya-
kınlarının ameliyat sonrası evde bakımla ilgili sorumlu-
lukları artmaktadır. Hemşireler hasta ve yakınlarına ağrı 
kontrolü, yara bakımı, aktivite düzeyi ve komplikasyon-
lar ile ilgili eğitim vermeli ve robotik cerrahi sonrası ge-
lişebilecek durumlar hakkında bilgi vermelidir (Francis 
ve Winfield, 2006; Martins ve ark., 2019, Ucuzal ve 
Kanan, 2008).

ROBOTİK CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ

Robotik cerrahi sürecinin başarılı şekilde yürütülebil-
mesi için tüm ekibin robotik sisteme ilişkin bütünsel bir 
eğitim programına katılmaları gerekmektedir. Kurumun 
kendine özgü imkanları ve özellikleri değerlendirilerek 
eğitim programı oluşturulmakta ve robot sisteminin 
tedarik edildiği firmadan bu süreçte danışmanlık alın-
maktadır. Connor ve arkadaşlarının bu doğrultuda ro-
botik cerrahiye yönelik hazırladıkları eğitim programı 
altı oturumdan oluşmaktadır. İlk oturumda; robotik 
sistemin tanıtılması, robotik enstrümanların temizlen-
mesi ve sterilizyonu, hastaya pozisyon verilmesi, robo-
tik kolların hastaya yerleştirilmesi ve demonte edilmesi 
konuları anlatılmaktadır. İkinci oturumda; ilk oturum-
daki bilgiler üzerinden gidilerek ekipmanların kurulu-
mu hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca robotik cerrahi 
hemşiresinin rol ve sorumlulukları tanımlanmaktadır. 
Yapılan bir çalışmada, robotik cerrahi hemşirelerinin 
rol ve sorumlulukların açık ve net olmamasının hem-
şirelerin robotik cerrahiye adaptasyonunu önemli ölçü-
de etkilediği bildirilmiştir (Uslu ve ark., 2019). Üçüncü 
oturum ise robotik sistemin kurulumu, hasta ünitesinin 
ayarlanması, görüntü ünitesinin bağlantılarının yapıl-
ması ve acil durum prosedürleri, sistemin kapatılması 
ve muhafaza edilmesi konularını içermektedir. Son üç 
oturumda ise robotik prosedürler simüle edilerek bilgi-
lerin pekişmesi sağlanmaktadır (Connor ve ark., 2001; 
Ben-Or ve ark., 2013).

Robotik cerrahi hemşiresinin klinik beceri, eğitim, 
yönetim, araştırma ve mesleki profesyonellik alanla-
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Digital technologies are electronic tools, systems, devices 
and resources that produce, store or process data. With the 
use of digital technologies in health services, products and 
services are developed to increase patient and employee satis-
faction, improve the quality of care and improve patient safety. 
Electronic personal health records, electronic reminders for 
patients, information sharing systems during discharge, clin-
ical decision support systems, electronic physician requests 
and drug registration systems are among the digital technol-
ogy products and services that are increasingly used in health 
services. Electronic personal health records are online web-
sites that provide 24-hour secure access to personal health in-
formation. Secure access to health information through these 
sites places patients at the center of healthcare, ensures their 
involvement in decision-making processes and motivates 
them to follow the treatment processes. Clinical decision sup-
port systems match patient-specific features with a database 
and create personalized predictions to evaluate disease status, 
diagnosis, appropriate treatment options, and other clinical 
decisions. These systems may also generate patient-specific 
reminders or alerts when deviations from the recommended 
care are detected. Electronic reminders for patients are tech-
nological products that improve patients' involvement in their 
own care. One of the most common use goal is to increase 
compliance with the treatment plan. They can also be used 
to remind follow-ups and provide health education. During 
the transfer of patients from one healthcare unit to another, 
patient information must also be transferred so that treatment 
and care are not interrupted. During discharge, information 
sharing systems contribute to maintaining patient safety 
by transferring patient information quickly and accurately. 
Medication errors are preventable medical errors threatening 
patient safety. The fact that physicians entered the drug request 
into the computer system caused a decrease in drug applica-
tion errors. This application avoids errors that may arise from 
incorrect reading, as well as allows the pharmacist to check 
the drug request. With the use of digital technologies in health 
care; patient information is recorded completely and accessed 
rapidly, avoided unnecessary diagnostic tests, provided deci-
sion support, improved patient results, reduced malpractice, 
enhanced patient-centered care, facilitated patient follow-up 
and improved quality of care are reported. In order to make 
the best use of digital technology products in health services, 
it is recommended to consider the characteristics of patients, 
healthcare professionals and institutions that affect the results 
of treatment and care. By using a few technological products 
and services that strengthen each other's effects, better service 
provision can be reached and better maintenance results can 
be achieved.

Keywords: digital technology, patient safety, nursing, health

Dijital teknolojiler veri üreten, depolayan veya işleyen elekt-
ronik araçlar, sistemler, cihazlar ve kaynaklardır. Dijital tekno-
lojilerin sağlık hizmetlerinde kullanılması ile hasta ve çalışan 
memnuniyetini arttırmaya, bakım kalitesini yükseltmeye ve 
hasta güvenliğini iyileştirmeye yönelik ürünler ve hizmetler 
geliştirilmektedir. Elektronik kişisel sağlık kayıtları, hastalar 
için elektronik hatırlatıcılar, taburculuk sırasında bilgi paylaşı-
mı sistemleri, klinik karar destek sistemleri, elektronik hekim 
istem ve ilaç kayıt sistemleri sağlık hizmetlerinde kullanımı 
giderek yaygınlaşan dijital teknoloji ürünleri ve hizmetleri ara-
sındadır.  Elektronik kişisel sağlık kayıtları, kişisel sağlık bilgi-
lerine 24 saat güvenli erişim sağlayan çevrimiçi internet site-
leridir. Bu siteler aracılığıyla sağlık bilgilerine güvenli erişim; 
hastaları sağlık hizmetlerinin merkezine yerleştirir, karar alma 
süreçlerine dahil olmalarını sağlar ve tedavi süreçlerini takip 
etmeye motive eder. Klinik karar destek sistemleri hastaya 
özgü özellikleri bir veri tabanıyla eşleştirir ve hastalık durumu-
nu, tanıyı, uygun tedavi seçeneklerini ve diğer klinik kararları 
değerlendirmek için kişiselleştirilmiş tahminler oluşturur. Bu 
sistemler önerilen bakımdan sapma tespit edildiğinde hasta-
ya özel hatırlatmalar ya da uyarılar da oluşturabilir. Hastalar 
için elektronik hatırlatıcılar, hastaların kendi bakımlarına ka-
tılımını iyileştiren teknolojik ürünlerdir. En yaygın kullanım 
amaçlarından biri tedavi planına uyumu arttırmaktır. Ayrıca 
kontrollerin hatırlatılması, sağlık eğitimi verilmesi amaçlarıyla 
da kullanılabilmektedirler. Hastaların sağlık hizmeti veren bir 
birimden diğerine transfer edilmesi sırasında tedavi ve bakı-
mın kesintiye uğramaması için hasta bilgilerinin de transferi 
gerekmektedir. Taburculuk sırasında bilgi paylaşımı sistemleri, 
hasta bilgilerini hızlı ve doğru bir şekilde transfer ederek hasta 
güvenliğinin sürdürülmesine katkı sağlamaktadır. İlaç uygula-
ma hataları hasta güvenliğini tehdit eden önlenebilir bir tıbbi 
hatadır. Hekimlerin ilaç istemini bilgisayar sistemine girmesi 
ilaç uygulama hatalarında azalma sağlamaktadır. Bu uygula-
ma yanlış okumadan kaynaklanabilecek hataları önlediği gibi 
ilaç istemini eczacının da kontrol etmesine olanak vermekte-
dir. Dijital teknolojilerin sağlık hizmetlerinde kullanılması ile 
hasta bilgilerinin eksiksiz kaydedilmesi ve bu bilgilere hızlı eri-
şimin sağlanması, gereksiz tanı testlerinin uygulanmaması, ka-
rar desteği, hasta sonuçlarında iyileşme, malpraktiste azalma, 
hasta merkezli bakımın gelişmesi, hastanın takibinin kolay-
laşması ve bakım kalitesinde artış sağlandığı bildirilmektedir. 
Sağlık hizmetlerinde dijital teknoloji ürünlerinden en iyi şe-
kilde yararlanılması için tedavi ve bakım sonuçlarını etkileyen 
hasta, sağlık çalışanı ve kurum özelliklerinin göz önünde bu-
lundurulması önerilmektedir. Birbirlerinin etkisini güçlendi-
ren birkaç teknolojik ürün ve hizmetin bir arada kullanılması 
ile daha iyi hizmet sunumu sağlanabilmekte ve daha iyi bakım 
sonuçlarına ulaşılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: dijital teknoloji, hasta güvenliği, hemşire-
lik, sağlık
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GİRİŞ

Dünya genelinde sağlık sektöründeki dijitalleşmenin 
başlangıcı, bu sektörde ilk kez bilgisayarların kullanılma-
ya başladığı 1960’lı yıllara dayanmaktadır. Sağlık sektö-
ründe bilgisayar kullanımı 1980’lere gelindiğinde idari 
amaçların dışına çıkarak klinik alanda da yaygınlaşmaya 
başlamıştır (Sahay ve ark., 2017). Belgelerin dijitalleştiril-
mesiyle başlayan bu süreç, bilgisayar işlemcilerinin hızın-
daki artış, bulut tabanlı bilişim hizmetlerinin geliştirilme-
si, mobil teknolojinin ilerlemesi ve diğer taşınabilir dijital 
cihazların yaygınlaşması ile, iş yapış şekillerinin dijitalleş-
mesine doğru hızla ilerlemektedir (Gopal ve ark., 2018). 

Türkiye’de ise sağlık sektöründeki dijitalleşme dene-
meleri 1960’lı yılların ortalarında başlamış ancak 2000’li 
yıllara gelinceye kadar önemli bir mesafe alınamamıştır.  
(Peker ve ark., 2018). Sağlık Bakanlığının 2002 yılında 
başlattığı “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında 
çok sayıda dijital sağlık uygulaması hayata geçirilmiştir 
(Çavmak ve ark., 2017). 

Dünya genelinde salgın hastalıklar artmakta, küresel 
ısınma sonucunda insan sağlığı için yeni tehditler doğ-
maktadır. Ayrıca yaşlı nüfus oranındaki büyüme, kronik 
hastalıklardaki artış bakım gereksiniminin karmaşıklaş-
masına yol açmaktadır (Wilson ve ark., 2014). Tüm bu 
sorunlara yönelik çözüm arayışları sağlıkta dijital araç-
ların ve sistemlerin kullanılmasını adeta bir zorunluluk 
haline getirmektedir. Bu doğrultuda sağlık hizmetle-
rinde dijital dönüşüm; bakım kalitesinin iyileştirilmesi, 
maliyetlerin düşürülmesi ve sağlık hizmeti sunumunun 
geliştirilmesi amaçlarına yönelik olarak yaygınlaşmakta-
dır. Sağlıkta dijitalleşmenin bir diğer önemli amacı da 
hasta güvenliğinin sürdürülebilmesidir (Williams ve 
ark., 2019).

En genel tanımıyla hastayı sağlık hizmetlerine bağlı 
olası tüm zararlardan korumak olarak tarif edilen hasta 
güvenliği kaliteli sağlık bakımının ayrılmaz bir parçası-
dır (Hughes, 2018). Hasta güvenliğini sağlamak ve sür-
dürmek amacıyla klinisyenler arasındaki iletişimi kolay-
laştırmaya, ilaç güvenliğini arttırmaya, potansiyel tıbbi 
hataları önlemeye, tıbbi bilgilere erişimi kolaylaştırma-
ya ve hasta merkezli bakımı teşvik etmeye yönelik di-
jital sistemler ve ürünler geliştirilmektedir (Alacadağlı, 
2019). Çalışmada hasta güvenliğini geliştirmeye yönelik 
dijital sistemler ve ürünlere ilişkin kısa literatür bilgisi-
nin sunulması amaçlandı.

ELEKTRONİK KİŞİSEL SAĞLIK KAYITLARI

Elektronik Sağlık Kayıtları (EHR), toplumun sağlık 
bilgilerinin resmi bir dijital ortamda sistematik olarak 
toplanmasıdır (Gunter & Terry, 2005). Bireyler elekt-
ronik sağlık kayıtlarına akıllı telefonlar ve tabletler gibi 
mobil cihazlar aracılığıyla erişebilir ve sistemde yer alan 
sağlık kayıtları farklı sağlık kuruluşları arasında paylaşı-

labilir. Bu kayıtlar iletişim bilgileri, demografik bilgiler, 
tıbbi geçmiş, ilaç tedavisi, alerji öyküsü, aşılama duru-
mu, laboratuvar test sonuçları, radyoloji görüntüleri, aile 
öyküsü, önceki ameliyatlar ve prosedürlerle ilgili bilgile-
ri içermektedir (Bowman, 2013). 

Elektronik sağlık kayıtları elektronik reçete yazma 
(e-reçete yazma), ilaçlar arası etkileşimin tespiti, hasta 
güvenliği ve bakım kalitesini arttırmak için bir araç ve 
karar verme süreci için bir destek olarak kullanılmak-
tadır (“EHRs vs paper records”, 2020). Bu sistem hasta-
ların sağlık bilgilerine eksiksiz şekilde erişimine olanak 
sunarak hastalıkların teşhisine yardımcı olabilmektedir. 
Ayrıca veri giriş yükünün azaltılması, uzaktan hasta ta-
kibi ve hastaların kendi bakımlarına katılımlarını arttı-
rabilmektedir (Wilburta ve ark., 2009).

Elektronik kayıtlar ile kağıt kullanılarak yapılan tıbbi 
kayıtlar karşılaştırıldığında, elektronik kayıtların gele-
neksel kayıtlara göre ilaç yönetimini geliştirme potansi-
yeline sahip olduğu belirlenmiştir (Tsai & Bond, 2008). 
Elektronik kayıt sistemi kulanıldığında hastaneye yatışı 
yapılan hastalara ait bilgilerin kağıt kullanılarak tutulan 
kayıtlara göre daha detaylı ve kaliteli bir şekilde tutuldu-
ğu belirtilmektedir (Jamieson ve ark., 2017). 

Elektronik kayıtların sağlık hizmeti sunucularına 
zaman kazandırdığı, kağıt kullanımını azaltarak çev-
reyi korumaya yardımcı olduğu, el yazılarının yanlış 
okunmasına bağlı tıbbi hataların önüne geçilebilmesin-
de yarar sağladığı saptanmıştır (“Shift From Paper to 
Electronic Medical Records”, 2020). Elektronik sağlık 
kayıtları ayrıca tüm toplumun sağlık durumuna genel 
bir bakış imkanı sağlayarak halk sağlığını tehdit eden 
risklerin kontrol edilebilmesini sağlamaktadır (“EHRs 
vs paper records”, 2020). 

Öte yandan elektronik kayıt sistemleri güncellendi-
ğinde, çöktüğünde, acil ya da afet durumlarında kulla-
nılamadığında hasta verilerine erişilememesi söz konu-
su olabilmektedir. Ayrıca bilgisayar korsanları ve siber 
saldırılar hasta verilerinin güvenliği için tehlike oluş-
turmaktadır (“Shift From Paper to Electronic Medical 
Records”, 2020). Öte yandan elektronik kayıt sistemle-
rinden kaynaklanan tanısal hatalar ve yanlış doz hesap-
lamaları bildirilmiştir (Palojoki ve ark., 2017).  Sonuç 
olarak kağıda dayalı kayıt ve elektronik kayıt sisteminin 
her ikisi de içerik, süreç ve yapı açısından hem avantaj 
hem de dezavantajlara sahiptir. Bu nedenle birlikte ve 
birbirini tamamlayacak şekilde kullanılması önerilmek-
tedir (Akhu‐Zaheya ve ark., 2018).

TABURCULUK SIRASINDA BİLGİ PAYLAŞIMI 
SİSTEMLERİ

Sesli Yanıt Sistemleri
Hastaneden taburcu olduktan sonra hastalarda gelişen 

komplikasyonların önemli bir kısmı evdeki takiplerin 
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yetersiz kalmasından ve önerilen tedaviye uyumun gere-
ken ölçüde değerlendirilememesinden ileri gelmektedir 
(Forster ve ark., 2003). Bu sorunun çözümüne yönelik 
olarak Etkileşimli Sesli Yanıt Sistemleri (Interactive vo-
ice response systems: IVRS) kullanılmaktadır. Bu sis-
temler insanların standart bir telefon kullanarak bir ve-
ritabanıyla etkileşime girmesini sağlar.  Etkileşimli sesli 
yanıt sistemlerinde hastalar önceden hazırlanmış bir 
ses kaydı ile karşılanır. Ses kaydı hastalara bazı sorular 
yönelterek onları nasıl cevap verebilecekleri konusunda 
yönlendirir. Hastalar telefon tuşlarını kullanarak ya da 
ses tanıma yazılımları aracılığıyla kendilerine yönelti-
len soruları yanıtlayabilir. Etkileşimli sesli yanıt sistemi 
bu telefon görüşmelerini dijital verilere çevirebilen bir 
teknolojidir (Forster ve ark., 2007). Taburculuk sonra-
sı bakım sağlanması bağlamında IVRS, hastaları olası 
problemlere karşı taramak için kullanılabilmektedir. Bu 
sistem ile takibi gereken hastalar saptanabilmektedir. 
Ayrıca sağlık profesyonellerinin hastalarla iletişim kur-
ması ve onlara yardım etmesi için gereken süre en aza 
indirebilmektedir (Calder ve ark., 2018).

Tele Sağlık
Tele sağlık uygulaması gerek hastaneye yatış gerek-

se taburculuktan sonra hasta güvenliğini sürdürmeye 
yönelik olarak kullanılan bir teknolojik yöntemdir. Bu 
yöntem hasta bakımı sağlık profesyonelleri arasında 
devredildiğinde oluşabilecek güvenlik sorunlarının 
önlenmesi amacıyla da kullanılabilmektedir. Böylece 
bakımın kesintiye uğramadan sürdürülmesine, ilaç 
hatalarının azaltılmasına, hasta ve sağlık çalışan mem-
nuniyetinin arttırılmasına katkı sağlanabileceği bildi-
rilmektedir (Knight ve ark., 2019). Tele sağlık uygula-
maları ile farklı sağlık profesyonelleri arasında iletişim 
ve işbirliği kurularak toplantılar yapılması mümkün 
olabilmektedir. Ayrıca hasta ve yakınlarının da bakıma 
katılımı arttırılabilmektedir (Cady ve ark., 2015). 

Teletıp kullanıma girdiği ilk yıllarda öncelikle dok-
torlar tarafından kullanılmakta idi. Giderek hemşirelik 
alanında yaygınlaşan bu uygulama ile sağlık bakım ma-
liyetinin azaltılabileceği, bakımın etkinliğinin ve kali-
tesinin artabileceği bildirilmektedir (Jenkins & White, 
2001).  Chughtai ve arkadaşlarının çalışmasında total 
diz artroplastisi öncesi hasta hazırlığı için geliştirilen 
bir tele sağlık platformu aracılığıyla egzersizler, bes-
lenme önerileri, ev güvenliği ve tıbbi riskleri azaltma 
eğitimi ve ağrı yönetimi becerileri sağlayan yeni reha-
bilitasyon programınının etkinliği değerlendirilmiştir. 
Uyugulamaların hastanede kalış süresini azaltmada et-
kili olduğu belirlenmiştir (Chughtai ve ark., 2019). Noel 
ve arkadaşları ise tele sağlık uygulamaları ile yaşlı birey-
lerde kognitif işlevlerin gelişmesine ve kronik hastalık 
yönetiminin iyileşmesine katkı sağlandığını saptamıştır 
(Noel ve ark., 2005). 

Sanal Gerçeklik 
Sanal gerçeklik, simüle edilmiş bir ortam oluştur-

mak için bilgisayar teknolojisinin kullanılmasıdır. 
Teknolojideki ilerlemelerle birlikte sanal gerçeklik hem-
şirelik uygulamalarında da kullanılmaya başlamıştır 
(Davis, 2009). Bu yöntem ile deneyimli hemşireleri has-
ta odasına sanal olarak getirmek mümkün olabilmek-
tedir. Böylece hemşireler sanal olarak hasta bakımını 
yönlendirebilmekte, izleyebilmekte ve temel hemşirelik 
rollerini gerçekleştirebilmektedir. Bu roller hasta eğiti-
mi, akran eğitimi, gerçek zamanlı hasta güvenliği göze-
timi, doktor vizitlerine katılım, hasta kabul ve taburcu-
luk faaliyetleridir (Schuelke ve ark., 2019).

Sanal gerçeklik hasta güvenliğinin sağlanması amacıy-
la hastane ortamında olduğu gibi taburculuktan sonra 
da kullanılabilmektedir. İnme geçiren hastaların rehabi-
litasyonunda, kol hareketlerinin yeniden sağlanması ve 
yürüme egzersizlerinde bu teknolojiden yararlanılabil-
mektedir. Böylece fiziksel sınırlılıkları olan hastaların 
gereksinim duydukları bakıma ulaşabilmek için aşma-
ları gereken ulaşım sorunları ve ayakta bekleme gibi 
engeller ortadan kaldırılabilmektedir (Sheehy ve ark., 
2019).

Klinik Karar Destek Sistemleri
Klinik karar destek sistemleri klinik uygulamala-

rın pek çok alanında kullanılmaktadır. Bu alanlardan 
biri laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesidir. 
Laboratuvar değerleri tanının belirlenmesinde çok 
önemli belirteçler olmakla beraber gözden kaçan bir 
normalden sapma hasta güvenliğini önemli ölçüde 
tehdit edebilmektedir. Laboratuvar sonuçlarının de-
ğerlendirilmesine yönelik klinik karar destek sistemleri 
ile hasta bakımına ilişkin olumlu sonuçlar elde edildiği 
belirlenmiştir (Eckelt ve ark., 2020). Kültür sonuçlarını 
değerlendirmeye yönelik olarak geliştirilen bir karar 
destek sisteminin, anormal sonuçların tespiti, önemli 
tanıların belirlenmesi ve doğru antibiyotiklerin reçete 
edilmesinde anlamlı düzeyde etkinlik sağlayarak has-
ta güvenliğini desteklediği raporlanmıştır (Nguyen ve 
ark., 2019)

Reçete yazma ile ilgili tıbbi hatalar, dünya çapında 
hemen hemen her gün karşılaşılan bu nedenle yüksek 
morbidite ve mortalite yüküne sahip olan bir tıbbi hata 
türüdür. Bu tür hataların önlenmesi için geliştirilen kli-
nik karar destek sistemlerinden bir kısmı (kural tabanlı 
sistemler) önemli ölçüde yanlış uyarı vermeleri nede-
niyle tercih edilmemektedir. Daha ileri teknoloji ile üre-
tilen makine öğrenimi yaklaşımını kullanan klinik karar 
destek sistemlerinin ise ilaç reçete edilmesiyle ilgili tıb-
bi hataları saptamada daha etkili olduğu belirlenmiştir 
(Segal ve ark., 2019). 

Karar desteği sistemleri hasta güvenliğini arttıran 
teknolojik ürünler olmakla birlikte tasarım eksiklik-
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leri ve çeşitli özellikleri hasta güvenliği için potansi-
yel sorun oluşturabilmektedir. Feldstein ve arkadaşları 
hekimlerin reçete yazarken uyarı metninde kısa ve net 
bilgi veren, uyarı vermeye ve hatırlatmaya yönelik, kul-
lanımı pratik karar desteği sistemlerini tercih ettiğini 
belirlemiştir. Aynı çalışmada iş akışında uygun olma-
yan zamanlarda görünen ve okunması zor uyarıların 
okunmadan iptal edildiği tespit edilmiştir (Feldstein ve 
ark., 2005).

Elektronik Hekim İstem ve İlaç Kayıt Sistemleri 
Elektronik hekim istem ve ilaç kayıt sistemleri, doz 

hatalarının önlenmesi hastanın sağlık kuruluşları ara-
sındaki geçişi esnasında farklı kuruluşlarda reçete edilen 
ilaçlar arasındaki etkileşimlerin izlenebilmesi amacıyla 
kullanılan bir yöntemdir. Elektronik reçete ile hasta-
ya daha önce yazılan ilaçlar takip edilebilmekte, hasta, 
eczane ve hekim iletişimine olanak sağlayan bir zemin 
oluşturulabilmektedir. Sistem hekimlere, ilaçların etken 
maddelerini ve tedavi alanını çevrim içi görme kolaylığı 
sağlamaktadır (Cufar ve ark. 2012).

Ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre e-reçete uy-
gulaması hem sağlık ekibi üyelerine hem de hastalara 
kolaylık sağlamaktadır. Bu sistem ile zaman ve mali ta-
sarruf sağlamak mümkün olabilmektedir. Ancak çeşitli 
teknik sorunlar ve ilaç bilgilerinin sisteme yanlış giril-
mesi gibi hatalarla karşılaşılabilmektedir. Bu durum kul-
lanıcılar açısından zaman kaybına, bazen de ilaçların alı-
namaması gibi olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir 
(Yiğit ve ark., 2019).

Yurt dışında reçete yazma hatalarını önlemeye yöne-
lik olarak ülkemizdeki e-reçete uygulamasına benzer 
bir uygulama olan “Elektronik Hasta İlaç Kayıt (ePMR) 
Sistemleri” kullanılmaktadır. Sistemi ele alan bir siste-
matik incelemede, ePMR sistemlerinin güvenlik özel-
liklerinin, kullanıcıları ilaç istemi sırasında olası klinik 
tehlikeler ve hatalar konusunda uyarmada etkili olduğu 
bildirilmektedir. Bununla birlikte, yanlış uyarılar ve uya-
rı yönetiminde tutarsızlıklar gibi sorunlar saptanmıştır 
(Ojeleye ve ark., 2013).

SONUÇ

Hasta güvenliğini sürdürmek hemşirelik bakımının 
önde gelen hedefleri arasındadır. Gerek hizmet tale-
bindeki artış gerekse bakım gereksinimlerinin kar-
maşık özellikleri hemşirelik hizmetlerinde bu hedefe 
ulaşmayı güçleştirebilmektedir. Söz konusu zorluğun 
aşılmasında dijital teknoloji ürünlerinin yarar sağ-
ladığı bildirilmektedir. Hemşirelik bakımında kul-
lanılacak dijital teknoloji ürünleri ile hasta güvenli-
ğine sunulacak katkıyı inceleyen bilimsel çalışmalar, 
hemşirelik hizmetlerinin bu yönde gelişmesine ışık 
tutacaktır. 
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The liquid forms of drugs generally used in infants which 
involved 0-1 years of pediatric populations during oral drug 
application. For the measurement of liquid drugs, drug doses 
below 5 ml are measured with an injector. In clinical practice, 
the name of the drug is written on the injector in order to not 
confuse non-oral drugs with oral drugs and applied by health-
care professional in the treatments. Such as pediatric intensive 
care unit and pediatric emergency; nurses working in these 
stressful environments where workload is high, distractions 
caused by various external factors and critical patient observa-
tions are made in drug preparation processes may have diffi-
culty in following and applying the drug they prepare. In oral 
drug applications; interruptions in the preparation process of 
the nurses, inability to read the handwriting on the injector 
labels and the confusing the drug prepared for oral applica-
tion by the nurse or student nurse with intravenous drugs may 
cause material/moral drug errors. In addition, the standard 
injectors used in oral drug treatments cause the baby to throw 
the drug out of the mouth or not reach the desired areas be-
cause the ajutage components are not long enough to reach 
the posterior part of the upper palate of the baby. The aim of 
this study is to increase the efficacy of oral liquid medication 
in pediatric patients and to prevent drug errors caused by 
applying intravenous drugs instead of oral drugs. Developed 
pediatric oral injector design consist the ajutage which allows 
the drug to be drawn into the injector, a reservoir with a num-
bered scale showing the amount of drug and width to retain 
the drawn drug inside the injector and structure/length tar-
gets the baby's upper palate in the application of the drug. The 
body of the pediatric oral injector modeled using the three 
dimensional design program (Solidworks 2016); unlike stand-
ard injector types, it is opened towards the injector holder and 
makes it easier to distinguish the injector type from the others. 
The ajutage of the pediatric oral injector is in a single struc-
ture connected to the injector body it can remain constant 
during drug application (without slipping/displacement), the 
non-circular oral injector nozzle at the end of the ajutage is of 
a suitable structure/length to the baby's upper palate stimu-
lates sucking reflex of baby and makes absorbing easily. The 
non-circular injector nozzle does not allow the needle tip to be 
inserted into the oral injector ajutage during drug preparation 
and prevents drug errors that may occur.

In conclusion, it is aimed to prevent drug errors that occur 
as a result of non-oral routes such as intravenous and intra-
muscular application of liquid medications to be applied oral-
ly. In this way, it can be ensured that the drugs prepared by 
nurses in the intensive working environment can be applied 
to the babies with the right doses and with the right methods.

Keywords: pediatric oral injector, drug application errors, 
pediatric care unit

Pediatrik popülasyonun 0-1 yaş aralığını oluşturan bebeklik 
döneminde oral ilaç uygulaması yapılırken genellikle ilaçların sıvı 
şekilleri kullanılmaktadır. Sıvı ilaçların ölçümünde 5 ml’nin al-
tındaki ilaç dozları enjektörle ölçülmektedir. Klinik uygulamada 
enjektöre çekilen sıvı formdaki oral ilaçların, oral olmayan ilaç-
larla karışmaması için enjektörün üzerine ilacın ismi yazılmakta 
ve ilgili sağlık çalışanı tarafından tedavilerde uygulanmaktadır. 
Pediatrik yoğun bakım ünitesi ve pediatrik acil gibi; iş yükünün 
fazla olduğu, ilaç hazırlama süreçlerinde çeşitli dış etkenlerden 
kaynaklı dikkat dağınıklıklarının yaşandığı ve kritik hasta gö-
zetimlerinin yapıldığı bu stresli ortamlarda çalışan hemşireler, 
hazırladıkları ilacın takibini ve uygulamasını yapmakta güçlük 
yaşayabilmektedirler. Oral ilaç uygulamalarında hemşirelerin 
hazırlık süreçlerindeki kesintiler, dikkat dağınıklığı, enjektör eti-
ketlerindeki el yazılarının okunamaması ve oral yoldan verilmesi 
için hazırlanan ilacın uygulama sırasında hemşire veya öğrenci 
hemşire tarafından damar yolundan verilecek ilaçlar ile karıştı-
rılması maddi/manevi ilaç hatalarına yol açabilmektedir. Ayrıca 
oral ilaç tedavilerinde kullanılan standart enjektörlerin ajutaj bi-
leşenleri, bebeğin üst damak kısmının arka bölümüne ulaşacak 
uzunlukta olmadığı için bebeğin ilacı ağzından dışarıya atmasına 
veya ilacın istenilen alanlara ulaştırılamamasına neden olmakta-
dır. Bu çalışma ile pediatrik hastalarda oral sıvı ilaç uygulamala-
rındaki verimliliğin arttırılması ve enjektör kullanımı nedeniyle 
oral uygulanacak ilacın damar yolundan verilmesi sonucu gelişen 
ilaç hatalarının önlenmesi amaçlanmıştır. Geliştirilen pediatrik 
oral enjektör tasarımı; ilacın enjektör içine çekilmesini sağlayan 
ajutaj, çekilen ilacı muhafaza edebilecek genişliğe ve miktarını 
gösterebilen numaralandırılmış ölçeğe sahip bir hazne ve ilacın 
uygulanmasında bebeğin üst damağını hedefleyecek yapıda/
uzunluktaki enjektör ucundan oluşmaktadır. Üç boyutlu tasarım 
programı (Solidworks 2016) kullanılarak modellenen pediatrik 
oral enjektörün gövdesi; standart enjektör tiplerinden farklı ola-
rak enjektör tutacağına doğru açılanmakta olup enjektör tipinin 
diğerlerine göre ayırt edilebilmesini kolaylaştırmıştır. Pediatrik 
oral enjektörün ajutajı enjektör gövdesine bağlı tek bir yapı ha-
linde olduğu için ilaç uygulamaları sırasında sabit kalabilmekte 
(yerinden kayma/çıkma olmadan), ajutajın ucunda yer alan dai-
resel formda olmayan oral enjektör ağızlığı bebeğin üst damağı-
na uygun yapıda/uzunlukta olduğu için ilaç uygulama sırasında 
bebeğin emme refleksini uyararak ilacı rahatlıkla emmesini sağ-
lamaktadır. Dairesel formda olmayan enjektör ağızlığı, ilaç hazır-
lama esnasında oral enjektör ajutajına iğne ucu takılmasına izin 
vermemekte ve oluşabilecek ilaç hatalarını önlemektedir.

Sonuç olarak pediatrik oral enjektör kullanımı ile oral uygula-
nacak sıvı formdaki ilaçların damar içi ve kas içi gibi oral olma-
yan yollardan verilmesi sonucu gelişen ilaç hatalarının önlenmesi 
hedeflenmektedir. Bu sayede hemşirelerin yoğun çalışma orta-
mında hazırladıkları ilaçların doğru dozda ve doğru yöntemlerle 
bebeklere uygulanabilmesi sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: pediatrik oral enjektör, ilaç uygulama ha-
taları, pediatrik bakım ünitesi
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GİRİŞ

Pediatri; çocukların hastalıklarının tedavi edilmesi ve 
sağlığının sürdürülmesi için ilgili çalışmaları yürüten bir 
tıp alanıdır. Doğumdan itibaren başlayıp 18 yaşına ka-
dar olan kısım pediatrik popülasyonu oluşturmaktadır. 
Pediatrik popülasyon kendi içerisinde yenidoğan (0-30 
gün), bebek (1-12 ay), çocuk (2-11 yaş) ve adölesan (12-
18 yaş) yaş gruplarına ayrılmaktadır (Hardin ve Hackell, 
2017). Bebeklik döneminde (0-1 yaş) oral ilaç uygulaması 
yapılırken genellikle ilaçların sıvı şekilleri kullanılmakta-
dır. Özellikle bebekler kapsül ve tablet gibi katı formdaki 
ilaçları yutmakta zorlanmaktadır. Ayrıca katı formdaki 
ilaçların içerdikleri etken madde miktarı fazla olduğu için 
istenen dozajı ayarlamak daha zor olmaktadır. İlaç dozaj-
larının doğru şekilde ayarlanabilmesi ve kolaylıkla ölçü-
lebilmesi için ilaçların sıvı formları tercih edilmektedir 
(Pala ve Baktır, 2005). Sıvı ilaçlar şurup, süspansiyon ve 
solüsyon şeklinde olabilmektedir. Sıvı ilaçların ölçümün-
de ilaç kadehi, 5ml’lik ölçek, plastik damlalık ve enjektör 
kullanılmaktadır. 5 ml’lik ölçek (1 ölçek), sıvı ilaçların öl-
çümünde standart olarak kullanılan bir araçtır. 5 ml’nin 
altındaki ilaç dozları enjektörle ölçülmektedir. İlaç miktarı 
1 ml’den az ise insülin/tüberkülin enjektörü kullanılmak-
tadır (Çavuşoğlu, 2013). Enjektör; ilacın çekildiği ve üze-
rinde doz çizgileri bulunan hazne, iğnenin takıldığı ajutaj 
kısmı ve iğneden oluşmaktadır. Sıvı formdaki oral ilaçlar 
hazırlanırken enjektörün iğnesi çıkartılır ve ajutaj kısmı 
ile ilaç hazneye çekilir. Oral olmayan (damar içi veya kas 
içi) ilaçlarla karışmaması için enjektörün üzerine ilacın 
ismi yazılır, tedavi tepsisinde hazır olarak bekletilir ve te-
davi saatinde hastaya oral olarak uygulanır (Hockenberry 
ve Wilson, 2013). Oral verilecek sıvı formdaki ilacın dozu 
bebeğin yaşı, boyu ve kilosu dikkate alınarak hesaplanır 
ve hekim istemine göre günde iki veya üç kez olmak üzere 
bebeğe uygulanır. Bebeklerde oral sıvı ilaç uygulanırken 
enjektörün ajutaj kısmının bebeğin üst damağının arka 
bölümünü hedef alması gerekmektedir. Böylece bebeğin 
emme refleksi kullanılarak ilacı yutması sağlanır. Ancak 
standart enjektörlerin ajutajı bebeğin üst damak kısmının 
arka bölümüne ulaşacak uzunlukta olmadığı için ilacın 
dışarı atılmasına neden olur. Bebeğin yeterli dozu alması-
nı sağlamak için ilaç uygulama işlemi birkaç kez tekrarla-
nabilir (Boztepe ve ark., 2014; Çetinkaya ve Tengir, 2006). 
Pediatrik yoğun bakım ünitesi ve pediatrik acil gibi iş 
yükünün fazla olduğu, ilaç hazırlama esnasında bölün-
melerin yaşandığı ve kritik hastaların takibinin yapıldığı 
stresli ortamlarda çalışan hemşireler hazırladıkları ilacın 
takibini ve uygulamasını yapmakta birçok güçlük yaşa-
maktadırlar. Hemşireler, pediatrik kliniklerdeki yaşam 
bulguları takibi, ilaç uygulaması ve aile eğitimi gibi uy-
gulamalar ve klinikteki pediatrik popülasyonda yer alan 
hastaların bakımı için daha fazla vakit harcamaktadırlar 
(Çavuşoğlu, 2015; Uzun ve Arslan, 2008). İlaç uygulama 
esnasında hemşirenin hazırlık işlemlerinin kesintiye uğ-

raması ve dikkatinin dağılması, el yazılarının okunma-
ması, oral yoldan verilmesi için hazırlanan ilacın uygu-
lama esnasında hemşire veya öğrenci hemşirenin damar 
yolundan verilecek ilaçla karıştırması ilaç hatalarına yol 
açabilmektedir (Aygin ve Cengiz, 2011). Özellikle işe yeni 
başlayan hemşirelerin ve klinik uygulamaya yeni adapte 
olan öğrenci hemşirelerin oral sıvı ilaç uygulamasında 
standart enjektörlerin kullanıldığını bilmemesi pediatrik 
hastalar için risk oluşturmaktadır (Bodur ve ark., 2012). 
Bebeklerin kendilerini ifade etme becerileri kısıtlı oldu-
ğu için yanlış ilaç uygulanmasına yönelik verilen tepkiler 
sınırlı olmakta bu da ilacın yan etkilerinin anlaşılmasını 
geciktirmektedir (Törüner ve Erdemir, 2010). 

Günümüzde oral sıvı ilaç uygulaması için standart en-
jektör dışında geliştirilmiş kapaklı oral enjektör, silikon 
uçlu ilaç enjektörü ve emzikli ölçek olmak üzere farklı 
tiplerde oral enjektör türü bulunmaktadır. Enjektörde 
iğne yerine ajutajın kapak ile kapatılması iğnenin kul-
lanımından oluşabilecek sorunları engellemesine karşın 
enjektör tipinin klinikte kullanılan standart enjektör 
tipinde olması ilaç hatalarına neden olan asıl sorunu 
çözmekte yeterli değildir. Silikon uçlu ilaç enjektörünün 
ajutaj uzunluğu, ilacın ağıza verilmesini sağlayan uç kıs-
mı ve ilacı puşe yaparken parmakların sabitlendiği kıs-
mın boyutu ilaç uygulamasını tek tipe indirgemekte ve 
genel kullanımını sınırlandırmaktadır. Emzikli ölçekler 
ise bebeğin sevmediği tatlardaki sıvı ilaçların kullanımı 
yönünden tercih edilmemektedir (Grissinger, 2013; Yin 
ve ark., 2016). 

Bu çalışmada pediatrik hastalara oral sıvı ilaç uygula-
masında enjektör kullanımı nedeniyle oral uygulanacak 
ilacın damar yolundan verilmesi sonucu gelişen ilaç ha-
talarının önlenmesi amacıyla tasarlanan pediatrik oral 
enjektörün tanıtımı amaçlanmaktadır.

PEDİATRİK ORAL ENJEKTÖR TASARIMI

Pediatrik oral enjektör; ilacın çekildiği ve muhafaza 
edildiği enjektör haznesi (1), ilacın dozajını gösteren 
ölçü göstergeleri (2), ilacın enjektör haznesine çekilir-
ken geri itilen, ölçü göstergelerine göre uygun dozun 
ayarlanması ve enjektör haznesindeki havanın boşal-
tılması amacıyla hareket ettirilebilen, ilacın enjektör 
haznesinden itilerek uygulanmasını sağlayan enjektör 
pistonu (3), ilaç çekme ve uygulama esnasında el par-
maklarının konumlanmasıyla enjektörün sabit kal-
masını sağlayan enjektör tutacağı (4), içinde enjektör 
haznesi ve enjektör pistonu bulunan, üzerinde ölçü 
göstergeleri ve enjektör tutacağının yer aldığı enjektör 
gövdesi (5), ilacın ilaç şişesinden çekilmesini ve bebe-
ğin ağzına verilmesini sağlayan oral enjektör ağızlığı 
(6) ve ilacın oral enjektör ağızlığından enjektör haz-
nesine geçişini sağlayan oral enjektör ajutajından (7) 
oluşmaktadır (Şekil 1, Şekil 2).
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enjektör ajutajı enjektör gövdesine bağlı tek bir yapı halinde 
olduğu için ilaç uygulama sırasında sabit kalabilmektedir. 
Oral enjektör ajutajının ucunda yer alan dairesel formda 
olmayan oral enjektör ağızlığı bebeğin üst damağına uygun 
yapıda/uzunlukta olduğu için ilaç uygulama sırasında be-
beğin emme refleksini uyararak ilacı rahatlıkla emmesini 
sağlar. Oral enjektör ajutajı sahip olduğu dairesel formda 
olmayan oral enjektör ağızlığı sayesinde ilaç hazırlama es-
nasında oral enjektör ajutajına iğne ucu takılmasına izin 
vermemekte ve oluşabilecek ilaç hatalarını önlemektedir.

Sonuç olarak pediatrik oral enjektör ile pediatrik 
hastalara oral sıvı ilaç uygulanırken standart enjektör 
kullanımından kaynaklı oluşabilecek sorunların önlen-
mesi, uygulanacak ilacın doğru yoldan verilerek ilaç ha-
talarının azaltılması ve bebeğin üst damağı hedefleyen 
yapısı sayesinde ilaç uygulama sırasında bebeğin yeterli 
dozu alması sağlanabilir. Böylece pediatrik oral enjektör 
kullanımının, iş yükünün fazla olduğu pediatri klinik-
lerinde çalışan hemşirelerin dikkat eksikliğinden ötürü 
oral sıvı ilaçları yanlış yoldan vermesini önleyerek hasta 
güvenliğinin sağlamasına ve bakımın kalitesinin arttırıl-
masına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
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Şekil 1. Pediatrik oral enjektörünün önden görünüşü

Şekil 2. Pediatrik oral enjektörünün yandan görünüşü

Pediatrik hastalara oral sıvı ilaç uygulamasında enjektör 
kullanımı nedeniyle oral uygulanacak ilacın damar yolun-
dan verilmesi sonucu gelişen ilaç hatalarının önlenmesi 
için tasarlanmış olan pediatrik oral enjektör; ilaç hazırla-
ma sırasında hemşire tarafından enjektör gövdesinden 
kavranır. Enjektör gövdesi standart enjektör tiplerinden 
farklı olarak enjektör tutacağına doğru açılanmakta bu da 
enjektör tipinin diğerlerine göre ayırt edilebilmesini kolay-
laştırmaktadır. Hemşire işaret ve orta parmağını enjektör 
tutacağına yerleştirerek enjektörü yatay konuma getirir ve 
oral enjektör ağızlığını ilaç şişesinin içine doğru ilerletir. 
Hemşire enjektör pistonunu geriye doğru çekerek ilacın 
oral enjektör ağızlığından oral enjektör ajutajı aracılığıyla 
enjektör haznesine geçişini sağlar. Enjektör tutacağı kaymaz 
yapıda olup ilacın enjektör haznesine çekilmesi sırasında 
enjektör pistonunun hareketine bağlı oluşabilecek aksak-
lıkları önleyerek enjektörün sabit kalmasını sağlar. Enjektör 
haznesine çekilen ilaç ölçü göstergeleri aracılığıyla istenen 
doza getirilerek ve enjektör haznesindeki hava çıkarılarak 
uygulamaya hazır hale getirilir. Hemşire işaret ve orta par-
mağını enjektör tutacağına ve başparmağını enjektör pisto-
nuna konumlandırarak dairesel formda olmayan oral en-
jektör ağızlığı bebeğin üst damağına yaklaştırır ve enjektör 
pistonunu enjektör haznesindeki ilaç bitene kadar iter. Oral 
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The operation period is a process that requires a lot of atten-
tion, uses a lot of instruments and materials, needed continuous 
observation and maintains team communication without inter-
ruption. One of the most commonly used materials in surgi-
cal procedures is sponge. The operating room nurse confirms 
number of sponge with double count before and during opera-
tion and before the incision is closed. Depending on the type of 
surgery and the amount of bleeding, more sponge packages can 
be opened than the prescribed number. In surgical operations 
with excessive bleeding, the sponge is filled with blood, making 
it difficult to distinguish from tissue and can be forgotten with-
in the patient that can cause serious problems until the death of 
the patient. Nurses are responsible for monitoring critical data 
such as how many sponge packs are opened, used, and not used 
during the operation periods, the used sponge is given outside 
from the operation area. Sponge count controls are usually 
manual and there is no additional computer-controlled moni-
toring system. Various factors related to intense work pressure, 
fatigue and stress can causes an increase in error rates in man-
ual controls. The aim of this study is designing an electronic 
sponge counting unit group the sponge packs used during the 
operation according to the type and number, the waste sponge 
box automatically detects the used sponge, the digital screen 
with the current and simultaneous tracking of the sponge num-
ber and aiming to reduce the sponge forgetting in the patient. 
It consists of precision scales determinate number of sponge in 
the package with measuring the weight of sponge packs; digital 
screen displays the number of the beginning packages prepared 
to be used in the operation, the packages added during the 
operation and data of counting; a waste sponge box detect the 
wasted sponges with sensors and transfer to the digital screen. 
The digital screen has a touchscreen and includes the type and 
number of sponge packages, used waste sponge numbers and 
the remaining sterile sponge numbers, the manual counting 
option and counting report. Electronic sponge counting unit is 
portable and localized according to type of surgery; structure 
and cleanability of unit is similar to other devices in operating 
room therefore it makes easy the adaptation of using unit by 
operation room staff. The waste sponge box reduces the risk of 
contamination by detecting each sponge number with disposed 
one by one and preventing continuous contact of sponges con-
taminated with blood ve body fluids with the nurses.

As a result, it is aimed to reduce the effort and time for 
counting sponge by counting digitally, providing continuous, 
current and simultaneous observation sponge numbers used 
during the operation period, wasted sponges and new added. 
In this way, it is aimed to keep the sponge numbers current 
without having to be counted repeatedly before, during and 
after the operation and closing the operation area and pre-
vent the loss of any sponge in the patient with ensuring the 
synchronization between the number in the opened sponge 
package and used.

Keywords: operating room material, electronic sponge 
counting unit, nursing, sponge

Ameliyat süreci oldukça dikkat isteyen, birçok aletin ve malzeme-
nin kullanıldığı, sürekli gözlem gerektiren, ekip iletişiminin kesin-
tisiz devam ettiği bir süreçtir. Cerrahi işlemlerde en sık kullanılan 
malzemelerden birisi de spançtır. Ameliyathane hemşiresi ameliyat 
öncesinde, ameliyat sırasında ve insizyon kapatılmadan önce çift sa-
yım ile spanç adetini teyit etmektedir. Cerrahi operasyonun türüne 
ve kanama miktarına göre ameliyat öncesi öngörülen sayıdan daha 
fazla spanç paketi açılabilmektedir. Kanamanın fazla olduğu cerra-
hi operasyonlarda spanç kanla dolduğu için dokudan ayırt edilmesi 
zorlaşmakta ve hasta içinde unutulabilmektedir. Hastanın içerisinde 
spanç unutulması, hastanın ölümüne kadar ciddi sorunlara neden 
olabilmektedir. Hemşireler stresli ameliyat ortamlarında, operasyon 
süreleri boyunca kaç adet spanç paketinin açıldığı, kaçının kulla-
nıldığı, kaçının kullanılmadığı, kullanılan spançların ameliyat böl-
gesinden dışarıya verilip verilmediği gibi birçok kritik veriyi takip 
etmekle yükümlüdürler. Spanç sayılarının kontrolleri genellikle ma-
nuel olup bilgisayar kontrollü ek bir takip sistemi bulunmamaktadır. 
Yoğun iş temposu, yorgunluk ve strese bağlı çeşitli etkenler manuel 
kontrollerdeki hata oranlarında artışa neden olabilmektedir. Bu ça-
lışma ile ameliyat süresince kullanılan spanç paketlerini türüne ve 
sayısına göre gruplandırabilen, kullanılmış spançların otomatik ola-
rak algılandığı atık spanç kutusuna sahip, spanç sayısının güncel ve 
eş zamanlı takip edilebildiği dijital ekranı olan ve ameliyat sırasında 
hastada spanç unutulmasını azaltmayı hedefleyen elektronik spanç 
sayma ünitesinin tasarımı amaçlanmaktadır. Elektronik spanç say-
ma ünitesi; spanç paketlerinin ağırlığını ölçerek paket içerisindeki 
spanç adetini belirleyebilen hassas terazi; ameliyatta kullanılacak 
olan başlangıç paket sayısının, ameliyat esnasında ilave edilen pa-
ketlerin ve sayıma ilişkin bilgilerin görüntülendiği dijital ekran; kul-
lanılmış spançları sensörler aracılığıyla algılayabilen ve dijital ekrana 
aktarabilen atık spanç kutusundan oluşmaktadır. Elektronik spanç 
sayma ünitesinin dijital ekranı dokunmatik özellikte olup ekranda 
spanç paketlerinin türü, adeti, kullanılmış atık spanç sayısı ve geriye 
kalan steril spanç sayısı, gerektiğinde manuel sayım seçeneği ve sa-
yım raporu yer almaktadır. Elektronik spanç sayma ünitesi; portatif 
yapıda olup ameliyatın türüne göre ilgili yere lokalize olabilmekte, 
cihazın yapısı, kullanımı, temizlenebilirliği ameliyathanedeki diğer 
kullanılan araçlarla benzerlik göstermekte bu da ameliyathane çalı-
şanlarının cihazın kullanımına yönelik adaptasyonunu kolaylaştır-
maktadır. Atık spanç kutusu, spanç adetlerinin teker teker atılması 
kaydıyla sensörler aracılığı ile spançları algılayarak kan ve vücut sıvı-
larıyla temas etmiş spançların sayım nedeniyle hemşirelerle sürekli 
temasını engelleyerek kontaminasyon riskini azaltmaktadır.

Sonuç olarak ameliyathane hemşiresinin spanç sayımını dijital 
ortamda gerçekleştirmesi ile ameliyat süresi boyunca kullanılan, 
kullanılmış olan, yeni eklenen spanç sayılarını sürekli, güncel ve eş 
zamanlı gözlemlemesi sağlanarak spanç saymak için harcanan efor 
ve sürenin azaltılması hedeflenmektedir. Bu sayede spanç sayılarının 
ameliyattan önce, ameliyat sırasında ve ameliyat bölgesi kapanma-
dan önce tekrar tekrar sayılmasına gerek kalmaksızın sürekli güncel 
tutulması ve açılan spanç paketindeki sayı ile kullanılan spanç adeti 
arasındaki senkronizasyonun sağlanmasıyla herhangi bir spanç par-
çasının hastanın içinde unutulmasının önlenmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ameliyathane malzemesi, elektronik spanç 
sayma ünitesi, hemşirelik, spanç
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GİRİŞ

Günümüzde hastalıkların tedavisinde cerrahi yön-
temler sıklıkla kullanılmaktadır. 2015 yılı verilerine göre 
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kamu hastane-
lerinde 2,364,595 tane ameliyat gerçekleşirken özel has-
tanelerde 1,604,126 ve üniversite hastanelerinde 801,424 
tane ameliyat gerçekleşmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı 
Genel Sağlık İstatistikleri, 2015). Ameliyat süreci dikkat 
isteyen, birçok aletin ve malzemenin kullanıldığı, sürek-
li gözlem gerektiren, ekip iletişiminin kesintisiz devam 
ettiği bir süreçtir. Cerrahi işlemlerde en sık kullanılan 
malzemelerden birisi spançtır. Kamu hastaneleri 2016-
2017 yılı tüketim tutarına göre ilk 100 tıbbi sarf malze-
me içerisinde spanç 31. sırada yer almaktadır. 2016 yılı 
toplam spanç tüketim tutarı 17.000.597 TL iken 2017 
yılında % 31,87 artışla 24.951.440 TL olmuştur (T.C. 
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri İstatistik Raporu, 
2017). Ameliyathane hemşireleri ameliyat öncesin-
de, ameliyat sırasında ve ameliyat kesisi kapatılmadan 
önce çift sayım yaparak spanç sayısını teyit etmektedir. 
Ameliyatın türüne ve kanama durumuna göre ameliyat 
öncesi belirtilen sayıdan daha fazla spanç paketi açılabil-
mektedir (Karakaya ve ark., 2015). Özellikle kanamanın 
fazla olduğu durumlarda spanç kanla dolduğu için do-
kudan ayırt edilmesi zorlaşmakta ve hastanın içerisin-
de unutulabilmektedir. Spanç unutulması durumunda 
hastada ciddi sorunlar gelişebilmekte bazen bu durum 
hastanın ölümüne sebep olabilmektedir (Durukan ve 
ark., 2014; Lauwers & Van Hee, 2000; McIntyre ve ark., 
2010; Susmallian ve ark., 2016). Hastanın içinde spanç 
unutulması hem hastanın tedavi maliyetini artırırken 
diğer yandan açılan hukuki davalarda maddi ve manevi 
kayıpların giderilmesi için yüksek meblağlarda tazmi-
nat, sağlık çalışanları veya hastaneden istenebilmektedir 
(İstanbul Barosu, 2012). Özellikle uzun süren ameliyat-
ların sürekli dikkat gerektirmesi, ayaküstü çalışılması 
nedeniyle dinlenme imkanının olmaması, büyük ame-
liyatlarda kullanılan aletlerin çeşitliliği ve fazlalığı, kul-
lanılan spanç çeşitleri ve sayısının normal ameliyatlara 
göre daha fazla olması çalışanların hataya eğilimini artır-
maktadır (Hariharan & Lobo, 2013). Ameliyat süresi bo-
yunca açılan, kullanılan ve kullanılmayan spanç sayıları-
nın not edileceği ya da sürekli gözlemleneceği bir sistem 
bulunmamaktadır. Bu çalışmada, hemşirelerin spanç 
sayımını manuel olarak yapması nedeniyle gelişebilecek 
hataların önlenmesi ve hastanın içinde spanç unutulma-
sının önüne geçilmesi amacıyla tasarlanan elektronik 
spanç sayma ünitesinin tanıtımı amaçlanmaktadır.

ELEKTRONİK SPANÇ SAYMA ÜNİTESİ

Elektronik spanç sayma ünitesi; spanç sayma cihazı, 
atık spanç kutusu ve dijital ekran olmak üzere toplam üç 
bölümden oluşmaktadır (Şekil 1). 

Şekil 1. Elektronik spanç sayma ünitesinin genel görünümü

1. Spanç sayma cihazı: Ameliyat öncesi ve sırasında açıla-
cak olan steril spanç paketlerinin ağırlığını ölçerek her bir pa-
ket içerisindeki spanç adetini belirleyebilen hassas teraziden 
oluşmaktadır. Hassas terazi sistemi ile 1/100 hassasiyetinde 
çalışma aralığına sahip olmakla birlikte manuel olarak spanç 
adetini hafızaya alabildiği gibi geçmişe dönük spanç kulla-
nım istatistiklerini de tutabilmektedir. Spanç sayım ünitesi 
steril olup kontamine etki göstermeyecek alanlarda konum-
landırılmaktadır. Sayım adetini kablolu/kablosuz sistemin 
diğer bileşeni olan dijital kontrol ekranına gönderebilmekte-
dir. Böylece açılan spanç paketlerindeki toplam spanç sayısı 
sürekli olarak dijital ekrana aktarıldığı için ameliyat süresince 
toplam spanç sayısı takip edilebilmektedir (Şekil 2).

Şekil 2. Spanç sayma cihazı

2. Atık spanç kutusu: Ameliyatta kullanılmış kirli spanç-
ların atıldığı atık spanç kutusu, silindir ağzında bulunan 
karşılıklı dört adet sensör ve algılayıcılar yardımıyla kutu-
ya tek tek atılan her bir spancın sayısını belirleyebilmekte 
ve belirlenen spanç sayısını kontür olarak dijital ekrana 
aktarabilmektedir. Atık spanç kutusuna atılan her spanç, 
dijital ekranda yer alan toplam spanç sayısından düşmekte 
ve ameliyat sırasında oluşan atık spanç sayısı belirlenebil-
mektedir. Diğer yandan, spançların ağırlıklarını tabanında-
ki hassas ikinci terazi ile tartarak emilen kan vb. sıvıların 
miktarını hesaplayabilmektedir (Şekil 3).

Şekil 3. Atık spanç kutusu
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3. Dijital ekran: Spanç sayma cihazı ile atık spanç 
kutusu arasında köprü görevi gören dijital ekran; ame-
liyatta kullanılan ve ilave edilen spanç paketlerini ve 
spanç sayımına yönelik bilgilerin sürekli ve güncel ola-
rak görüntülenmesini sağlamaktadır. Ameliyatta kul-
lanılan spanç paketlerinin türünü, adetini ve sayılarını 
göstermekte ve gerektiğinde manuel sayım seçeneğine 
izin vermektedir. Ekranda yer alan toplam spanç sayı-
sından atık spanç sayısını düşerek geriye kalan steril 
spanç sayısının bilgisini eş zamanlı olarak vermektedir. 
Dokunmatik özellikte olan dijital ekrana ameliyata iliş-
kin bilgiler girilebilmekte ve ameliyat sonunda da sayım 
raporu alınabilmektedir (Şekil 4).

Şekil 4. Dijital ekran

Piyasada çeşitli spanç sayma araçları bulunmakta ve 
genel olarak gruplandırıldığında elektronik ve meka-
nik olarak ikiye ayrılmaktadır. Mekanik spanç sayarın 
kullanımında spançlar ayrı bölmelere ayrılmış torbada 
muhafaza edilerek görsel olarak sayılmaktadır. Torbada 
bulunan bölmeler kısıtlı sayıda olduğu için uzun süren 
ameliyatlarda kanama miktarı artışına bağlı olarak spanç 
kullanımı artacağı için bölmeler yeterli olamamakta ve 
yeni torbalar gerekmektedir. Bu durum hemşireye fazla-
dan iş yükü getirmekte ve sayımın görsel yapılmasından 
dolayı hata olasılığı artmaktadır (Sponge Counter Bags; 
Sponge Counter Caddy). 

Elektronik olarak ise piyasada hâlihazırda bulunan 
cihazlardan bazıları atık spançları spanç içerisinde bu-
lunan mikro etiketler ile algılayarak saydığı için sadece 
kendi cihazları için üretilen spançları kullanmaktadır. 
Diğer yandan piyasadaki cihazların bazıları ameliyat-
hanede çok fazla yer kaplamakta ve mobil olmamanın 
yanı sıra portatif yapıya da uyum sağlayamamaktadır. 
Piyasada bulunan cihazların bazılarının kompakt ya-
pıda olmasından kaynaklı steril spançların tartıldığı 
alanın, atık spançlar tarafından kontaminasyona uğ-
raması enfeksiyon riskini arttırabilmektedir (RFDetect 
Gauze Sponges; SurgiCount Safety Sponge System). 
Elektronik spanç sayma ünitesi ise ameliyathane bi-
rimlerinde kullanılan tüm spanç türlerini saymak için 
uyumlu olup, fazla alan kaplamayan, mobil yapısı gere-
ği ameliyat türüne göre lokasyonu ayarlanabilen, por-
tatif yapıda ve spançların tartıldığı alan ile atık spanç 
kutusunun farklı yerlerde bulunmasından dolayı kon-
taminasyonu önleyen teknolojik yapıya sahiptir. Aynı 

zamanda cihazın yapısı, kullanımı, temizlenebilirliği 
ameliyathanedeki diğer kullanılan araçlarla benzerlik 
göstermektedir.

Sonuç olarak elektronik spanç sayma ünitesi ile spanç 
paketlerinin içindeki spanç adetinin kontrolü ve açılan 
spanç paket sayılarının sisteme eklenmesiyle güncel 
spanç kullanımının takip edilmesi, diğer yandan kulla-
nılan spançların tekrar sayılmasına gerek kalmadan atıl-
dığı kutu tarafından otomatik algılanması sayesinde ek-
randa gözlemlenebilmesi sağlanabilir. Böylece ameliyat 
boyunca defalarca tekrarlanan sayma işleminin yerine 
güncel, sürekli ve eş zamanlı izlenebilen bir cihaz aracı-
lığı ile spanç unutulmasına yönelik risklerin azaltılarak 
ameliyathane hemşirelerinin iş yükünün hafifletilmesi-
ne, hastaya ve sağlık çalışanlarına ilişkin zararların ön-
lenerek hastane maliyetinin azaltılmasına katkıda bulu-
nacağı düşünülmektedir. 
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Simulation-based training is an innovative training meth-
od that provides opportunities to acquire knowledge and gain 
skills using simulators, standard patients and virtual environ-
ments. It is an effective and valuable tool in the development of 
competence, self-confidence and leadership characteristics of 
healthcare professionals. With this training method, it is pos-
sible to learn comprehensive nursing practices without risking 
patient safety. Surgical nursing requires the ability to monitor 
and manage complex processes involving patient care, treat-
ment, follow-up and training in the pre- and post-operative 
period. The quality of nursing services provided at these stag-
es has a direct impact on patient satisfaction, prevention of 
complications and shortened hospital stay. As in all applied 
professions, it is important to combine theoretical knowledge 
and application process in the nursing profession. Simulation-
based education is a very effective method of combining these 
two learning areas that form the basis of nursing education. 
With simulation-based training techniques, nurses can gain a 
lot of skills such as history taking, physical examination, and 
preoperative patient training. With these training techniques, 
the ability of nurses to provide care for systems such as breath-
ing, circulation and excretion and to meet basic individual 
needs such as nutrition, wound care and mobilization can be 
increased. In addition, wound care, stoma care, trainings such 
as; Basic information about the prevention of postoperative 
complications such as shock and bleeding, and pain manage-
ment can be transferred and skills can be advanced. Passing 
simulation-based trainings on these different applications 
in surgical nursing has a significant contribution in gaining 
equipment and developing competence. In this way, it is pos-
sible for the nurses to work in surgical clinics to be aware of 
their duties and responsibilities and to have the application 
competence before meeting the patient.

Simulation-based trainings are techniques that improve 
self-efficacy perception and clinical decision making skills. 
With these techniques, he / she can easily transfer the learn-
ing he / she experiences by making and living to the clinic. In 
terms of all these features, simulation-based trainings are one 
of the most efficient training techniques for nursing education 
in the surgical process.

Keywords: surgical nursing, nursing, ınnovation, simula-
tion, technology

Simülasyon tabanlı eğitim, simülatörler, standart hastalar ve 
sanal ortamlar kullanarak bilgi edinme ve beceri kazanma fır-
satları sunan yenilikçi bir eğitim yöntemidir. Sağlık çalışanla-
rının yetkinlik, özgüven ve liderlik özelliklerinin gelişmesinde 
etkili ve değerli bir araçtır. Bu eğitim yöntemi ile hasta güvenli-
ğini riske atmadan kapsamlı hemşirelik uygulamalarını tekrar-
layarak öğrenmek mümkün olabilmektedir. Cerrahi hemşireliği 
ameliyat süreci, öncesi ve sonrasındaki dönemde hasta bakımı, 
tedavisi, takibi ve eğitimini kapsayan karmaşık süreçleri izleme 
ve yönetme becerisi gerektirmektedir. Bu aşamalarda sunulan 
hemşirelik hizmetlerinin kalitesi hasta memnuniyeti,  kompli-
kasyonların önlenmesi ve hastanede kalış süresinin kısalması 
üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Tüm uygulamalı meslek-
lerde olduğu gibi hemşirelik mesleğinde de teorik bilgi ve uy-
gulama sürecinin birleştirilmesi önemlidir. Simülasyon tabanlı 
eğitim, hemşirelik eğitiminin temelini oluşturan bu iki öğren-
me alanının birleştirilmesinde oldukça etkili bir yöntemdir.  
Simülasyon tabanlı eğitim teknikleri ile hemşirelere ameliyat 
öncesi dönemde öykü alma, fizik muayene ve ameliyat öncesi 
hasta eğitimi gibi birçok beceri kazandırılabilmektedir. Bu eği-
tim teknikleri ile ameliyat sonrası dönemde hemşirelerin, solu-
num, dolaşım, boşaltım gibi sistemlere yönelik bakım sunma ve 
beslenme,  yara bakımı, mobilizasyon gibi temel bireysel gerek-
sinimleri karşılanma yetkinliği arttırılabilmektedir.  Ayrıca yara 
bakımı, stoma bakımı, gibi eğitimler; ameliyat sonrası gelişe-
bilecek şok ve kanama gibi komplikasyonların önlenmesi, ağrı 
yönetimi gibi konularında temel bilgiler aktarılabilmekte ve be-
ceriler ileri düzeye taşınabilmektedir. Cerrahi hemşireliğindeki 
bu farklı uygulamalara ilişkin simülasyon tabanlı eğitimlerden 
geçme donanım kazanma ve yetkinlik geliştirmede anlamlı bir 
katkıya sahiptir. Bu sayede cerrahi kliniklerde çalışacak hemşi-
relerin hasta ile karşılaşmadan önce görev ve sorumluluklarının 
farkında olması ve uygulama yeterliliğine sahip olması müm-
kün olabilmektedir. 

Simülasyon tabanlı eğitimler öz yeterlilik algısını ve klinik 
karar verme becerisini geliştiren tekniklerdir. Bu tekniklerle kişi 
yaparak ve yaşayarak deneyimlediği öğrenmeyi kliniğe kolay-
ca aktarabilmektedir. Tüm bu özellikleri bakımdan simülasyon 
tabanlı eğitimler ameliyat sürecinde hemşirelik eğitimi için en 
verimli eğitim tekniklerinden birisidir. 

Anahtar kelimeler: cerrahi hemşireliği, hemşirelik, inovasyon, 
simülasyon, teknoloji
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GİRİŞ

Simülasyon tabanlı uygulamalar, katılımcıların yeni 
bilgiler öğrenmesine ve önceki bilgileri uygulama fır-
satı elde etmesine olanak sunan deneyimsel öğrenme 
fırsatlarıdır (Pilcher et al., 2012). Kullanımı havacılık, 
savunma sektörü ve uzay araştırmaları gibi alanlarda 
başlayan simülasyon uygulamaları son yirmi yılda ulus-
lararası sağlık eğitiminde oldukça fazla benimsenmiştir. 
Günümüzde simülasyon tabanlı eğitimler, teknolojik 
yeniliklerin sağlık hizmetlerinde kullanımının değer-
lendirilmesi ve sağlık eğitiminde standartlaştırılmış bir 
müfredat oluşturmak için oldukça kullanışlı yenilik-
çi bir metod olarak dikkat çekmektedir (Motola et al., 
2013). Simülasyon tabanlı eğitimler yeni olmasa da, 
hemşire eğitiminde kullanımı oldukça yenidir (Murray 
et al., 2008).

Simülasyon tabanlı eğitimler, hemşire öğrencileri 
için öğrenmeyi kolaylaştırmaya, hasta sonuçlarını ve 
güvenliğini iyileştirmek için etkin bir eğitim aracıdır. 
Öğrencinin bilgiyi uygulama ve analiz etme yeteneği, 
yetkinliğin en önemli göstergelerindendir. Simülasyon 
tabanlı eğitimler, öğrencilerin teorik bilgileri anlama 
uygulama, analiz etme ve sentezleme aşamalarını bir 
dizi halinde tamamlamasını sağlayarak yetkinliğin ge-
lişmesini sağlamaktadır (Bloom, 1965). Simülasyon ta-
banlı eğitimler sadece uygulama becerisini geliştirmekle 
kalmaz, aynı zamanda öğrenilen kavram ve konulara 
ilişkin zihinsel modellerin uygulamaya yansıması ve iyi-
leştirilmesi için de uygun bir ortam oluşturur  (Zigmont 
et al., 2011).

Simülasyonlar, hemşire öğrencilerin bilgi dağarcı-
ğındaki boşlukların tanımlanması ve tamamlanması 
için somut deneyimler edinmesini sağlar. Simülasyon 
eğitimi sırasında öğrenciler genellikle stres yaşadık-
larını belirtirler ancak bu durum öğrenmeyi olumsuz 
etkileyecek boyutlarda değildir (Bloom, 1965; Johnson, 
2001). Bunun yanında simülasyonun etkinliği, tüm eği-
tim yöntemleri gibi, ne kadar iyi kullanıldığına bağlıdır. 
Simülasyon, hemşirelik becerilerinin geliştirilmesine 
yönelik olarak sonuç odaklı kullanılmalı ve eğitim müf-
redatına entegrasyonu titizlikle planlanmalıdır (Granger 
et al., 2011).

SİMÜLASYON TABANLI EĞİTİMİN 
HEMŞİRELİKTE KULLANIMI

Hemşirelik eğitiminde uygulama becerisi kazanımına 
yönelik geleneksel eğitim yöntemi öğreticiyi izleme ve 
işlemi tekrarlama basamaklarına temellenmiştir. Ancak 
bu yöntem öğrencilerin çeşitli temel becerilere hakim 
olmalarını, karmaşık prosedürleri gözetim altında ta-
mamlamalarını ve bu süreçte diğer ekip üyeleriyle etkili 
iletişim kurmalarını sağlayamadığı için eleştirilmek-
tedir. Hemşirelik eğitimcileri, eleştirilen bu noktalara 

çözüm getirmek ve güvenli hasta bakımını sağlayabil-
mek için yeni eğitim modelleri arayışına girmişlerdir 
(Granger et al., 2011).

Simülasyon tabanlı eğitim, bu arayışta çeşitli öğretim 
stratejileri arasında öne çıkanlardan biridir (Motola et 
al., 2013). Simülasyon laboratuvarları, hemşire öğrenci-
lerin klinik ortama girmeden önce hasta bakım prose-
dürleri ve becerileri hakkında bilgi edinebilecekleri, uy-
gulayabilecekleri ve değerlendirilebilecekleri esnek bir 
ortam sağlamaktadır (Clendinneng, 2011). Simülasyon 
tabanlı eğitimler, hemşirelik öğrencilerinin klinik senar-
yoları değerlendirme ve uygulamaya katılma, girişim-
leri uygulama ve hasta güvenliğinden ödün vermeden 
doğru hemşirelik eylemlerini gösterme fırsatını sağlar 
(Bashaw, 2016).

Simülasyon tabanlı eğitimlerde öğrenciler kliniklere 
gerçeğe yakın benzerliğe sahip ortamlarda uygulama-
ları tekrar ederek temel bilişsel ve psikomotor beceriler 
kazanırlar (Clendinneng, 2011)). Simülasyon eğitimle-
rinin sonrasında uygulanan çözümleme aşaması, öğ-
rencilerin gelecekteki performanslarını iyileştirmek için 
deneyimlerini topluca ve bireysel olarak keşfetmeleri ve 
yansıtmaları için teşvik edilen yapılandırılmış, güdümlü 
bir etkinliktir (Bradshaw & Lowenstein, 2011).   

Simülasyon tabanlı eğitimler gibi simülasyon tabanlı 
araştırmalar da hemşirelik mesleğinin gelişmesine katkı 
sağlamaktadır. Simülasyon tabanlı araştırmalar, mevcut 
uygulamadaki boşlukları tanımlamak, farklı çözümleri 
test etmek ve hasta güvenliğinden ödün vermeyen bir 
ortamda performansı inceleyerek algoritmalar geliştiril-
mesi için bir araç olarak hizmet etmektedir (Gaba et al., 
2001; Naik & Brien, 2013).

SİMÜLASYON TABANLI EĞİTİM CERRAHİ 
HEMŞİRELİĞİNDE KULLANIMI

Simülasyon tabanlı eğitim yöntemleri eleştirel düşün-
me, klinik yargı ve bilgi edinme gibi alanlarda cerrahi 
hemşirelerinin ve öğrencilerin mesleki yetkinliğini ge-
liştirme potansiyeline sahiptir (Naik & Brien, 2013). 
Simülasyon laboratuvarları, öğrencilerin klinik ortama 
girmeden önce hasta bakımı konusunda bilgi edinebi-
lecekleri ve becerilerini geliştirebilecekleri güvenli bir 
ortam sağlar (Clendinneng, 2011). Hemşirelik uygula-
malarının bir model üzerinde yapılması, öğrencilerin 
becerilerinin gelişmesini ve kişisel öğrenme ihtiyaç-
larına odaklanmalarını sağlar (Feingold et al., 2004; 
Gentile, 1972) Bu, öğrencilerin uygun girişimleri ger-
çekleştirmek için motor öğrenme sürecini tamamla-
malarına ve bilişsel haritalar oluşturmasına yardımcı 
olur. Laboratuvar ortamında öğrenciler, klinik ortamın 
çok beceri kazandırılabilmektedir. Bu eğitim teknikleri 
ile ameliyat sonrası dönemde hemşirelerin, solunum, 
dolaşım öğrenmeyi güçleştiren karıştırıcı uyaranla-
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banlı eğitimlerin katkısının olduğunu gösteren çalışma-
larda mevcuttur. Simülasyon tabanlı eğitim ülkemizde 
kullanılmaktadır. Bunun yanında bütün üniversitelerde 
yaygınlaştırılmalıdır.

SONUÇ

Simülasyon tabanlı eğitimler hasta güvenliği riske atıl-
madan öğrencilerin becerilerinin gelişmesine olanak 
sunmaktadır. Ayrıca öz yeterlilik algısını ve klinik karar 
verme becerisini geliştiren tekniklerdir. Bu tekniklerle 
kişi yaparak ve yaşayarak deneyimlediği öğrenmeyi kli-
niğe kolayca aktarabilmektedir. Bu özellikleri bakımdan 
simülasyon tabanlı eğitimler ameliyat sürecinde hemşi-
relik eğitimi için en verimli eğitim tekniklerinden biri-
sidir. Cerrahi hemşireliğindeki farklı uygulamalara iliş-
kin simülasyon tabanlı eğitimlerden geçme, donanım 
kazanma ve yetkinlik geliştirmede anlamlı bir katkıya 
sahiptir. Bu sayede cerrahi kliniklerde çalışacak hem-
şirelerin hasta ile karşılaşmadan önce görev ve sorum-
luluklarının farkında olması ve uygulama yeterliliğine 
sahip olması mümkün olabilmektedir. 
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rına maruz kalmazlar. Simülasyon eğitimleri, cerrahi 
hemşireliği öğrencilerine beceri eğitimleri şeklinde ve 
müfredatla bütünleşmiş bir şekilde yüksek geçerlilikte 
simülatörler ve yapılandırılmış senaryolarla verilebilir. 
Böylece öğrenciler, kalıcı öğrenme sağlanarak kliniğe 
çıkmadan önce sağlam temeller atılmış olur (Arekalin et 
all, 2017). Simülasyon tabanlı eğitim teknikleri ile hem-
şirelere ameliyat öncesi dönemde öykü alma, fizik mua-
yene ve ameliyat öncesi hasta eğitimi gibi bir, boşaltım 
gibi sistemlere yönelik bakım sunma ve beslenme,  yara 
bakımı, mobilizasyon gibi temel bireysel gereksinimleri 
karşılanma yetkinliği arttırılabilmektedir.  Ayrıca yara 
bakımı, stoma bakımı, gibi eğitimler; ameliyat sonrası 
gelişebilecek şok ve kanama gibi komplikasyonların ön-
lenmesi, ağrı yönetimi gibi konularında temel bilgiler 
aktarılabilmekte ve beceriler ileri düzeye taşınabilmek-
tedir (Granger, 2011; Bashaw, 2016). 

 Ameliyat öncesi hastalardaki ameliyata ilişkin bi-
linmeyen korkusu ile başa çıkması için hastanın ha-
zırlanması gerekmektedir. Ameliyet sırasında hastalar 
alışık olmadıkları son derece karmaşık, teknolojik bir 
ortamda bulunmaları nedeniyle yine korku ve anksi-
yete deneyimleyebilirler. Ameliyet sonrasında ise başta 
ağrı olmak üzere birçok semptomun yönetimi gerek-
mektedir (Arakelian et al., 2017). Bu aşamalarda cer-
rahi hemşirelerinin hasta bakımını başarılı bir şekilde 
gerçekleştirebilmesi için simülasyona dayalı eğitimler 
oldukça etkilidir (Naik & Brien, 2013).  Simülasyon se-
naryoları, hemşirelik öğrencilerinin, hastalar için risk 
oluşturmayan bir ortamda istenmeyen hasta sonuçlarını 
deneyimlemelerine izin verir. Böylece, gerçek hastalara 
zarar vermeden güvenli bir öğrenme ortamında perfor-
manslarını değerlendirmeleri ve iyileştirmeleri sağlanır 
(Bashaw, 2016). 

Simülasyon tabanlı eğitimlerde cerrrahi ekibin farklı 
rollerde bulunmaları böylece de ekip iletişiminin güç-
lenmesi ve birbirlerinden beklentilerinin anlaşılması 
kolaylaşır. Örneğin, hemşire hekim rolünü, hekim anes-
tizyen rolünü üstlenebilir. Böylece ekip üyeleri karşılıklı 
olarak rol ve sorumluluklarını daha iyi anlayabilir. Bu 
öğrenme fırsatı diğer eğitim yöntemleri ile gerçekleşti-
rilemez (Mauch et al., 2012). Ayrıca simülasyon tabanlı 
eğitimlerde geleneksel eğitim yöntemleri ile mümkün 
olmayan, olağandışı acil durumlar ani kalp krizi, büyük 
kanama gibi ameliyat sonrası gelişebilecek olan kompli-
kasyonların yönetimine aktif katılım deneyimi mümkün 
olabilmektedir ( Motola et al., 2013). 

Yapılan bir çalışmada hemşirelik öğrencilerinin ameli-
yat öncesi ve sonrası hasta bakım yönetimini öğrenme-
sinde simülasyon tekniğinin etkili olduğunu bulmuştur 
(Durmaz, 2012). Bunun yanında yapılan çalışmalarda 
öğrencilerin problem çözme (Tavşanlı, 2018), klinik ka-
rar verme (Arslan, 2018) ve temel becerilerinin (Gürol et 
all, 2016; Mete et all, 2017) gelişmesinde simülasyon ta-
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INTRODUCTION: Covid-19 does not affect the epidem-
ic process, such as health, economy, or educational activi-
ties. Higher Education Institution (YÖK) and universities 
have sought to find a solution urgently to prevent disruption 
and effects of education. In this process, students complet-
ed their lessons by using online application opportunities 
over the Internet. Together, they are used by both instruc-
tors and instructors in using online application services over 
the Internet. For this reason, our study is compatible with 
Covid-19.

METHOD: A descriptive study. The study works in univer-
sities in the Eastern Black Sea Region, where nursing informa-
tion is studied. Data is used by researchers using the Google 
forms tool Data collection collection forms (Introductory 
Form, E-Lessons Satisfaction Scale, Distance Education 
Students' Opinion Scale for Distance Education) IBM 
Statistical Package for Data Analysis (IBM SPSS; Armonk, NY, 
USA) program was used. It was evaluated by the Shapiro-Wilk 
test.

RESULTS: The median score was 6 (min = 1, max = 9). 
Students have difficulty in focusing on the lesson because the 
connection with the lesson is broken, why they are working 
in a job are attending the lessons, the duration of the lessons 
is not enough, whether it is necessary to contact by phone. It 
was determined that there was a moderately positive relation-
ship between the scores obtained from the satisfaction scale 
for e-courses.

CONCLUSION: When Covid-19 was epidemic, they ex-
perienced some difficulties related to distance education. 
Difficulties experienced developed due to the technical rea-
sons. Also consider this because of the epidemic of this situ-
ation, due to the sudden transition from formal education to 
distance education. It is recommended to study this sample in 
different sample groups.

Keywords: distance education, nursing, postgraduate, pan-
demic, Covid-19

GİRİŞ: Covid-19 salgın süreci sağlık, ekonomi gibi alanla-
rı etkilediği gibi eğitim alanını da etkilemiştir. Yüksek Öğretim 
Kurumu (YÖK) ve üniversiteler eğitimin aksaması ve öğren-
cilerin mağduriyet yaşamaması için ivedilikle çözüm arayışına 
girmişlerdir. Bu süreçte İnternet üzerinden çevrimiçi uygulama 
olanaklarını kullanarak öğrencilere derslerini tamamlamıştır. 
Bununla birlikte, hem öğrenciler hem de öğretim görevlileri tara-
fından internet üzerinden çevrimiçi uygulama hizmetlerini kul-
lanmada kullanıcıların yaşadığı güçlükler olmuştur. Bu sebeple 
çalışmamız Covid-19 pandemi sürecinde lisansüstü öğrencilerin 
uzaktan eğitim sistemine ilişkin görüşlerinin ve memnuniyet dü-
zeylerinin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır.

YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikte olan çalışma Doğu Karadeniz 
Bölgesi’ndeki bir üniversitede, hemşirelik bölümünde lisansüstü 
eğitim görmekte olan öğrenciler ile gerçekleştirildi. Veriler araş-
tırmacılar tarafından Google formlar aracı kullanılarak oluştu-
rulan veri toplama formları (Tanıtım Formu, E-Derslere Yönelik 
Memnuniyet Ölçeği, Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan 
Eğitime Yönelik Görüşleri Ölçeği) oluşturularak hemşirelik li-
sansüstü öğrencilere whatsapp uygulaması kullanılarak iletildi. 
Veri analizi için IBM Statistical Package for Social Sciences (IBM 
SPSS; Armonk, NY, USA) programı kullanıldı. Normal dağılıma 
uygunluk Shapiro-Wilk testi ile değerlendirildi.

BULGULAR: Katılımcıların aldıkları uzaktan eğitimin ve-
rimliliğini birden ona kadar bir puan vererek yaptıkları değer-
lendirmede medyan puan 6 (min=1, max=9) olarak tespit edildi. 
Öğrencilerin ders esnasında bağlantı koptuğu için derse odaklan-
makta zorluk yaşandığı, bir işte çalışıyor olma nedeniyle derslere 
katılmakta güçlükler olduğu, derslerin süresinin yeterli bulun-
madığı, telefonla bağlantı kurmak zorunda olma nedeniyle bağ-
lantı sorunları ile karşılaşıldığı belirtildi. Uzaktan eğitim öğren-
cilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri ölçeği ve E-Derslere 
yönelik memnuniyet ölçeğinden alınan puanlar arasında orta 
düzeyde pozitif bir ilişki olduğu belirlendi.

SONUÇ: Covid-19 salgın döneminde öğrencilerin uzaktan 
eğitime bağlı bazı güçlükler yaşamışlardır. Yaşanan güçlükler ki-
şiye, teknik nedenlere bağlı olarak gelişmiştir. Ayrıca bu duru-
mun salgın nedeni ile örgün eğitimden uzaktan eğitime ani geçiş 
nedeni ile de olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle farklı örnek-
lem gruplarında çalışılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitim, hemşirelik, lisansüstü, 
pandemi, Covid-19

SS-019
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UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE 
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lanıldı. Kullanılan veri toplama araçları Google form-
lar programı kullanılarak online paylaşıma uygun bir 
form halinde hazırlandı. Hazırlanan form bölümdeki 
öğrenciler ile whatsapp grupları aracılığıyla paylaşıldı. 
Öğrenciler sözel olarak çalışma konusunda bilgilendi-
rildi. Ayrıca online form üzerinde çalışma konusunda 
açıklayıcı bilgiye yer verildi. Katılımcılardan onam ve-
riyorum butonunu tıklayarak çalışma konusunda bil-
gilendirildiklerini ve katılmayı kabul ettiklerini beyan 
etmeleri istendi. 

Veri Toplama Araçları
Tanıtıcı özellikler formu: Araştırmacıların deneyim-

lerine ve literatür bilgisine dayanılarak oluşturulmuştur. 
Form iki bölüm halinde hazırlanmıştır. Formun ilk bö-
lümü demografik verilere ayrılmıştır. Bu bölümde eği-
tim düzeyi, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve medeni hal ile 
ilgili beş soru soruldu. Formun ikinci bölümü ise uzak-
tan eğitim esnasında karşılaşılan sorunları tespit etmeye 
yönelik sorulara ayrıldı.

Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yö-
nelik görüşleri ölçeği: Yıldırım ve arkadaşları tarafın-
dan 2014 yılında geliştirilen ölçek 18 maddeden ve dört 
alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutları kişisel 
uygunluk, etkililik, öğreticilik ve yatkınlık şeklindedir. 
Likert tipinde olan ölçek hiçbir zaman katılmıyorum=1, 
nadiren katılıyorum=2, bazen katılıyorum=3, genellik-
le katılıyorum=4, her zaman katılıyorum=5 olacak şe-
kilde puanlanmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık analizinde 
Cronbach’s alpha katsayısı 0,864 olarak tespit edilmiştir. 
Bu çalışmada ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0,707 olarak 
bulundu.

E-Derslere yönelik memnuniyet ölçeği: Geçer ve 
arkadaşları tarafından 2015 yılında geliştirilen öl-
çek 35 maddeden oluşan likert tipi bir ölçektir. Ölçek 
Kullanılan materyaller ve iletişim araçları, Öğretmen-
öğrenci etkileşimi, Ortam tasarımı, E-derse yönelik tu-
tum ve Dersin içeriği ve öğretim süreci alt boyutların-
dan oluşmaktadır. Ölçeği oluşturan maddelerin 32’si 
olumlu, 3 ‘ü olumsuzdur. Ölçek maddeleri hiç katıl-
mıyorum “1”, katılmıyorum “2”, biraz katılıyorum “3”, 
katılıyorum “4” ve tamamen katılıyorum “5” olacak şe-
kilde puanlanmaktadır. Ölçeğin güvenirlik çalışmasın-
da Cronbach Alfa değeri 0.966 olarak hesaplanmıştır. 
En fazla 175, en en az 35 puan alınabilen ölçekten elde 
edilen puanların artması öğrencilerin memnuniyet 
düzeyinin arttığını göstermektedir (Geçer 2015). Bu 
çalışmada ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0,956 olarak 
bulundu. 

İstatistiksel Analiz
Veri analizi için IBM Statistical Package for  Social  

Sciences  (IBM  SPSS;  Armonk,  NY,  USA) programı 
kullanıldı. Normal dağılıma uygunluk Shapiro-Wilk 

GİRİŞ 

Covid-19 salgını Mart 2019 başladı ve dünyanın gün-
demini uzun bir süredir meşgul etmektedir. Salgın ülke-
leri ekonomik, sosyal açıdan etkilediği gibi eğitim faali-
yetlerini de etkilemiştir. Covid-19 neden olduğu sağlık 
krizleri ve diğer acil durumlar nedeniyle geçici olarak 
okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Bu karar çok 
hızlı bir şekilde alınmış olup tüm dünya genelinde uy-
gulanmıştır (UNESCO, 2020). Bu sebeple öğrenci ha-
raketliliğini azaltmak, gençlerin ve çocukların enfeksi-
yonu taşımasını önlemek amacı ile birçok ülke örgün 
eğitime ara verdi (UNESCO, 2020; Ng ve Peggy, 2020). 
Ülkeler pandemi sürecinde eğitim yürütülebilmesi için 
çeşitli çıkış yolları aradı (Rajab et all., 2020). Ülkemizde 
de bilim uzmanları uzaktan eğitimin yararlı olacağını 
önerdi. Bu sebeple eğitimin devam edebilmesi amacı ile 
üniversiteler ani bir dönüşüm yaparak uzaktan eğitim 
sürecine geçmiştir.

Çalışmamız covid-19 pandemi sürecinde lisansüstü 
öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine ilişkin görüşle-
rinin ve memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi 
amacıyla yapılmıştır. Pandemi süreci gibi kriz dönem-
lerin de eğitim iyileştirilmesine yönelik katkı sağlamak 
amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Araştırmanın Türü
Çalışma tanımlayıcı nitelikte bir araştırmadır

Araştırmanın Yeri
Çalışma Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki bir üniversite-

de gerçekleştirildi. 
Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi
Çalışmanın yürütüldüğü üniversitenin Hemşirelik 

bölümünde lisansüstü eğitim görmekte olan öğrenci-
ler araştırmanın evrenini oluşturdu. Örneklem yönte-
mi kullanılmaksızın tüm evrene ulaşılması hedeflendi. 
Çalışmaya hemşirelik bölümünde lisansüstü eğitim al-
makta olan 50 lisanüstü öğrenciden 34’ü katıldı. 

Araştırmanın yürütüldüğü üniversitede hemşirelik 
bölümünde lisansüstü eğitim alıyor olma ve Uzaktan 
öğrenim görüyor olma çalışmaya kabul edilme ölçütleri 
olarak seçildi. Araştırmada herhangi bir dışlama ölçütü 
kullanılmadı.  

Verilerin Niteliği ve Toplanması
COVİD-19 enfeksiyonu ile mücadele kapsamında 

sosyal mesafe kurallarına uymak ve bulaş riskine yol 
açmamak amacıyla çalışma online olarak yürütüldü. 
Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar ta-
rafından geliştirilen tanıtıcı özellikler formu, uzaktan 
eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşle-
ri ölçeği ve e-derslere yönelik memnuniyet ölçeği kul-
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Tablo 2. Katılımcıların EDYMÖ ve UEÖUEYG ölçeklerinden 
aldıkları puanlar

Yüksek lisans Doktora Toplam

pE-Derslere yönelik memnuniyet ölçeği (EDYMÖ)

Kullanılan materyaller- 
iletişim araçları, Ort±SS

24,6±7,17 25±7,42 24 (12,0) 0,903

Öğretmen-öğrenci etkileşimi, 
medyan (IQR)

15,5 (4,0) 12 (4,0) 14,5 (4,0) 0,309

Ortam tasarımı, Ort±SS 26,0±6,34 26,3±8,13 24 (11,0) 0,917

E-derse yönelik tutum, 
medyan (IQR)

18 (7,5) 18 (3,0) 18 (5,0) 0,277

Dersin içeriği ve öğretim 
süreci, medyan (IQR)

27 (11,5) 27 (6,7) 27 (10,2) 0,606

Toplam puan, Ort±SS 112,4±23,4 112,5±25,7 112,4±23,96 0,995

Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri ölçeği 
(UEÖUEYG)

Kişisel Uygunluk, medyan 
(IQR)

21 (8,5) 18 (5,5) 20 (6,0) 0,881

Etkililik, medyan Ort±SS 13,9±6,82 16,0±4,24 15 (9,5) 0,318

Öğreticilik, Ort±SS 14,2±4,97 11,5±4,42 13 (6,2) 0,149

Yatkınlık, medyan (IQR) 4,5 (3,5) 3 (1,0) 3 (2,2) 0,128

Toplam puan, Ort±SS 52,9±9,87 52,1±6,39 52,6±8,53 0,795

Katılımcıların E-Derslere yönelik memnuniyet öl-
çeğinden aldığı toplam puan ortalaması 112,4±23,96,  
Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yöne-
lik görüşleri ölçeğinden aldıkları puanın ortalaması 
ise 52,6±8,53olarak belirlendi (Tablo 2). Evli bireylerin 
Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yöne-
lik görüşleri ölçeğinin kişisel uygunluk ve etkililik alt 
boyutlarından aldığı medyan puanların (sırasıyla 23,0; 
18,0) bekarlara göre (sırasıyla 18,0; 13,0) istatistiksel 
olarak daha yüksek olduğu belirlendi (sırasıyla p=0,020, 
p=0,026). Ölçeklerden alınan puanlar diğer demografik 
özellikler açısından incelendiğinde katılımcılar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görüldü 
(p>0,05). 

Tablo 3. EDYMÖ ve UEÖUEYG ölçeklerinden alınan puanlar 
arasındaki ilişki

  UEÖUEYG EDYMÖ

Uzaktan eğitim öğrencilerinin 
uzaktan eğitime yönelik 
görüşleri ölçeği (UEÖUEYG)

R 1 0,638

P <0,001

N 30 30

E-Derslere yönelik memnuniyet 
ölçeği (EDYMÖ)

R 0,638 1

P <0,001

N 30 30

Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yöne-
lik görüşleri ölçeği ve E-Derslere yönelik memnuniyet 
ölçeğinden alınan puanlar arasında orta düzeyde po-
zitif bir ilişki olduğu belirlendi (r=0,638). Belirlenen 
bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,001) 
(Tablo 3).

testi ile değerlendirildi. Verilerin analizinde Mann 
Whitney-U testi, Student-t testi ve Pearson korelasyon 
analizi kullanıldı. Tanımlayıcı veriler sayı ve yüzdelik 
ifadelerle belirtildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi %95 
güven aralığında p<0,05 olarak kabul edildi.

BULGULAR

Araştırmaya Hemşirelik Bölümünde uzaktan eğitim 
yöntemi ile eğitim görmekte olan 34 lisansüstü öğren-
ci katıldı. Katılımcılardan dördünün doldurduğu veri 
formu eksik veri olması nedeniyle çalışmanın dışında 
tutuldu. Çalışma 30 lisansüstü hemşirelik öğrencisi ile 
tamamlandı.

Tablo 1. Katılımcıların tanıtıcı özellikleri

Yüksek lisans Doktora Toplam

Yaş, Ort±SS 28,2±2,77 28,5±3,09 28,3±2,85

Cinsiyet, n (%)

Kadın 15 (83,3) 11 (91,7) 26 (86,7)

Erkek 3 (16,7) 1 (8,3) 4 (13,3)

Medeni durum, n (%)

Bekar 14 (77,8) 5 (41,7) 19 (63,3)

Evli 4 (22,2) 7 (58,3) 11 (36,7)

Toplam 18 (60,0) 12 (40,0)

Çalışmaya katılan lisansüstü hemşirelik öğrencilerinin 
%60,0’ı Yüksek Lisans öğrencisi idi. Katılımcıların yaş 
ortalaması 28,3±2,85 (min=24, max=34) olup %86,7’si 
kadın, %63,3’ü bekar idi (Tablo 1). 

Katılımcıların aldıkları uzaktan eğitimin verimlili-
ğini birden ona kadar bir puan vererek yaptıkları de-
ğerlendirmede medyan puan 6 (min=1, max=9) ola-
rak tespit edildi. Lisansüstü hemşirelik öğrencilerinin 
uzaktan eğitimin verimliliğine ilişkin değerlendirme-
leri bakımından eğitim düzeyi  (p=0,618) ve cinsiyet 
bakımından (p= 0,472) istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık olmadığı ancak evli öğrencilerin verdiği med-
yan puanın (medyan=7) bekar öğrencilere göre (med-
yan=5) anlamlı düzeyde daha fazla olduğu saptandı 
(p=0,009).

Çalışmada, lisansüstü hemşirelik öğrencilerinin uzak-
tan eğitim alırken yaşadığı sorunlar değerlendirildi. 
Öğrencilerin verdiği cevapların %29,6’sında (n=21) ders 
esnasında bağlantı koptuğu için derse odaklanmakta 
zorluk yaşandığı, %21,1’inde (n=15) bir işte çalışıyor 
olma nedeniyle derslere katılmakta güçlükler olduğu, 
%18,3’ünde (n=13) derslerin süresinin yeterli bulunma-
dığı %15,5’inde ise (n=11) telefonla bağlantı kurmak zo-
runda olma nedeniyle bağlantı sorunları ile karşılaşıldığı 
belirtildi.
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yetersizliklerinde kaynaklanmaktadır. Bireysel olarak 
imkan yetersizlikleri; çalışmayı gerçekleştirdiğimiz öğ-
rencilerin lisansüstü öğrenci olmaları ve pandemi dö-
neminde sağlık çalışanı olarak sahada görev yapmaları 
nedeni ile bu zorlukları yaşadıkları düşünmektedirler.  
Üniversitedeki alt yapı yetersizlikleri ise pandeminin 
etkisi ile üniversitelerin hızla örgün eğitimden uzaktan 
eğitime geçmesi nedeni ile oluşmuştur.

Katılımcıların E-Derslere yönelik memnuniyet öl-
çeğinden aldığı toplam puan ortalaması 112,4±23,96,  
Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yöne-
lik görüşleri ölçeğinden aldıkları puanın ortalaması ise 
52,6±8,53olarak belirlendi. 

SONUÇLAR

Sonuç olarak pandemi süreci bir çok farklı alanda ol-
duğu gibi eğitim alanında pek çok güçlüğü beraberinde 
getirmiştir. Bu alanda yaşanan güçlükleri üniversitele-
rin alt yapı sorununu çözmeleri ve kriz durumları karşı 
belirli planlar oluşturarak çözülebileceği düşünülmektir. 
Bu çalışma daha geniş örneklemde ve akademisyenlerde 
yapabilir.
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TARTIŞMA 

Covid-19 salgını insanları yaşamın her alanında et-
kilediği gibi eğitim alanında da etkilemiştir. Bu süreçte 
eğitim faaliyetlerine üniversiteler online olarak devam 
ettirmişlerdir. Online eğitime ilişkin lisansüstü öğrenci-
lerin görüşlerini ve memnuniyet düzeylerini belirlemek 
amacı ile gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada öğrencilerin öz değerlendirmelerine göre 
online derslerin orta düzeyde verimli olduğu saptan-
dı. Pandemi sürecinde lisans öğrencileri ile yapılan bir 
çalışmada benzer şekilde yüz yüze yapılan eğitiminin 
verimli olduğu tespit edilmiştir. Ancak pandemi süreci 
gibi kriz durumlarında uzaktan eğitimin bir alternatif 
olacağı tespit edilmiştir (Keskin ve Özer Kaya, 2020). 
Danimarka da yapılan bir çalışmada uzaktan eğitim ve 
yüz yüze eğitimin karma şekilde verilmesinin yararlı ola-
cağı tespit edilmiştir (Rajab et all., 2020). Öğrencilerin 
pandemi sürecinde ani bir dönüşüm yaşamaları sebebi 
ile uzaktan eğitime adaptasyon da yaşadıkları güçlükler 
nedeni ile olacağı düşünülmektedir. 

Evli bireylerin uzaktan eğitim öğrencilerinin uzak-
tan eğitime yönelik görüşleri ölçeğinin kişisel uygunluk 
ve etkililik alt boyutlarından aldığı medyan puanların 
bekârlara göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu 
belirlendi. Evli bireylere evliğin getirdiği sorumluluk 
olması nedeni ile bekâr bireylere göre evden eğitim al-
maları memnuniyet düzeylerini arttırmıştır. Bunun ya-
nında hemşirelikte lisansüstü eğitim öğrencilerinin il 
dışından gelmesi de diğer bir sebebi olabilir. 

Bunun yanında evli öğrencilerin öz değerlendirme 
puanlarının, bekar öğrencilerin puanları göre anlamlı 
düzeyde yüksek olduğu saptandı. Bunun nedenin evli 
öğrencilerin bekar öğrencilere göre ailesel sorumluluk-
larının daha fazla olabileceği öngörülmektedir. Ayrıca 
pandemi sürecinde sadece üniversiteler değil kreş, ana-
okulu, ilk öğretim, orta öğretim ve liselerde eğitim fa-
aliyetleri durdurulmuştur. 20 yaş altında olan çocukla-
rada sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Bu sebeple evli 
bireylerin derslerini evden alabilmeleri onların derse 
olan ilgileri ve memnuniyetlerini arttırması ile ilişkili 
olabileceği düşünülmektedir.

Çalışmada, lisansüstü hemşirelik öğrencilerinin uzak-
tan eğitim alırken yaşadığı sorunlar ders esnasında bağ-
lantı koptuğu için derse odaklanmakta zorluk,  derslerin 
süresinin yeterli olmadığı, bir işte çalışıyor olma nede-
niyle derslere katılmakta güçlükler, telefonla bağlantı 
kurmak zorunda olma nedeniyle bağlantı sorunları ola-
rak belirlendi. Pandemi döneminde hemşirelik lisans öğ-
rencileri ile yapılan çalışmada öğrencilerin çalışmamızla 
benzer şekilde alt yapı sorunları yaşadıkları, imkan kı-
sıtlığı gibi sorun yaşadıklarını bulmuştur (Kürtüncü ve 
Kurt, 2020).   Bu bağlamda bizim çalışmamızdaki öğ-
rencilerin yaşadıkları sorunlar da kendi bireysel imkan 
yetersizlikleri ve eğitim aldıkları üniversitenin alt yapı 
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Artificial intelligence is defined as computer-based systems 
that can perform operations that typically require human in-
telligence, such as visual perception, voice recognition, deci-
sion making, or language translation. Artificial intelligence 
technology is based on software programs. With these pro-
grams, a brain power over the capacity of people can be pro-
duced and the things that people have to do can be done easily. 
Thus, both financial gain and time savings are provided for 
people. In healthcare, artificial intelligence technology is seen 
as a potential solution for accelerating innovation, improving 
the decision-making process, automating processes, reducing 
financial expenses, and analyzing complex medical data. The 
use of artificial intelligence technology for the purpose of de-
termining the etiology of diseases, choosing the appropriate 
treatment method based on the predicted results, and calcu-
lating the risk of disease based on genetic-environmental and 
social factors is becoming widespread. In this process, the im-
pact of artificial intelligence technology in the field of nursing 
is an important issue that needs to be addressed. Nurses must 
be included in the management of a large database of data that 
they observe and record within the context of nursing practic-
es. The analysis of these data is very important in that it has 
the potential to improve nursing knowledge and profession. 
However, regarding the artificial intelligence technology to be 
used within the scope of nursing practices; The appropriate-
ness of the purpose of application to care processes in terms of 
nursing principles, the predictability that desired results can 
be obtained, the scientific basis of the algorithms to be pro-
duced, and the ability to manage real life events in the nursing 
process are subjects to be questioned. In order to prevent a 
misconception about these issues, the reliability of the data 
and predicted results should be based on nursing knowledge 
and experience while producing artificial intelligence. Thus, 
the risks existing in the nature of artificial intelligence tech-
nology can be kept under control as in any new technology. 
Artificial intelligence will produce the next wave of innovation 
across healthcare services. In this regard, it should take its nec-
essary place in nursing education. In the field of nursing, the 
use of artificial intelligence in clinical follow-up and decision 
making is becoming widespread. The rapid development of 
digital technologies on a global scale will further expand the 
use of artificial intelligence in nursing practices. Therefore, 
scientific studies should be conducted on the use of artificial 
intelligence to improve the nursing profession and within the 
framework of nursing principles.

Keywords: nursing, artificial intelligence, technology, 
innovation

Yapay zekâ, görsel algılama, ses tanıma, karar verme ya da 
dil çevirisi gibi tipik olarak insan zekâsı gerektiren işlemleri 
yapabilen bilgisayar tabanlı sistemler olarak tanımlanır. Yapay 
zekâ teknolojisi yazılım programları üzerine kurulmuştur. Söz 
konusu programlarla insanların sahip olduğu kapasitesinin 
üzerinde bir beyin gücü üretilebilmekte ve insanların yapma-
sı gereken işler kolaylıkla yapılabilmektedir. Böylece insanlar 
için hem maddi kazanç hem de zaman tasarrufu sağlanmak-
tadır. Sağlık hizmetlerinde yapay zekâ teknolojisi inovasyo-
nun hızlandırılması, karar verme sürecinin iyileştirilmesi, 
süreçlerin otomatikleştirilmesi, mali giderlerin azaltılması 
ve karmaşık tıbbi verilerin analizi için potansiyel bir çözüm 
olarak görülmektedir. Yapay zeka teknolojisinin hastalıkların 
etiyolojisinin saptanması, tahmin edilen sonuçlara dayanarak 
uygun tedavi yönteminin seçilmesi,  genetik-çevresel ve sosyal 
faktörlere dayalı hastalık riskinin hesaplanması amaçlarıyla 
kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu süreçte yapay zeka teknoloji-
sinin hemşirelik alanındaki etkisi önemle ele alınması gereken 
bir konudur.  Hemşirelerin, hemşirelik uygulamaları kapsa-
mında gözlemlediği ve kaydettiği verilerden oluşan büyük veri 
tabanının yönetimine dâhil olmaları gerekmektedir. Bu verile-
rin analizi hemşirelik bilgi birikimini ve mesleğini geliştirme 
potansiyeli taşıması bakımından oldukça önemlidir. Ancak 
hemşirelik uygulamaları kapsamında kullanılacak yapay zeka 
teknolojisiyle ilgili olarak;  bakım süreçlerine uygulama ama-
cının hemşirelik ilkeleri açısından uygunluğu, istendik sonuç-
ların elde edilebileceğinin öngörülebiliyor olması, üretilecek 
algoritmaların bilimsel dayanağının sağlamlığı ve hemşirelik 
sürecinde gerçek yaşam olaylarını yönetme yeterliliği sorgu-
lanması gereken konulardır. Bu konulara ilişkin bir yanılgı-
nın ortaya çıkmaması için yapay zekâ üretilirken kullanılacak 
verilerin ve tahmin edilen sonuçların güvenilirliği hemşirelik 
bilgi ve deneyimine temellendirilmelidir.  Böylece her yeni 
teknolojide olduğu gibi yapay zeka teknolojisinin de doğa-
sında var olan riskler kontrol altında tutulabilir. Yapay zeka 
sağlık hizmetlerinin genelinde, bir sonraki yenilik dalgasını 
üretecektir. Bu bakımdan hemşirelik eğitiminde gereken yeri-
ni almalıdır.  Hemşirelik alanında yapay zekanın klinik takip 
ve karar verme sürecinde kullanımı yaygınlaşmaktadır. Dijital 
teknolojilerin küresel ölçekte hızla gelişmesi yapay zekanın 
hemşirelik uygulamalarındaki kullanım alanını daha da ge-
nişletecektir. Bu nedenle, yapay zekânın hemşirelik mesleğini 
geliştirmeye yönelik olarak ve hemşirelik ilkeleri çerçevesinde 
kullanımı konusunda bilimsel çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar kelimeler: hemşirelik, yapay zeka, teknoloji, 
inovasyon
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●	 Bala ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada diya-
bet ve metabolik sendromun sınıflandırılması test etmek 
için yapay zekâ kullanımıştır. Bu çalışma sonuçlarına 
göre biyokimyasal test sonuçlarına ve yaşam tarzlarına 
göre hastaların diyabet riskini ve şiddetini belirlemiştir 
(Bala ve ark., 2010)

●	 Yapay zekânın sağlık alanında başka bir kul-
lanımı ise psikolojik rahatsızlığı olan bireylere yöne-
lik kullanımıdır. Zihinsel sağlık sohbet robotu “Tesle” 
bu tür kullanıma bir örnektir. Zihinsel sağlık sohbet 
robotu, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar 
gibi mevcut iletişim kanalları aracılığıyla insanlara en 
çok ihtiyaç duydukları anda uygun destek sunmaktadır 
(Joerin ve ark., 2019). Yapılan randomize kontrollü bir 
çalışmada Tesle aracılığıyla sunulan duygusal deste-
ğinin, depresyon ve anksiyete semptomlarını sırasıyla 
%13 ve %18 oranında azalttığı bulunmuştur (Fulmer ve 
ark., 2018). 

●	 Yapay zekânın diğer bir kullanım alanı ise acil 
servislerde triyaj sağlamak amacı ile kullanılmasıdır 
(Wright ve ark., 2009). 

●	 Bunun yanında başka çalışmada ise hastaların 
taburculuk sonrası uygun birimlere yönlendirme de ya-
pay zekânın kullanılabilirliğini göstermiştir. (Lussier ve 
ark., 2007).

Sağlık alanında birçok alanda yapay zekâ kullanıldı-
ğını görülmektedir. Bu teknolojinin kullanımı ile hem 
sağlık çalışanları hem de hizmet alan hastalar fayda sağ-
lamaktadır (Bala ve ark., 2010; Lussier ve ark., 2007). 

Yapay Zekânın Hemşirelikteki Kullanımına 
Yönelik Çalışmalar 
Sağlık sistemleri, veri yönetimi ve iletişimi için bilgi 

teknolojisine giderek daha fazla bağımlı hale gelmek-
tedir (Kenny, 2002).  Sağlık kurumları ve hemşirelik 
disiplini dijital teknolojiyle ilgili paradigmatik değişik-
liklerle karşı karşıyadır. Hemşirelik disiplini yapay zekâ 
teknojisi ile ilgili gelişmeler henüz yeni sayılır (Erikson 
& Salzmann-Erikson, 2016). Ancak son yıllarda, yapay 
zekâ hemşirelik alanında kullanılması hızla artmıştır.   
Yapay zekâ türleri olan, makine öğrenimi ve derin öğ-
renme (örneğin, derin sinir ağları) de hemşirelik alanın-
da kullanılmaya başlanmıştır (Jeong, 2020). Örneğin, 
total kalça replasmanından sonra hangi hastaların pos-
toperatif ağrı intoleransı yaşama olasılığı var bunu ya-
pay zekâ teknolojisi kullanılabilir. Tipik bir makine öğ-
renimi süreci, bir karar ağacı aracılığıyla hastanın yaşı, 
cinsiyeti, kilosu, komorbiditeleri, sigara geçmişi vb. gibi 
birden çok faktörü içeren bir veri setini analiz edile-
bir. Bir dizi “eğer” / “sonra” dallanma mantığı kullana-

GİRİŞ 

Sağlık alanında, bilgi teknolojilerinin ilerlemesi ve 
yapay zekânın ortaya çıkışı, çeşitli sağlık hizmetleri sü-
reçlerinin kalitesini iyileştirmek için araçlar sağlamış-
tır (Abdullah ve Fakieh, 2020). Yapay zekâ ile birleşen, 
dijital sağlık teknolojilerinin önümüzdeki on yıl içinde 
sağlık hizmet sunumunu değiştireceği tahmin edilmek-
tedir.  Az sayıda araştırma yapay zekâ teknolojilerinin, 
hemşireleri ve hemşireler ile hastalar arasındaki ilişkiyi 
nasıl etkileyebileceğini araştırmıştır (Buchanan et al., 
2020). Yapılan bir çalışmada sağlık çalışanlarının yapay 
zekânın sağlık hizmetlerinde uygulanmasının avantajla-
rı, zorlukları konularında bilgi eksikleri olduğu saptan-
mıştır (Abdullah ve Fakieh, 2020). Hemşireler, klinik 
bilgileri ve hastalara kesintisiz 24 saat bakım vermele-
ri nedeniyle yapay zekâyı alanlarında kullanmalıdırlar 
(Fritz & Dermody, 2019). Bu nedenle hemşirelere yapay 
zekâ alanında bakış açısı sunmak amacı ile derleme ele 
alınmıştır. 

YAPAY ZEKÂ NEDİR?

Yapay zekâ, görsel algılama, ses tanıma, karar verme 
ya da dil çevirisi gibi tipik olarak insan zekâsı gerektiren 
işlemleri yapabilen bilgisayar tabanlı sistemler olarak 
tanımlanır. İnsanlara benzer eylemler yapabilir. Yapay 
zekâlar, mesajların iletilmesi ve yorumlanması nöronla-
rın işlevlerine benzer olduğundan, yapay zekâ sistem-
lerine yapay sinir ağları da denir (Soda ve ark., 2011). 
Yapay zekâ kullanan bu sistemler tıpkı insan vücudun-
daki nöronlar gibi bir sistemden gelen veriyi yorumlar 
ve öğrenmeyi belli bir hedefe yönlendirebilir (Kaplan ve 
Haenlein, 2019). Başka bir deyişle yapay zekâ, bir siste-
min verileri algılama (ör. Doğal dil işleme veya ses / gö-
rüntü tanıma) veya öğrenilenlere göre nesneleri kontrol 
etme, taşıma ve kullanma becerisine sahiptir (Kaplan ve 
Haenlein, 2019). 

Yapay Zekânın Sağlık Alanında Kullanımına 
Yönelik Çalışmalar
Sağlık alanında yapay zekâ eğitim ve araştırma gibi 

pek çok alanda kullanılmaktadır. Son yıllarda özellikle 
sağlık alanında, yapay sinir ağları ve yapay zekâ teknik-
leri tıbbi karar verme süreçlerinde yaygın olarak uy-
gulanmaktadır.  Birinci basamak sağlık hizmetlerinde 
yapay zekâ, tanı koymak için karar destek, tedavi karar 
desteği, bilgileri tekrar kullanmak için kullanılmakta-
dır (Kupper et all., 2020). Ayrıca yapay zekâ hastalıkları 
önleme ve tedavisine yardımcı olma konusunda sağlık 
personeline yardımcı olabilir (Buchanan ve ark., 2010)

Yapay zekânın sağlık alanında kullanımına ilişkin 
örnekler şunlardır;
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cerilerine ihtiyaç duyarlar. Sağlık bakım ortamlarında 
hemşirelik bakımı sağlamak, zamandan tasarruf etmek 
ve araştırma yapabilmek için yapay zekâ tabanlı sistem-
leri kullanabilirler (Oldenburg & Hung, 2010).

SONUÇ 

Dijital teknolojilerin küresel ölçekte hızla gelişmesi ya-
pay zekânın hemşirelik uygulamalarındaki kullanım ala-
nını daha da genişletmesi beklenmektedir. Hemşireler, 
yapay zekâ sayesinde elde edebilecekleri büyük verinin 
özelliklerini anlamalı ve araştırma programlarında bu 
büyük verileri kullanmak için farklı disiplinlerden ekip-
lerle etkili bir şekilde işbirliği yapabilmelidir. Ayrıca ya-
pay zekânın hemşirelik ilkeleri çerçevesinde kullanımı 
konusunda yapılacak çalışmalar mesleğin gelişmesi açı-
sından önem taşımaktadır.

KAYNAKLAR 

Abdullah, R., & Fakieh, B. (2020). Health Care Employees’ 
Perceptions of the Use of Artificial Intelligence Applications: 
Survey Study.  Journal of Medical Internet Research,  22(5), 
e17620.

Bala, R., Kaur, S., & Yaddanapudi, L. N. (2010). Exploratory 
study on Nursing Manpower required for caring critically 
ill patients in Intensive Care Unit. In Nursing and Midwifery 
Research Journal (Vol. 6, Issue 2). Pb. http://medind.nic.in/
nad/t10/i2/nadt10i2p71.pdf

Barrera, A., Gee, C., Wood, A., Gibson, O., Bayley, D., & Geddes, 
J. (2020). Introducing artificial intelligence in acute psychi-
atric inpatient care: qualitative study of its use to conduct 
nursing observations. Evidence-Based Mental Health, 23(1), 
34-38.

Bian, Y., Xiang, Y., Tong, B., Feng, B., & Weng, X. (2020). Artificial 
Intelligence–Assisted System in Postoperative Follow-
up of Orthopedic Patients: Exploratory Quantitative and 
Qualitative Study. Journal of Medical Internet Research, 22(5), 
e16896.

Buchanan, C., Howitt, M. L., Wilson, R., Booth, R. G., Risling, 
T., & Bamford, M. (2020). Nursing in the age of artificial in-
telligence: Protocol for a scoping review. In JMIR Research 
Protocols (Vol. 9, Issue 4). JMIR Publications. https://doi.
org/10.2196/17490

Clancy, T. R. (2020). Artificial Intelligence and Nursing: The Future 
Is Now. JONA: The Journal of Nursing Administration, 50(3), 
125-127.

Erikson, H., & Salzmann-Erikson, M. (2016). Future Challenges 
of Robotics and Artificial Intelligence in Nursing: What Can 
We Learn from Monsters in Popular Culture? The Permanente 
Journal, 20(3). https://doi.org/10.7812/TPP/15-243

Fritz, R. L., & Dermody, G. (2019). A nurse-driven method for 
developing artificial intelligence in “smart” homes for aging-
in-place. Nursing outlook, 67(2), 140-153.

Fulmer, R., Joerin, A., Gentile, B., Lakerink, L., & Rauws, M. 
(2018). Using psychological artificial intelligence (Tess) to 

rak, bilgisayarlı karar ağacı daha sonra postoperatif ağrı 
intoleransına yol açabilecek her olası faktör kombinas-
yonunu makine değerlendirir. Temelde, bilgisayar, ame-
liyat sonrası ağrı intoleransı açısından en yüksek riske 
sahip hastaları tahmin edecek en iyi faktör kombinasyo-
nunu (veya verilerdeki örüntüyü) oluşturacaktır. Ortaya 
çıkan karar ağacı veya algoritma, içinden farklı veri set-
leri çalıştırılarak daha da iyileştirilebilir veya “eğitilebi-
lir” olacaktır (Clancy, 2020).  Yapay zekânın hemşirelik 
alanında kullanımına ilişkin örnekler şunlardır;

●	 Hemşireler günlük uygulamalarının bir parçası 
olarak yapay zekâ teknolojisini kullanabilirler. Bu şe-
kilde büyük veri havuzları elde edebilirler. Böylece bu 
verileri araştırmada, eğitimde pek çok alanda kullanabi-
lirler. (Örneğin her bir vardiyada kaç hemşire çalışması 
gerekli) (Topaz & Pruinelli, 2017).

●	 Hemşireler, örneğin tansiyon, nefes alma ve 
kalp atış hızı gibi hastanın durumuyla ilgili hemşire göz-
lem formlarını doldurmaktadır. Hemşireler yapay zekâ 
teknolojisi kullanarak büyük veriler elde edebilirler. Bu 
yaklaşımları sayesinde bu verileri girerek, örneğin, nü-
fus ortalamasına kıyasla hastanın hayati belirtilerin yo-
rumlanmasını sağlayabilirler (Topaz & Pruinelli, 2017). 
Böylelikle araştırmalarını ve gözlemlerini sağlam veri-
lerle bir temele dayandırabilirler. 

●	 Yapay zekânın faydalı olduğu bir hemşirelik ba-
kımı alanına örnek olarak, gebe kadınların hemşirelik 
kayıtları verilebilir. Bu veriler sayesinde doğum önce-
si hemşirelik müdahaleleri ve hamile kadınların yaşına 
göre doğum riskinin yapay zekâ tabanlı sistem ile tah-
mini olarak hesaplanabilir. Hemşireler, yapay zekâdan 
etkilenen hızla gelişen hemşirelik bakımı ortamı ile başa 
çıkabilmeli ve yapay zekâyı kendi alanlarında nasıl uy-
gulayacağını anlamalıdır (Jeong, 2020).

●	 Ortopedi ameliyatı geçiren hastaların postope-
ratif takibini yapacak insan sesine benzeyen yapay zekâ 
tabanlı teknolojik bir sistem geliştirilmiştir. Sistem has-
taların takibini yaparak cerrahlara ve hemşirelere kolay-
lık sağlamıştır. (Bian et all., 2020).

●	 Psikiyatri kliniğinde geceleri aralıklı ve saatlik 
hemşire gözlemlerini yapmak için optik sensörler tanı-
tıldı. Hemşireler, hastaları uyandırmadan, bu sensörler 
sayesinde  hastaların yaşam bulgularını, nabzını ve ne-
fes alma hızının takibini gerçekleştirdi (Barrera et all., 
2020). 

●	 Hemşireler, mesleki uygulamalarını yerine ge-
tirirken yaşadığı zorlukların üstesinden gelmek için iyi 
geliştirilmiş problem çözme ve eleştirel düşünme be-
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The rapid development of technology today uses the clinical 
use of nurses and nursing treatment to provide safe and com-
petent care to patients. The challenge for nurse education pro-
grams is to create and implement learning activities to meet 
clinical care needs and develop clinical skills. It is for essential 
and web-based procedures to teach skills using nurse. Usage 
in various forms is a valid method to teach new skills, acquire 
new knowledge and most importantly, use nursing students' 
self-confidence perceptions. It is a fast technology for web-
based, healthcare professional education. Virtual scenarios 
similar to their clinical experience can be created with this 
method to determine a real learning opportunity safely. Our 
aim in this review is to give information about the use of web-
based software in nursing education.

Keyword: Web-based simulation, nursing, innovation

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişmesi hemşirelerin ve hem-
şirelik öğrencilerin klinik ortamda hastalara güvenli ve yetkin 
bakım sağlamak için klinik becerileri kullanan bir dizi klinik 
duruma uygun şekilde yanıt vermeleri gerekmektedir. Hemşire 
eğitim programları için zorluk ise, öğrencilerin bu klinik bakım 
gereksinimlerini karşılamalarını ve klinik becerilerini geliştirme-
lerini sağlayan öğrenme aktiviteleri oluşturmak ve uygulamaktır.  
Hemşire öğrencilerin becerilerini öğretmek için simülasyon ve 
web tabanlı simülasyonlar kullanılmaktadır.  Çeşitli biçimlerdeki 
simülasyonlar yeni beceriler öğretmek, yeni bilgi edinmek ve en 
önemlisi hemşirelik öğrencilerinin kendine güven algılarını ar-
tırmak için geçerli bir yöntemdir. Web tabanlı simülasyon, sağlık 
profesyonel eğitimi için hızla gelişen bir teknolojidir.  Güvenli bir 
ortamda gerçek bir öğrenme fırsatını destekleyen yüz yüze klinik 
deneyimlere benzer sanal senaryolar bu yöntemle oluşturulabilir. 
Bu derlemde amacımız hemşirelik eğitimde web tabanlı simülas-
yonların kullanımı hakkında bilgi vermeyi amaçladık.

Anahtar kelime: Web tabanlı simülasyon, hemşirelik, inovasyon
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WEB TABANLI SİMÜLASYON NEDİR?

Teknolojik yenilikler sadece son yıllarda sosyal deği-
şimi etkilemekle kalmadı, aynı zamanda eğitimsel dö-
nüşümün de öncüsü oldu (Sinclair ve ark., 2016). Bu 
durum teknolojik gelişmeler ve internet kullanımın art-
ması, hemşirelik eğitiminde de mezuniyet öncesi ve son-
rası dönemde yeni yaklaşımlara olan gereksinimi hare-
kete geçirmiştir. Sağlık alanında web tabanlı simülasyon 
kullanımı bunlardan bir tanesidir. Simülasyon  araçla-
rını  kullanılarak web üzerinden,  simülasyon  deneyim-
leri  yapmak  için kullanılır. Başka bir ifadeyle web tek-
nolojilerinin simülasyon alanına entegrasyonunu içerir. 
Sağlık alanında kullanılmak için geliştirilen animasyon 
videoları, multimedya öğretim materyalleri, sanal has-
talar ve çevrimiçi testler gibi çeşitli öğretim stratejileri 
kullanılarak web tabanlı simülasyon geliştirilebilmekte-
dir (Barbosa & Marin, 2009; Cant & Cooper, 2014; Liaw 
ve ark., 2015).

WEB TABANLI SİMÜLASYON EĞİTİMİNİN 
HEMŞİRELİKTE KULLANIMI

Günümüzde hemşireler hızla değişen bir sağlık hiz-
meti ortamıyla karşı karşıyadır.  Sağlık hizmeti almak 
için hastanelere başvuran hastaların ise daha akut ve 
karmaşık sağlık sorunları ve ihtiyaçları bulunmakta-

dır. Sağlık alanındaki eğitim alan hemşire öğrencilerin 
ise teknolojik olarak daha karmaşık ve gittikçe daha kar-
maşık hale gelen sağlık alanında faaliyet göstermeleri 
beklenmektedir. Hemşirelerin hasta tedavi ve bakımı 
hakkında sağlam klinik kararlar vermesi, yüksek kaliteli 
bakım sunması ve olumlu hasta sonuçlarından sorumlu 
olması gereken bir durumu ortaya çıkarmıştır (Rhodes 
& Curran,2005). Bu durum hemşirelik eğitiminde yeni 
stratejiler geliştirilerek çözümlenebilir. Hemşirelik eği-
timi küreselleşme, teknolojik değişim ve kültür gibi bir-
çok faktöre yanıt olarak hızla gelişmektedir (Gillham ve 
ark., 2015). Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanı-
mı son zamanlarda hızla artmıştır. Simülasyon ağırlıklı 
olarak hemşire öğrencilerin klinik ile ilgili çeşitli du-
rumlara hazırlamak ve gerekli teknik becerilerin gelişti-
rilmesi için bir değerlendirme aracı olarak kullanılmak-
tadır (Ryall ve ark., 2016). 

Web tabanlı simülasyonlar, öğrencilerin daha az kay-
gılı bir ortamda, hastaya zarar verme korkusu olma-
dan güvenle uygulama ve düşünme olanağı sağlar. Bu 
yöntem ile eğitimcilerin disiplinler arası eğitimi teşvik 
etmeye, öğrencilerin derslere katılımını artırmaya yar-
dımcı olur. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, web 
tabanlı simülasyonların kullanımı hemşire eğitiminde 
manken tabanlı simülasyona benzer standart bir yer bu-
labilir Foronda ve ark., 2013). 
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Simülasyonun bir türü olan web tabanlı simülasyon 
hemşirelikte kullanımı yeni gelişmeye başlayan bir yön-
temdir.  Yapılan farklı çalışmalarda hemşirelik eğitimin-
de web tabanlı simülasyonun kullanımı gösterilmiştir. 
Örneğin karmaşık sağlık sorunları olan hastanede yatan 
hastaların hemodinamik parametrelerinde bozulmaların 
hemşireler tarafından erken tanınması sağlamak, (Liaw 
ve ark., 2015; Cooper ve ark., 2016; Liaw ve ark., 2016) 
kritik hastaların, akut solunum yetmezliğinin tanınma-
sı ve mekanik ventilasyonun nasıl olacağına sağlamak, 
(Cant & Cooper, 2014) hemşirelik öğrencilerine bilim-
sel bilgi edinmelerini destekleyebilecek ve teori ile pra-
tiği entegre etmelerine yardımcı olabilecek bir öğrenme 
ve değerlendirme aracı olarak web tabanlı sanal hasta, 
(Liaw ve ark., 2016) mekanik ventilayonu öğretmek 
için, (Park, ve ark., 2016) kardiyopulmon er resisü-
tasyon gerektiren durumlarda hemşirelerin öğrenmesi, 
(Park, ve ark., 2016; Kilmon ve ark., 2010) gibi bilgi-
ler mevcuttur. Bu çalışmalar sonucunda hemşirelerin 
ve hemşire öğrencilerin klinik akıl yürütme becerilerini 
geliştiği, bilgi düzeyinin ve memnuniyetlerinin arttığı, 
teorikle pratiği ilişkilendirebildikleri bulunmuştur (Cant 
& Cooper, 2014; Honey ve ark., 2012; Broom ve ark., 
2009; Walsh & Crumbie, 2011). 

WEB TABANLI SİMÜLASYON FAYDALARI

Hemşirelik öğrencilerin farklı uygulama alanlarında 
hızlı ve etkili bir şekilde yetkinlik kazanmalarını sağ-
layacak yeterli ve anlamlı deneyimler sağlamak genel-
likle klasik eğitim yöntemleri mümkün olamamaktadır 

(Nagle ve ark., 2009). Bunun sebepleri arasında öğretim 
elemanı başına düşen öğrenci sayısı fazlalığı, her üni-
versitesinin aynı imkâna sahip olmaması gibi nedenler 
sayılabilir (Lahti ve ark., 2014). Bu durumun önüne 
geçmek için daha etkili öğrenme deneyimleri sağlamak 
amacı ile kullanılabilecek teknolojileri faydalanmak ge-
reklidir (Gobbi ve ark., 2004). Bu teknolojilerin faydala-
rı arasında;

● Sanal bir hasta odası geliştirilmesi, hemşirelik 
öğrencisinin, kendi farkındalıklarını ve klinik ortam-
da gördükleri bakımı sorgulamalarına yardımcı olur. 
Örneğin öğrencinin ev ortamında ve bilgisayar üzerin-
den ateşi olan bir çocuğun bakımını yapmasını sağlar 
(Duff ve ark., 2016; Broom ve ark., 2009).

● Web tabanlı simülasyon ile beceri laboratuva-
rı içinde karmaşık senaryo tabanlı simülasyon kulla-
narak klinik verilerin sentezlenmesine olanak sağlar 
(Watkinson ve ark., 2004).

● Web tabanlı simülasyonlar ile öğrencilere yö-
nergeler geliştirilebilir. Böylece öğrenciler için sürükle-
yici bir uygulama deneyimi sağlar ve gerçek yaşamdaki 

hemşirelik uygulamaları yapar (Foronda ve ark., 2014; 
Koetting & Freed, 2017).

● Ayrıca bu teknoloji ile öğrenim gördükleri fa-
külte ders hedeflerine bağlı olarak beceri derslerini öğ-
retmek ve değerlendirmek için fırsat sunar (Foronda ve 
ark., 2014). 

● Web tabanlı simülasyon deneyimi öğrencilere 
meslekler arası öğrenme eğitimleri içinde kullanılabilir 
(Watkinson ve ark., 2004; Foronda ve ark., 2013). 

● Bunların yanında bu teknoloji bireylere tekrar 
tekrar uygulama fırsatı sunarak bireylerin hatalarını 
düzeltmek, teknikleri mükemmelleştirmek gibi fırsatlar 
sunar (Guzic ve ark., 2012; Cant & Cooper, 2014). 

● Bu yöntemle klinik akıl yürütme becerilerin 
geliştirilmesinin katkı sağlar (Gillham ve ark., 2015; 
Foronda ve ark., 2014; Webb ve ark., 2017). 

● Bunun yanında sanal ortamda yapılacak simü-
lasyonlar, aynı anda çok sayıda hemşirelik öğrencisini 
eğitmek için bir imkân sağlayabilir (Hegland ve ark., 
2017). 

●  Öğrenciler bilgisayar yada akıllı telefonların 
bulunduğu internet erişimi olan bir ortamda günün 
herhangi bir saatinde herhangi bir coğrafi konumda ak-
tif katılımcı olarak katılabilirler (Hegland ve ark., 2017).

● Hemşirelik fakültelerinde beceri laboratuvar 
sayılarının az olması, öğretim üyesi yetersizliği gibi zor-
luklar, web tabanlı simülasyonlar ile aşılabilir (Nagle 
ve ark., 2009; Lahti ve ark., 2014; Williams & Balnaves, 
2017). 

WEB TABALI SİMÜLASYON ZAYIF YÖNLERİ

Genel olarak yapılan çalışmalarda  web  tabanlı öğ-
renme ve geleneksel öğrenmede gruplar arasında hem-
şirelerin veya öğrenci hemşirelerinin bilgi, beceri ve 
memnuniyeti ile ilgili bir fark olmadığı bulunmuştur 
(Georg & Zary, 2014). Web tabanlı öğrenme yöntemle-
rinin bazı zayıf yönleri  bulunmaktadır.

●	 Web tabanlı simülasyonları uygulayabilmek 
için bilgisayar, akıllı telefon, internet gibi araçla-
ra gereksinim duyulmaktadır. İnternet bağlantısının 
olmadığı yada zayıf olduğu bölgelerde uygulamak 
zorlaşacaktır.

●	 Web tabanlı öğrenmede bireylere verilecek yö-
nergeler açık net anlaşılır olmalıdır. Bu şekilde olmazsa 
başarısızlığa ve öğrencide istek kaybına neden olabilir.
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SONUÇ 

Hemşirelik bakımını geliştirmek için farklı yöntem-
ler mevcuttur olmakla birlikte web tabanlı simülasyon 
da bu yöntemlerden biridir. Hemşirelik eğitiminde bir 
çok alanda web tabanlı simülasyon eğitimleri kullanıla-
bilir. Akademisyen hemşireler kurumlarının koşulları 
göz önüne alarak sahada çalışan hemşirelere ve öğren-
ci hemşirelere ülkemize uygun web tabanlı simülasyon 
eğitimleri geliştirebilirler.
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AIM: The aim of the study was to assess the efficiency of 
the video training on the use of personal protective equipment 
prepared for the health workers.

METHODS: Within the scope of the study, an online video 
training on the use of personal protective equipment against 
the new type of corona virus was prepared. The efficiency of 
the training was assessed by comparing the scores obtained 
before and after the training based on the online implemen-
tation, questionnaires and self-assessment scales developed 
by the researchers. Video training and collection of data were 
carried out via online education platform belonging to the the 
hospital, where the the health workers work.

FINDINGS: 558 health workers participated in the study. 
Based on participants’s scores obtained from the question-
naires within the self-assessement and online implemetation 
stage it was found that the level of knowledge statistically 
significantly increased after the video training (p <0.001). It 
was also determined that the majority of healthcare workers 
(71.3% n = 398) completed the questionnaire in a shorter time 
after the video training (p <0.001). It was therefore concluded 
that there is a significant and weak relationship between on-
line implementation and test scores (p <0.05) (0.10 <r <0.39).

RESULT: In the study, it was found that the video training 
has increased the knowledge level and self-assessment scores 
of the healthcare workers. In conclusion, video trainings can 
be an effective training method during pandemic periods 
when face-to-face training is not reccomended due to a risk 
of infection.

Keywords: COVID-19, staff safety, personal protective 
equipment, video education

AMAÇ: Çalışmada kişisel koruyucu ekipman kullanımı konu-
sunda sağlık çalışanları için hazırlanan video eğitiminin etkinli-
ğinin değerlendirilmesi amaçlandı.

METOD: Çalışma kapsamında, yeni tip korona virüse karşı 
kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda bir eğitim vide-
osu hazırlandı. Eğitimin etkinliği araştırmacılar tarafından ge-
liştirilen online aplikasyon, soru formu ve konuya ilişkin öz-de-
ğerlendirme ölçeklerinden, eğitimden önce ve sonra elde edilen 
puanların karşılaştırılması ile değerlendirildi. Video eğitimi ve 
araştırma verilerinin toplanması sağlık çalışanlarının görev yap-
tıkları hastanelerin bağlı olduğu online ortak eğitim modülü üze-
rinden gerçekleştirildi.

BULGULAR: Çalışma 558 sağlık çalışanı ile tamamlandı. 
Araştırmada, katılımcıların soru formundan, bilgi düzeyi öz 
değerlendirme ölçeğinden ve online aplikasyondan elde ettikle-
ri puanların video eğitiminden sonra istatistiksel olarak anlam-
lı düzeyde arttığı bulundu (p<0.001). Çalışmada ayrıca sağlık 
çalışanlarının çoğunluğunun (%71.3 n=398) uygulamayı video 
eğitiminden sonra eğitim öncesine göre daha kısa sürede ta-
mamladığı belirlendi (p<0.001). Online uygulama ve test puan-
ları arasında anlamlı ve zayıf bir ilişki olduğu görüldü (p<0.05) 
(0.10<r<0.39).

SONUÇ: Çalışmada video eğitimi ile sağlık çalışanlarının soru 
formu, online uygulama ve bilgi düzeyi öz-değerlendirme puan-
larında artış sağlandığı bulundu. Video eğitimleri bulaş riski ne-
deniyle yüz yüze eğitimlerin sakıncalı olduğu pandemi dönemle-
rinde etkili bir eğitim yöntemi olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, çalışan güvenliği, kişisel koru-
yucu ekipman, video eğitim
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Objective: It was aimed to evaluate the effectiveness of sim-
ulation-based video training for healthcare workers on res-
piratory system applications in COVID-19 cases.

Design: Educational intervention
Setting: Eight hospitals affiliated to the Provincial Health 

Directorate
Participants: A total of 853 healthcare workers
Intervention: A training video on respiratory applications 

in COVID-19 diagnosed/suspected cases was prepared in an 
advanced medical simulation center. The video was upload-
ed to the corporate personnel pages of healthcare workers. 
In this way, healthcare workers took a simulation based vid-
eo training on respiratory tract applications for COVID-19 
Cases

Measurements: The effectiveness of the training was eval-
uated by comparing the self-assessment scale scores of the 
competence and knowledge level to perform respiratory appli-
cations in patients COVID-19 diagnosed/suspected, with the 
test to measure the level of knowledge applied before and after 
training.

Results: In the study, it was determined that post-test scores 
were higher than pre-test scores (p <0.001). However, the post-
test score of 21.5% of the participants was lower than the pre-
test. After the training, a significant increase was seen in the 
self-assessment scores of competence and knowledge level (p 
<0.001). There was a significant (p <0.05) but weak correlation 
between test scores and knowledge and competence self-as-
sessment scores before and after the training (0.10<r<0.39).

Conclusions:  Simulation-based video trainings are an 
effective method that can be used for training of healthcare 
workers during pandemic periods. However, further studies 
are needed to increase the efficiency of video tutorials and 
measurement tools that can objectively evaluate training 
effectiveness.

Keywords: COVID-19, healthcare workers, simulation, vid-
eo training

Amaç: COVID-19 vakalarında solunum yolu uygulamaları 
konusunda sağlık çalışanları için hazırlanan simülasyon tabanlı 
video eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Tasarım: Eğitim müdahalesi
Yer: İl sağlık müdürlüğüne bağlı 8 hastane
Katılımcılar: 853 sağlık çalışanı katıldı.
Müdahale: Çalışmada ileri düzey bir tıbbi simülasyon merke-

zinde, COVID-19 vakalarında solunum yolu uygulamaları ko-
nusunda bir eğitim videosu hazırlandı. Hazırlanan video, eğitim 
öncesinde ve sonrasında cevaplandırılması gereken test soruları 
ve COVID-19 tanılı/şüpheli hastalarda solunum yolu uygulama-
larını yapabilme konusundaki yetkinlik ve bilgi düzeyi öz değer-
lendirme ölçekleri İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sekiz hastanede 
görev yapmakta olan sağlık çalışanlarının kurumsal personel say-
falarına yüklendi. Bu şekilde, sağlık çalışanları COVID-19 vaka-
ları için solunum yolu uygulamaları üzerine simülasyon tabanlı 
bir video eğitimi aldı.

Bulgular: Araştırmada son test puanlarının ön test puanla-
rından daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p <0.001). Ancak ka-
tılımcıların% 21,5'inin son test puanı ön testten daha düşüktü. 
Eğitim sonrasında yetkinlik ve bilgi düzeyine ilişkin öz değer-
lendirme puanlarında anlamlı bir artış görülmüştür (p <0,001). 
Eğitim öncesi ve sonrası test puanları ile bilgi ve yeterlilik öz de-
ğerlendirme puanları arasında anlamlı (p <0.05) ancak zayıf bir 
korelasyon vardı (0.10 <r <0.39).

Sonuçlar: Simülasyon temelli video eğitimleri, sağlık çalışan-
larının pandemi dönemlerinde eğitimleri için kullanılabilecek 
etkili bir yöntemdir. Bununla birlikte, eğitim etkinliğini objektif 
olarak değerlendirebilen video eğitimlerinin ve ölçüm araçla-
rının verimliliğini artırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç 
vardır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, sağlık çalışanları, simülasyon, 
video eğitim

SS-023

COVID-19 SALGINI SIRASINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 
EĞİTİMİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM: SİMÜLASYONA DAYALI 

VİDEO EĞİTİMİ (ÖN SONUÇLAR)
A NOVEL METHOD FOR HEALTHCARE WORKERS TRAINING 

DURING COVID-19 PANDEMIC: SIMULATION BASED VIDEO TRAINING 
(PRELIMINARY RESULT)

Özgür Tatlı1, Yasemin Güner2, Elif Kılıç Güner2, Perihan Şimşek3, Elif Babacan4, Hülya Özer Ulusoy5

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı
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The most important problems of women during menopause 
are flushing, sweating and palpitations. Using acupressure 
technique, which is one of the complementary medicine tech-
nique with pressure sensor fabrics massaging acupressure stress 
points, to ensure that womenin the community cope with their 
stresses.It provided a comfortable relief with fabric sensors.

Main Problem: During menopause, fever and stress are 
seen in about seventy percent of women who are hot during 
menopause. Hot flashcane can take 30 seconds to 30 minutes. 
This is due to the change in estrogen levels, which affect the 
body's ability to regulate temperature. Fever surged daily in 
the face of women entering menopause, while 30% were more 
than 10 times a day. Fire fires can take 4 to 10 years.

METHOD: Fabrics with burst current fiber optic sensor are 
added to the koton fabric as part. Fiber optic fabric sensors 
will be connected to infrared rays with oxidation attached to 
the middle finger, oxidation will also take the role of proces-
sor. In addition to the classic oximeter, soft silicone will be 
placed on the parts passed to the finger and massage the actu-
ary points with fiber optic fabric sensors while massaging the 
middle finger with a burst current of 30 seconds on the finger. 
It'll shut down automatically in 30 seconds. The user will be in 
control because the oxidation will work with two pens.

FINDINGS: Vivametrics is the other company that works in 
this field. The company has developed a lifeshirt system, record-
ing a lot of medical information from blood pressure in the body 
to heart rhythm.24 hours a day in doctor control. At the Smart 
Textile Congress in China in November 2017, Oerlikon Company 
expressed the issue of the production and marketing of fabrics 
with fiber optic fabric sensors. My research didn't find any smart 
clothes that massaged. I designed a prototype with information 
synthesis. The universe of research is all garments with pressure 
sensors. Sample of the research fiber optic sensor garments

RESULT: Smart systems normally consist of 3 parts; sensor 
processor and initiator. Innovation is also making existing more 
useful. TENS (Trans Cuteneus Elektrical Nerve Stimulation), opi-
oids such as endorphins and enkafelin are secreted in a minimum 
of 10 minutes due to electrical nervous stimulation of the skin 
gold. Burst TENS Current is one of the treatment currents. Burst 
current, high (50-100 Hz) and low (1-10 Hz) frequency currents 
are given after each other. The current is in the style of pulse pulse. 
This type of stimulation causes visible muscle contraction.

Keywords: menopause, acupressure, smart fabric sensors, 
oximeter

Menopoz döneminde kadınların en önemli sıkıntıları ateş bas-
ması, terleme ve çarpıntıdır. Akupresür stres noktalarına, masaj 
yapan basınç sensörlü kumaşlarla tamamlayıcı tıp tekniğinden 
biri olan Akupresür Tekniğini bir arada kullanarak topluluk için-
de kadınların stresleri ile baş etmelerini sağlamaktır. Avantajı 
çok,dezavantajı en az kumaş sensörleriyle güvene çekmektir.

Ana Sorun: Menopoz döneminde ateş basması ve stres kadın-
ların yaklaşık yüzde yetmişinde menopoz sırasında sıcak basma-
sı görülmektedir. Sıcak basması 30 saniye ile 30 dakika sürebilir.
Bunun nedeni vücudun sıcaklığı düzenleme yeteneğini etkileyen 
östrojen seviyelerinin değişmesidir. Ateş basmalar menopoza gi-
ren kadınların yüze sekseninde her gün görülürken %30 üçünde 
günde 10 kereden fazla olmaktadır. Ateş basmaları 4 ila 10 yıl 
sürebilmektedir.

METOD: Akupresür noktalarına burst akımlı fiber optik sen-
sörlu kumaşlar,koton kumaşa parça olarak eklenir. Fiber optik 
kumaş sensörleri orta parmağa takılan oksimetre ile kızıl ötesi 
ışınlarla bağlantılı olacak, oksimetre aynı zamanda işlemci ro-
lünü alacak. Klasik oksimetreye ek olarak parmağa geçirilen 
bölümlerine yumuşak silikon konulacak ve parmakta 30 saniye 
burst akımı ile orta parmağa masaj yaparken fiber optik kumaş 
sensörleri ile akupresür noktalarına masaj yapacak. 30 saniye 
sonra otomatik olarak kapanacak. Oksimetre iki kalemle çalışa-
cağı için kontrol kullanıcının elinde olacak.

BULGULAR: Vivametrics bu alanda çalışmalar yapan diğer 
firmadır. Firma geliştirmiş olduğu lifeshirt sistemi ile vücutta-
ki kan basıncından kalp ritmine kadar birçok tıbbi bilgiyi kay-
dedilmektedir.24 saat boyunca doktor kontrolünde yaşayabil-
mektedir. Kasım 2017 Çin’de yapılan akıllı tekstil kongresinde 
Oerlikon Firması,fiber optik kumaş sensörlü kumaşların üretimi 
ve pazarlaması konusunu dile getirmiştir. Araştırmam da masaj 
yapan akıllı kıyafetlere rastlamadım. Bilgi sentezi ile prototip 
tasarladım. Araştırmanın evreni tüm basınç sensörlü giysiler. 
Araştırmanın örneklemi fiber optik sensörlü giysiler.

SONUÇ: Akıllı sistemler normalde 3 bölümden oluşmaktadır; 
algılayıcı işlemci ve başlatıcı. İnovasyon aynı zamanda var olanın 
daha kullanışlı hale getirilmesidir. TENS(Trans Cuteneus Elektrical 
Nerve Stimülasyon), cilt altının elektrikle sinir uyarılması nede-
niyle endorfin, enkafelin gibi opioidler minimum 10 dakikada 
salgılanır. Burst TENS Akımı tedavi akımlarından biridir. Burst 
akımı, yüksek(50-100 Hz) ve düşük(1-10 Hz) frekansta akımlar 
birbiri ardından verilmektedir. Akım nabız atımı tarzındadır. Bu 
tip stimülasyon gözle görülür kas kontraksiyonuna neden olur.

Anahtar Kelimeler: menopoz, akupresür, akıllı kumaş sensör-
leri, oksimetre

SS-024

AKUPRESÜR NOKTALARINA TENS AKIMI GÖNDEREN VÜCUT GİYSİSİ
BODY SUIT THAT SENDS TENS FLOW TO ACUPRESSURE POINTS

Hacer Katipoğlu

Anadolu Üniversitesi, AÖF, Sağlık Yönetimi, Eskişehir

Şekil 1. Akupresür (Acupressure) Şekil 2. Fiber optik kumaş (Fiber optic fabric)
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AIM: It is aimed to concretely explain the positive and neg-
ative effects of parent attitudes towards the psychosexual de-
velopment of the phallic child (3-6 years) on the personality 
development of the child and to make the education given in 
this direction effective.

METHODS: A brain model consisting of two parts was de-
signed. In the lower part, there is a tripod support on which 
the model is mounted and provides a better view of the whole 
material (brain model). In the upper part, there is the brain 
model mounted on the tripod support. An 11 cm wide, 19 
cm long and 18 cm deep compartment was removed from the 
back of the brain model and a card and ball system was placed 
in it. Different colors were used when preparing the placed 
card and ball system.

RESULTS: The brain model card system was adapted to 
the psychological development of the phallic period child 
(3-6 years). There are six cards and six balls to which each 
card is linked, in the special compartment behind the model. 
In the compartment of the model, there are pockets for cards 
to enter and slots for balls to fit. The five lobes in the brain 
were determined by drawing the boundaries of the model 
with the LED lighting system. On one side of the cards, the 
parent's wrong approach to the child is written, and on the 
other side, the parent's right approach to the child is written. 
In the balls to which the cards are attached, the positive per-
sonality traits that can be reduced in the future are written 
as a result of the parents' wrong approach towards the child. 
On the front side of the cards taken from the brain model, 
the wrong approach to the child is read, then the other side 
of the card is turned and the correct approach is read. When 
the drawn card is placed in the brain model, a ball reflecting 
the positive personality trait of the child's psychosexual de-
velopment falls. The lobe to which the falling balls are asso-
ciated is lit by the same color as the balls. In this way, it will 
be easier to know which lobe of the brain is related to the 
positive personality trait that has been damaged in the child's 
psychological development. Thus, by improving the relevant 
lobe, it can be ensured that the positive personality traits that 
are damaged are restored.

CONCLUSION: With this model, psychosexual devel-
opment features, which is an abstract subject, can be taught 
concretely. Thus, it will be ensured that the wrong approach-
es of the parents towards the child are converted into the cor-
rect approach. It will also contribute as a concrete material 
in the training of health professionals who will serve in this 
area.

Keywords: brain model, nursing, ınnovation, personality 
development

AMAÇ: Fallik dönem çocuğunun (3-6 yaş) psikoseksüel geli-
şimine yönelik ebeveyn tutumlarının çocuğun kişilik gelişimine 
olumlu ve olumsuz etkilerini somut olarak açıklayabilmek ve bu 
doğrultuda verilen eğitimi etkin kılmak amaçlanmıştır.

YÖNTEM: İki kısımdan oluşan bir beyin maketi tasarlanmış-
tır. Alt kısımda materyalin (beyin maketinin) tamamının daha iyi 
görülmesini sağlayan ve gövdesinin oturtulduğu üç ayaklı destek 
bulunmaktadır. Üst kısımda ise ayak destek üzerine bırakılmış 
beyin maketi bulunmaktadır. Beyin maketinin arka kısmından 
11 cm genişliğinde, 19 cm uzunluğunda ve 18 cm derinliğin-
de bir bölme çıkarılıp içine kart ve top sistemi yerleştirilmiş-
tir. Yerleştirilen kart ve top sistemi hazırlanırken farklı renkler 
kullanılmıştır.

BULGULAR: Beyin maketi kart sistemi fallik dönem çocu-
ğunun (3-6 yaş) psikolojik gelişimine uyarlanmıştır. Maketin ar-
kasında bulunan özel bölmede altı adet kart ve her kartın bağlı 
olduğu altı adet top bulunmaktadır. Maketin bölmesinde kartla-
rın girmesi için cepler, topların durması için yuvalar yapılmıştır. 
Beyinde var olan beş lob, makette led ışıklandırma sistemi ile sı-
nırları çizilerek belirlenmiştir. Her kartın bir yüzüne ebeveynin 
çocuğa olan yanlış yaklaşımı, diğer yüzünde ise ebeveynin ço-
cuğa olan doğru yaklaşımı yazılmıştır. Kartların bağlı oldukları 
toplarda ise ebeveynlerin çocuğa karşı yanlış yaklaşımı sonucu 
ileride çocukta eksilebilecek olan olumlu kişilik özellikleri yazıl-
mıştır. Beyin maketinden çekilen kartların ön yüzünde çocuğa 
karşı yapılan yanlış ebeveyn yaklaşımı okunur, daha sonra kartın 
diğer tarafı çevrilerek doğru yaklaşım okunur. Çekilen kart beyin 
maketine yeniden yerleştirildiğinde çocuğun psikoseksüel gelişi-
mine ait olumlu kişilik özelliğini yansıtan bir top düşmektedir. 
Düşen toplarının ilişkili olduğu lob, toplarla aynı renkte led ışık-
la yanmaktadır. Bu sayede çocuğun psikolojik gelişiminde zarar 
görmüş olan olumlu kişilik özelliğinin beynin hangi lobu ile ilgili 
olduğunun bilinmesini kolaylaşacaktır. Böylece ilgili lobun geliş-
tirilerek zarar gören olumlu kişilik özelliklerinin geri kazandırıl-
masını sağlanabilecektir.

SONUÇ: Bu maket ile soyut bir konu olan psikoseksüel gelişim 
özellikleri somut olarak öğretilebilecektir. Böylece ebeveynlerin 
çocuğa yönelik yanlış yaklaşımlarının doğru yaklaşıma dönüştü-
rülmesi sağlanacaktır. Ayrıca bu alanda hizmet verecek olan sağ-
lık profesyonellerinin eğitiminde somut bir materyal olarak katkı 
sunacaktır.

Anahtar Kelimeler: beyin maketi, hemşirelik, inovasyon, ki-
şilik gelişimi

SS-025

KİŞİLİK GELİŞTİREN BEYİN MAKETİ
BRAIN MODEL DEVELOPING PERSONALITY

Derya Yanık1, Dilan Mercan2, Nergiz Özçam2, Veysi Ekin2, Delal Aksal2
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Şekiller. Beyin maketi (brain model).

Şekiller. Beyin maketi (brain model).
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Introduction and AIM: This research was planned to eval-
uate the effect of virtual reality and arm model use on stu-
dents' psychomotor skills, satisfaction, and self-confidence in 
learning in intravenous catheterization skill training.

MATERIAL-METHOD: The universe of the semi-exper-
imental research with post-test design was the 2nd grade 
students enrolled in the Nursing Fundamentals course at a 
Faculty of Nursing, who received theoretical training on in-
travenous catheter.Sample selection was not made in the re-
search, students who accepted to participate in the research 
and attended the course that day were included in the study (n 
= 96).The students were divided into 48 student experimental 
(virtual reality) and 48 student control (simple arm models) 
groups by simple random randomization method.

The data were collected using “Student Information Form”, 
“Intravenous Catheter Application Checklist” and “Student 
Satisfaction and Confidence in Learning Scale”.

RESULTS: The average age of the students was 20.1 ± 0.18 
years and 84.1% of them were women. The psychomotor skill 
scores of the students in the experimental group were found 
to be 85.51 ± 6.63 and 81.01 ± 14.62 in the control group. A 
statistically significant difference was determined between the 
groups in terms of psychomotor skill point average (t = 1.654, 
p =.001).

The total score average of Student Satisfaction and 
Confidence in Learning Scale of students in the experimental 
group was found to be 49.34 ± 7.41. It was determined that 
the students in this group had an average of 19.88 ± 4.02 from 
the satisfaction sub-dimension of the scale and 29.45 ± 3.88 
from the confidence sub-dimension. The total score average 
of Student Satisfaction and Self Confidence in Learning Scale 
was 51.91 ± 8.79 in the control group. It was determined that 
the students in this group had an average of 21.05 ± 4.39 in 
the satisfaction sub-dimension and 30.85 ± 4.61 in the confi-
dence sub-dimension.It was determined that the satisfaction 
and self-confidence subscale scores and the total scale scores 
of the students were above average in both groups. However, 
there was no statistically significant difference between the 
groups (p> 0.05).

CONCLUSION: It was determined that virtual reality ap-
plication was more effective in the training of students' IV 
catheterization skills. It was found that the use of virtual reali-
ty and arm model in intravenous catheterization skill training 
has a similar effect in terms of satisfaction and self-confidence 
of nursing students.

Keywords: intravenous catheterization, skill training, virtu-
al reality, arm model

GİRİŞ-AMAÇ: Bu araştırma, intravenöz kateterizasyon beceri 
eğitiminde sanal gerçeklik ve kol maketi kullanımının öğrencile-
rin psikomotor becerileri, memnuniyeti ve öğrenmede kendine 
güvenlerine etkisini değerlendirmek amacı ile planlandı.

GEREÇ-YÖNTEM: Son test tasarımlı, yarı deneysel araştır-
manın evrenini bir Hemşirelik Fakültesi’nde Hemşirelik Esasları 
dersine kayıtlı, intravenöz kateter ile ilgili teorik eğitimi almış 
olan 2. sınıf öğrencileri oluşturdu. Araştırmada örneklem seçimi-
ne gidilmeyip, araştırmaya katılmayı kabul eden ve derse o gün 
devam eden öğrenciler çalışmaya dahil edildi (n=96). Öğrenciler 
basit rastgele randomizasyon yöntemi ile 48 öğrenci deney (sa-
nal gerçeklik) ve 48 öğrenci kontrol (basit kol maketi) gruplarına 
ayrıldı.

Veriler, “Öğrenci Bilgi Formu”, “İntravenöz Kateter Uygulama 
Kontrol Listesi” ve “Öğrenci Memnuniyeti ve Öğrenmede 
Kendine Güven Ölçeği” kullanılarak toplandı.

BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.1±0.18 yıl olup, 
% 84.1’i kadındı. Deney grubunda yer alan öğrencilerin psi-
komotor beceri puanlarının 85.51±6.63, kontrol grubunda ise 
81.01±14.62 olduğu saptandı. Psikomotor beceri puan ortalaması 
açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
belirlendi (t=1.654, p=.001).

Deney grubundaki öğrencilerin Öğrenci Memnuniyeti ve 
Öğrenmede Kendine Güven Ölçeği toplam puan ortalaması 
49.34±7.41 olarak bulundu. Bu gruptaki öğrencilerin ölçeğin 
memnuniyet alt boyutu bölümünden 19.88± 4.02, güven alt bo-
yutu bölümünden 29.45±3.88 puan ortalamasına sahip olduğu 
belirlendi.

Kontrol grubundaki öğrencilerin Öğrenci Memnuniyeti ve 
Öğrenmede Kendine Güven Ölçeği toplam puan ortalaması 
51.91±8.79 olarak saptandı. Bu gruptaki öğrencilerin ölçeğin 
memnuniyet alt boyutu bölümünden 21.05±4.39, güven alt bo-
yutu bölümünden 30.85±4.61 puan ortalamasına sahip olduğu 
belirlendi.

Öğrencilerin memnuniyet ve kendine güven alt ölçek puanla-
rının ve toplam ölçek puanlarının her iki grupta da ortalamanın 
üzerinde olduğu belirlendi. Bununla birlikte gruplar arasında is-
tatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05).

SONUÇ: Sanal gerçeklik uygulamasının öğrencilerin IV kate-
terizasyon becerilerinin eğitiminde daha etkili olduğu belirlendi. 
İntravenöz kateterizasyon beceri eğitiminde sanal gerçeklik ve 
kol maketi kullanımının, hemşirelik öğrencilerinin memnuniye-
ti ve kendine güvenleri açısından ise benzer etkiye sahip olduğu 
saptandı.

Anahtar Kelimeler: intravenöz kateterizasyon, beceri eğitimi, 
sanal gerçeklik, kol maket
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İNTRAVENÖZ KATETERİZASYON BECERİ EĞİTİMİNDE 
FARKLI SİMÜLASYON YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ: 

SANAL GERÇEKLİK VE KOL MAKETİ
EFFECTIVENESS OF DIFFERENT SIMULATION METHODS IN INTRAVENOUS 
CATHETERIZATION SKILL TRAINING: VIRTUAL REALITY AND ARM MODEL

Nurdan Yalçın Atar, Merdiye Şendir, Semra Açıksöz, İlayda Türkoğlu, Ayşe Kabuk
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Aim: This study was conducted to evaluate the perspectives 
of nurses and midwives working in a private branch hospital 
for innovation.

Method: The research was carried out between January-
March 2020. This research is a descriptive study with 100 
nurses and midwives working in a private branch hospital. As 
a data collection tool, a 26-question survey form created by 
the researchers through a literature review was used. SPSS 22 
program was used to evaluate the data.

Results: 45% of the nurses and midwives participating in 
our study are between the ages of 18-25 and 7% are over the 
age of 41. Of the nurses and midwives participating in the re-
search, 94% are women, 68% are undergraduate graduates, 
and 60% of them have special experience (intensive care, 
operating room, emergency, etc.) where 55% of them have 
professional experience between 1-5 years..) It has been de-
termined that it works. 76% of nurses and midwives innovate; 
It stated that it covers the concepts of innovation, technology, 
informatics and development, 87% of them have knowledge 
about innovation and 59% of them receive training in inno-
vation at the institution they work for. When the nurses and 
midwives adapted to innovations easily, 87% stated that they 
did not experience adaptation problems, while 46.2% of those 
who experienced problems stated their personal characteris-
tics as the reason for not being able to adapt.

Considering that the nurses and midwives find the inno-
vation process difficult and complicated, 52% stated that they 
do not find it complicated, while 48% stated that it seems dif-
ficult and complex due to the scientific study stages, patenting 
process and lack of knowledge about the innovation process. 
Considering whether they took an active role in the innovation 
process, it was determined that only 18% had an active role in 
innovation studies and 13% had previously developed an inno-
vative product. When the attitudes of nurses and midwives to-
wards innovation studies were evaluated, 97% of them respond-
ed that I show compliance, 39% of those who responded were 
found to think that innovation was necessary, and 25% found it 
effective to comply with management support.

Conclusion: It was determined that the vast majority of the 
nurses and midwives participating in the study knew the defi-
nition of innovation, had knowledge about innovation and ob-
tained this information from the institution they worked for. 
Although they see innovation as necessary, it is determined that 
they are not actively involved in the innovation process and do 
not carry out an innovative study. It has been determined that 
the factors that make the innovation process difficult are the lack 
of knowledge about the scientific study stages, the innovation 
process and the patenting process. It is thought that innovation 
is required by nurses and midwives, but since they do not have 
sufficient information about the process, their active participa-
tion can be increased by the trainings given in the institutions 
studied about the innovation process and patent process.

Keywords: innovation, nurse, midwife, education

AMAÇ: Bu çalışma özel bir dal hastanesinde çalışan hemşire 
ve ebelerin yenilikçiliğe bakış açılarının değerlendirilmesi ama-
cıyla yapılmıştır.

YÖNTEM: Araştırma Ocak-Mart 2020 tarihleri arasında ya-
pılmıştır. Bu araştırma özel bir dal hastanesinde çalışan 100 
hemşire ve ebe ile yapılmış tanımlayıcı bir çalışmadır. Veri top-
lama aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür incelemesi 
ile oluşturulan 26 soruluk anket formu kullanılmıştır. Verilerin 
değerlendirilmesinde SPSS 22 programı kullanılmıştır.

BULGULAR: Araştırmamıza katılan hemşire ve ebelerin %45’i 
18-25 yaş aralığında, %7’si ise 41 yaş ve üzerindedir. Araştırmaya 
katılan hemşire ve ebelerin %94’ünün kadın, %68’inin lisans me-
zunu, mesleki deneyimlerine bakıldığında ise %55’inin 1-5 yıl 
arası mesleki deneyime sahip olduğu, %60’ının özellikli birimler-
de (yoğun bakım, ameliyathane, acil vb.) çalıştığı belirlenmiştir. 
Hemşire ve ebelerin %76’sı inovasyonu; yenilikçilik, teknoloji, 
bilişim ve gelişim kavramlarının tamamını kapsadığını %87’si 
inovasyon hakkında bilgi sahibi olduğunu ve %59’u inovasyon 
konusundaki eğitimi çalıştığı kurumda aldığını ifade etmiştir. 
Hemşire ve ebelerin yeniliklere kolay adapte olma durumları 
değerlendirildiğinde %87’si adaptasyon sorunu yaşamadığını be-
lirtirken sorun yaşayanların %46,2’si kişisel özelliklerini adapte 
olamama nedeni olarak ifade etmiştir.

Hemşire ve ebelerin inovasyon sürecini zor ve karmaşık bul-
ma durumları değerlendirildiğinde %52’si karmaşık bulmadığı-
nı ifade ederken, %48’i bilimsel çalışma aşamaları, patent alma 
süreci ve inovasyon süreci hakkındaki bilgi yetersizliği nedeni 
ile zor ve karmaşık geldiğini belirtmiştir. İnovasyon sürecin-
de aktif rol alıp almadıkları değerlendirildiğinde ise yalnızca 
%18’inin inovasyon çalışmalarında aktif rol aldığı ve %13’ünün 
daha önce inovatif bir ürün geliştirdiğini belirlenmiştir. 
Hemşire ve ebelerin yapılan inovasyon çalışmalarına karşı ser-
giledikleri tutumlar değerlendirildiğinde %97’si uyum gösteri-
rim cevabını vermiş olup, uyum gösteririm cevabını verenlerin 
%39’u bunun inovasyonun gerekli olduğunu düşünmelerinden 
kaynaklandığını, %25’i de yönetim desteğinin olmasını uyum 
göstermede etkili bulmuştur.

SONUÇ: Araştırmaya katılan hemşire ve ebelerin büyük ço-
ğunluğunun inovasyon tanımını bildiği, inovasyon hakkında bil-
gi sahibi olduğu ve bu bilgileri çalıştıkları kurumdan edindikleri 
belirlenmiştir. İnovasyonu gerekli olarak görmelerine rağmen 
aktif olarak inovasyon sürecinde yer almadıkları ve inovatif bir 
çalışma yapmadıkları belirlenmiştir. İnovasyon sürecinin zor 
gelmesindeki etkenlerin bilimsel çalışma aşamaları, inovasyon 
süreci ve patent alma süreci hakkındaki bilgi yetersizliği olduğu 
belirlenmiştir. Hemşire ve ebeler tarafından inovasyonun gerekli 
bulunduğu fakat süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları 
nedeniyle inovasyon süreci ve patent sürecine hakkında çalışılan 
kurumlarda verilen eğitimlerle aktif katılımlarının arttırılabile-
ceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: inovasyon, hemşire, ebe, eğitim
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EVALUATION OF NURSES AND MIDWIFERS 'VIEWS OF INNOVATION
Hümeyra Erol, Ahsen Sert, Semra Keskin
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OBJECTIVE: It is aimed to systematically examine the stud-
ies on the effects of nanotechnological developments on nurs-
ing practices and to shed light on new applications in this field.

METHOD: The universe of the study was created in May-
November 2019 with 1677 articles that were accessed by 
browsing from "CINAHL Plus", "Medline", "PUBMED" data-
bases, "Google Scholar" and "National Thesis Center" thesis 
sources. In the review, articles published in the last ten years 
with the keywords "nursing", "nursing practice" and "nano-
technology" (May 2009 - November 2019), the publication 
language of which is Turkish or English and full text is select-
ed. Of these articles, 12 studies that met the research criteria 
constituted the sample of the study.

RESULTS: The study of the studies on nanotechnology and 
nursing practices was investigated as research on the subject of 
direct and indirect effects of nanotechnological developments 
on nursing practices. The articles included in the study were 
designed as a literature review and a research article. Ten of 
the direct effects of nanotechnology on nursing services were 
examined and indirect effects were investigated in the other 
two studies. In the examination, it was emphasized that nano-
technology has developed very rapidly in the field of health. It 
is stated that the marketing network of nanotechnology, which 
has a widespread use, has also increased in the field of health, 
and nurses, who are considered as the backbone of health ser-
vices, should also follow the nanotechnological developments 
in the front row.

CONCLUSION: The usage areas of nanotechnological 
developments in health show a great variety. These develop-
ments are somehow reflected in nursing practices. As technol-
ogy is rapidly advancing, as strong and independent nurses, 
we need to develop ourselves in knowledge and skills in the 
field of nanotechnology.

Keywords: nursing, nursing practices, nanotechnology

AMAÇ: Nanoteknolojik gelişmelerin hemşirelik uygulamaları 
üzerine etkisini konu edinen çalışmaların sistematik olarak ince-
lemesi ve bu alanda yeni yapılacak uygulamalara ışık tutulması 
amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmanın evrenini Mayıs-Kasım 2019 tarihinde 
“CINAHL Plus”, “Medline”, “PUBMED” veri tabanları ile “Google 
Scholar” ve “Ulusal Tez Merkezi” tez kaynaklarından taranarak 
ulaşılan 1677 makale oluşturmuştur. İncelemede “nursing”, “nur-
sing practice” ve “nanotechnology” anahtar kelimeleriyle son on 
yılda yayınlanmış (Mayıs 2009 – Kasım 2019), yayın dili Türkçe 
ya da İngilizce olan ve tam metni bulunan makaleler seçilmiştir. 
Bu makalelerden araştırma kriterlerini karşılayan 12 çalışma in-
celemenin örneklemini oluşturmuştur.

BULGULAR: Nanoteknoloji ve hemşirelik uygulamalarına 
ilişkin yapılan çalışmaların incelenmesi, nanoteknolojik gelişme-
lerin hemşirelik uygulamalarına direkt ve dolaylı etkisini konu 
edinen araştırmalar şeklinde incelenmiştir. Çalışmaya dahil edi-
len makaleler literatür incelemesi ve araştırma makalesi şeklinde 
tasarlanmış olup, on tanesinde nanoteknolojinin hemşirelik hiz-
metlerine direkt etkisi incelenmiş olup diğer iki araştırmada do-
laylı etkisi incelenmiştir. Yapılan incelemede, nanoteknolojinin 
sağlık alanında çok hızlı gelişim gösterdiği vurgulanmıştır. Her 
geçen gün kullanım yaygınlığı artan nanoteknolojinin sağlık ala-
nındaki pazarlama ağının da arttığı, bu bağlamda sağlık hizmet-
lerinin bel kemiği olarak görülen hemşirelerin de nanoteknolojik 
gelişmeleri ön sıradan takip etmesi gerektiği belirtilmiştir. 

SONUÇ: Nanoteknolojik gelişmelerin sağlıkta kullanım alan-
ları oldukça fazla çeşitlilik göstermektedir. Bu gelişmeler hem-
şirelik uygulamalarına bir şekilde yansımaktadır. Teknolojinin 
hızla ilerlediği günümüzde güçlü ve bağımsız hemşireler olarak 
nanoteknoloji alanında da kendimizi bilgi ve beceri konusunda 
geliştirmemiz gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, hemşirelik uygulamaları, 
nanoteknoloji
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NANOTEKNOLOJİK GELİŞMELER VE HEMŞİRELİK
NANOTECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS AND NURSING

Cevriye Özdemir1, Merdiye Şendir2 
1Kayseri Üniversitesi, İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı, Kayseri
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ

Bireylerin teknolojiye olan ilgisi ve merakı, daha re-
fah bir yaşam ortamı beklentileri teknolojik alandaki 
gelişmeleri hızlandırmıştır. Bu nedenle teknoloji ha-
yatımıza bir lüks olmaktan ziyade bir ihtiyaç haline 
gelmiştir. 

Teknolojik gelişmeler arasında “nanoteknoloji” özel-
likle tıp alanında büyük gelişmeler katetmiştir. Nano 
kelimesi Yunanca nannos kelimesinden gelir ve “Küçük 
yaşlı adam veya cüce” anlamına gelmektedir. Herhangi 
bir ölçünün milyarda birini göstermektedir. Örneğin; 

nanometre, metrenin milyarda birini (1nm =10-9m) 
ifade etmektedir. Nanoteknoloji, yapıları ve bileşenleri, 
nano ölçekli boyutlarından dolayı yeni fiziksel, kimya-
sal ve biyolojik özellikler sergileyen malzemeler ve sis-
temler ile ilgilidir. Bu yeni bilimsel disiplin, gelecekteki 
sağlık hizmeti yönünün büyük bir itici gücü haline gel-
mekte olup toplum, tıp ve hemşirelik üzerinde önemli 
bir etkiye sahip olması muhtemeldir.

Nanoteknoloji sağlık alanında aşılamada, kanser 
tanı ve tedavisinde, nörolojik hastalıklarda, ilaç etki 
mekanizmasında, nükleer tıp uygulamalarında, mik-
robiyoloji alanında ve enfeksiyon kontrolünde, solu-
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num sistemi ile ilişkili hastalıkların tedavisi gibi alan-
larda kullanıldığına dair çalışmalar bulunmaktadır 
(Allaker & Ren, 2008; Cho, Wang, Nie, Chen, & Shin, 
2008; Schlachetzki, Zhang, Boado, & Pardridge, 2004; 
Turgut, Keskin, & Avşar, 2011). Nanoteknolojinin in-
sanlar üzerinde olumlu etkilerinin yanı sıra özellikle 
nanoteknolojik ürünlerin molekül özelliklerinden 
kaynaklanan olumsuz etkilerinin de olabileceği sa-
vunulmaktadır (Berk & Akkurt, 2012; Savolainen, ve 
diğerleri, 2010). Nanopartikül ise; boyutları 1-100 nm 
arasında olan, bazı özel durumlarda 200-300 nm’nin 
de kabul edilebildiği partiküller olarak tanımlanmıştır. 
Nanoteknolojinin yüksek potansiyeli kuantum fiziği-
nin kanunları sayesinde açığa çıkmaktadır. Bu aşama-
da ve nano ölçülerde kuantum fizik yasaları devreye 
girer ve optik, elektronik, manyetik depolama, hesap-
lama, katalist ve diğer alanlarda yeni uygulamalara ola-
nak sağlar. Burada nano boyutta bir dünya olduğunu 
bilindiği üzere ilk defa ünlü Amerikalı fizikçi Richard 
Feynman ortaya atmıştır. Feynman 1959 yılında bir 
konferansta ‘‘There is plenty of room at the bottom’’ 
(Aşağıda daha çok yer var) başlıklı konuşmasında ilk 
defa nano boyutlardaki gizeme değinmiştir. Feynman 
eğer atom ve molekül büyüklüklerde imalat yapılabilir-
se birçok yeni keşiflerin ortaya çıkacağını bildirmiştir. 
Çok değil bu konuşmadan yaklasık 40 yıl sonra nano 
dünyanın aslında devrimsel bir nitelik taşıdığı ortaya 
çıkmıştır. Nano bir ölçek, nanoteknoloji de o ölçekte 
geliştirilen teknolojiler anlamına gelmekte, bu yüzden 
nanobilim ve nanoteknoloji ile uğraşmak çok disiplinli 
bir durumdur; hedefi belirli bir konu değil, iş birliği 
gerektiren, birçok araştırmayı içine alan geniş bir kap-
sama alanını oluşturmaktadır. 

Nanoteknoloji gelişimi ile birlikte etrafımızdaki 
dünya sürekli değişmekte ve yeni cihazlar her zaman-
kinden daha küçük, daha kompakt ve daha karmaşık 
hale gelmektedir. Son yıllarda nanoteknoloji, dünya-
da ve ülkemizde önemli ve öncelikli alan olarak ilan 
edilmiş ve büyük oranlarda yatırımlar yapılmıştır (Atlı 
Şekeroğlu, 2013). Medikal sağlık, teknolojik gelişme-
lerde sağlık sektöründe öncü olarak görülmekte ve tek-
noloji alanında faaliyet gösteren firmaların odağında 
bulunmaktadır. Hastalıkların tanı ve tedavisi başta ol-
mak üzere ilaç uygulamaları, robotik cerrahi ve tekstil 
ürünlerinde daha fazla gelişmeler olduğu görülmekte-
dir. Bununla birlikte sağlık alanında yapılan teknolojik 
gelişmeler sağlık teknolojisi olarak adlandırılmakta ve 
bir sağlık problemini çözmek, yaşam kalitesini iyileş-
tirmek için geliştirilen cihazlar, ilaçlar, aşılar, prose-
dürler ve sistemler şeklinde organize bilgi ve beceri-
lerin uygulanması olarak tanımlanmaktadır (Global 
Health Observatory (GHO), 2013).

Yakın tarihimizde bilim ve teknolojilerde hızla kat 
edilen gelişmeler eskiye nazaran akıl almaz bir seviye-

ye ulaştığı görülmektedir. Bu gelişmeler özellikle sağlık 
alanını çok etkilemektedir. Tüm mesleklerde olduğu 
gibi hemşirelikte de özellikle bilgi ve iletişim tekno-
lojilerinin doğru ve etkin kullanımı büyük önem arz 
etmektedir. Hemşirelik kuruluşları teknolojiyi, hem-
şirelikte bakım uygulamalarını etkileyen önemli bir 
değişken olarak kabul etmekte ve teknolojiyi etkili ola-
rak kullanabilme, bilgi, beceri ve tutuma sahip olmayı 
hemşirelikte aranan bir nitelik olarak vurgulamakta-
dır (Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 
Strateji Belgesi, 2004; Işık & Kaya, 2011; Bodur & Kaya, 
2015).

Hemşireler, bireylerin sağlığını iyileştirmek için bü-
yüleyici fırsatlar sunan bu yeni teknolojiyi göz ardı 
etmemelidir. Nanoteknolojinin hızlı büyümesi, sade-
ce sağlık hizmetlerinin nasıl sunulduğunu değil, aynı 
zamanda hemşirenin rollerini, özellikle de liderlik 
rollerini de etkilemektedir. Uluslararası Hemşireler 
Konseyi (ICN)’nin de ifade ettiği gibi “Sağlık için, sağ-
lığa ulaşmada tüm dünyaya hemşirelik bakımı” büyük 
önem arz etmektedir (Nursing policy, 2020).

21. yüzyılda hemşireler için kritik olarak kabul edilen 
nokta teknolojiyi kullanma yeteneğidir. Nanoteknoloji 
ile ilgili hemşirelerin eğitim, araştırma ve politikaya 
katılımı, bu yeni teknoloji materyalleri ile uyum için-
de çalışması mesleğin geleceği için zorunludur. Bu tür 
teknolojilerin hemşire-hasta ilişkilerini nasıl değişti-
rebileceği de dahil olmak üzere tüm uygulamalarını 
buna göre ayarlayabilmeleri çok önemlidir (Huston, 
2013). Hemşireler, kullandıkları teknolojiyi belirler-
ken, uygulanabilir, kullanılabilir ve güvenilir politika 
ve prosedürleri yenilerken aynı zamanda etkinlik, ma-
liyet, sosyal, yasal ve etik yönleriyle de ilgilenmelidir ( 
Barton, 2010).

Hemşirelik uygulamalarında teknolojik gelişmelerin 
sonuçlarını/etkinliğini değerlendiren çalışmalar gittik-
çe artmaktadır. Ancak bu çalışmaların sonuçlarının in-
celenerek ortak sonuçların gösterildiği sistematik ince-
leme çalışmaları yetersizdir. Bu bağlamda bu çalışma, 
hemşirelik uygulamalarında nanoteknolojiyi incele-
meye yönelik yapılan çalışmaları analiz etmek ve araş-
tırmacılara somut veri sunmak amacıyla planlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırma Dahil Etme Kriterleri
Çalışma kapsamına alınacak makalelerin seçiminde 

aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır;
• Hemşirelik uygulamalarına direkt ya da dolaylı ola-

rak etki eden nanoteknolojik gelişmelerin etkilerini ve 
sonuçlarını değerlendiren araştırma olması,

• Yayın dilinin Türkçe ya da İngilizce olması,
• Son on yılda yayınlanmış (2009-2019) olması,
• Tam metnine ulaşılabilmesi.
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BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu sistematik inceleme çalışmasında, 2009-2019 yıl-
ları arasında yayınlanan 12 çalışma yer almaktadır. 
İncelenen araştırmaların türü, amaçları ve bulguları 
Tablo 2’de özetlenmiştir. Çalışmaların dört tanesi der-
leme makale şeklinde yapılmış olup diğerleri araştırma 
kapsamında yapılan çalışmalardır.

Yapılan incelemede diyabet hastalığına ilişkin çalışma-
ların öncelikli olarak göze çarptığı saptanmıştır. Diyabet 
hastalığına ilişkin olarak bakım yönetimi ve akıllı dövme 
üzerine çalışmalar yapılmıştır. Yapılan incelemede hem-
şirelerin diyabet bakımı ve yönetiminde nanoteknoloji-
den faydalanabileceği belirtilmiştir. Diyabetli bireylere 
bakan hemşirelerin, aynı zamanda nanomalzemelerin 
potansiyel etkilerinin farkında olması gerektiği savu-
nulmuştur. Takip edilmesi gereken çok sayıda diyabet 
hastası olduğu ve çeşitli cihazlardan yararlandığı bildi-
rilmiştir. Akıllı dövmenin kan şekerinin izlenmesi ko-
nusunda geleneksel yöntemleri değiştirmeyi vaat ettiği 
belirtilmiştir. Akıllı dövme, kan şekerinin izlenmesinde, 
mikro ve makro vasküler komplikasyonların önlenmesi 
için önemli ve devrim niteliğinde teknolojik bir ilerle-
meyi temsil ettiği bildirilmiştir. Sağlık profesyonellerinin 
diyabetle başa çıkmak için yeni ve yenilikçi yaklaşımlar 
geliştirmesini sağlamanın yanı sıra teknolojik ilerleme-
nin devam etmesi için kilit rol oynadığı ifade edilmiştir 
(Meetoo & Lappin, Nanotechnology and the future of 
diabetes management, 2009; Meetoo, Wong, & Ochieng, 
Smart tattoo: Technology for monitoring blood glucose 
in the future, 2019).

Hemşirelik uygulamalarını değiştirecek yeni teknolo-
jileri tanımlamak amaçlanan bir araştırmaya göre hem-
şire liderlerin, yeni çıkan teknolojilerin hemşirelik uy-
gulamalarını nasıl değiştireceğini düşünmeye başlaması 
ve hemşirelerin bu yeni teknolojileri ile ihtiyaç duyduk-
ları yeterliliklere sahip olmalarını sağlamaları gerektiği 
belirtilmiştir. Bu konuda gerekli eğitim modellerini ve 
liderlik geliştirme programlarını oluşturmaları ve hem-
şireleri ön planda tutmaları gerektiği ifade edilmiştir. Bir 
meslek olarak hemşireliğin pasif olmaması ve başkala-
rının liderlik rolünü üstlenmelerine izin vermemeleri 
gerektiği belirtilmiştir (Huston, 2013).

Nanoteknoloji birçok sağlık alanında hızlı bir şekilde 
ilerlemektedir. Bir çalışmada klinik mikrobiyoloji, far-
makoloji, kanser, diyabet, osteoporoz, yara iyileşmesi, 
ağrı yönetimi, enfeksiyon, ateroskleroz ve medikal teks-
til alanlarındaki gelişimlere değinilmiştir. Hemşirelerin 
sağlık alanında nanoteknolojik ürünlerin riskleri ile 
hemşirenin bu ürünleri kullanımdaki sorumlulukları-
na değinilmiştir. Hemşirelerin nanoteknolojik ürün-
lerin etkilerinin her yönü ile araştırmaları gerektiği ve 
bu alanda danışmanlık yapmaları vurgulanmıştır (Gök 
Metin & Özdemir, 2015).

Çalışmaların Araştırılması ve Seçilmesi 
Örneklem Tanımı
Çalışmalar; Mayıs-Kasım 2019 tarihinde “nursing”, 

“nursing practice” ve “nanotechnology” anahtar keli-
meleri ile “CINAHL Plus”, “Medline”, “PUBMED” veri 
tabanları ile “Google Scholar” ve “Ulusal Tez Merkezi” 
taranarak seçilmiştir. Elektronik arama ile saptanan il-
gili tüm yazıların başlık ve özetleri, araştırmacılar tara-
fından bağımsız olarak gözden geçirilmiştir. Eğer başlık 
ya da özet açık değilse, çalışmanın dahil olma kriterle-
rine uyup uymadığının araştırılması için çalışmanın 
tam metni incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından da-
hil edilmeyen çalışmaların dahil edilmeme nedenleri de 
belirtilmiştir (Tablo 1). Araştırmaya dahil edilen 1677 
araştırmadan, inceleme dışında tutulma kriterleri dik-
kate alınınca 1665 kaynak elenmiş, sistematik inceleme 
için 12 çalışmanın tam metinleri incelemeye alınmıştır. 
Seçilen makalelerin her biri hemşirelik uygulamaların-
da nanoteknolojik gelişmeleri araştıran çalışmalar kap-
samaktadır. Araştırmacılar arasında fikir anlaşmazlığı 
yaşanmamıştır.

Tablo 1. Sistematik inceleme kapsamına alınan araştırmaların 
belirlenme süreci

Veri tabanlarının incelenmesi

Potansiyel ilişkili araştırmalar = 1677 Araştırma makalesi

Dahil edilmeyen çalışmalar=1665 İnceleme dışı tutulma nedenleri; 
- Hemşirelik ile ilişkisinin olmaması
- Tam metnine ulaşılamaması
- Yayının son 10 yıl içinde yapılmış olmaması

Dahil olma kriterlerine uyan çalışmalar = 12

Veri Analizi
Verilerin özetlenmesi için standart bir veri özetleme 

formu geliştirilmiş ve veriler buna göre değerlendiril-
miştir. Araştırmacılar tarafından dahil edilen çalışmalar, 
veri özetleme formuna göre özetlenmiştir. 

Veri özetleme formunun içeriğinde; 
• Çalışmanın yazarları ve yılı, 
• Çalışmanın amacı, 
• Araştırma tasarımı, 
• Araştırmanın bulgular ve sonuç kısımları yer almıştır.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu sistematik inceleme, iki araştırmacı tarafından ya-

pıldığından, kriterlerin belirlenmesi, araştırma metodo-
lojisi ve bulguların analizinde yan tutma tavrı gelişmiş 
olabilir. Sistematik incelemenin daha fazla araştırmacı 
tarafından yapılmasının daha iyi olacağı düşünülmekte-
dir. Sistematik incelemede, literatürün araştırılmasında 
daima yetersizlik tehdidi olduğundan ve araştırmada 
eldeki imkanlar dahilinde literatüre ulaşmaya çalışıldı-
ğından araştırma için geçerli sonuçlar içeren çalışmalara 
ulaşılamamış olabilir. 
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Tablo 2. İncelenen araştırmaların veri analizi

Yazar ve Yıl Amaç Araştırma Tasarımı Bulgular/Sonuç

Meetoo ve Lappin, 
2009

Nanoteknolojinin son 
zamanlardaki gelişimi ve bunun 
diyabet bakımı üzerindeki 
etkisi üzerine ışık tutmak 
amaçlanmıştır.

Makale Diyabetli insanların kan şekeri seviyesindeki bir artış nanopartiküller ile bakım 
ekibine bir sinyal gönderebilir veya özel bir tedavi planının başlatılmasını 
için bir klinisyenin doğrudan müdahalesi olmadan insülini uygulamak için 
programlanabileceği bu bağlamda hemşirelerin diyabet bakımı ve yönetiminde 
nanoteknolojiden faydalanabileceği belirtilmiştir. Diyabetli bireylere bakan 
hemşirelerin, nanomalzemelerin potansiyel etkilerinin farkında olması gerektiği 
savunulmuştur.

Huston, 
2013 

Hemşirelik uygulamalarını 
değiştirecek yeni teknolojileri 
tanımlamak amaçlanmıştır.

Makale Hemşire liderlerin, yeni çıkan teknolojilerin hemşirelik uygulamalarını nasıl 
değiştireceğini düşünmeye başlaması ve hemşirelerin bu yeni teknolojileri 
ile ihtiyaç duydukları yeterliliklere sahip olmalarını sağlamaları gerektiği 
belirtilmiştir. Bu konuda gerekli eğitim modellerini ve liderlik geliştirme 
programlarını oluşturmaları ve hemşireleri ön planda tutmaları ifade edilmiştir. 

Gök Metin ve Özdemir,
2015

Klinik uygulamalara yansıyan 
nanoteknolojik gelişmeler ve 
bu gelişmelere bağlı ortaya 
çıkabilecek riskler konusunda 
hemşireleri bilgilendirme 
amacıyla yapılmıştır.

Derleme Nanoteknolojinin çeşitli alanlardaki gelişmelerine değinilmiştir. Bunun yanı 
sıra sağlık alanında nanoteknolojik ürünlerin riskleri ile hemşirenin bu ürünleri 
kullanımdaki sorumlulukları konu edinilmiştir. Hemşirelerin nanoteknolojik 
ürünlerin etkilerinin her yönü ile araştırmaları gerektiği ve bu alanda 
danışmanlık yapmaları vurgulanmıştır.

Öner ve ark., 
2016

Sağlık alanında olumlu etkiler 
yaratabilecek, günümüzde var 
olan ve potansiyel nanoteknoloji 
gelişmelerin olası zararlı 
etkileri konusuna ışık tutmak 
amaçlanmıştır.

Derleme Nanoteknolojnn, sağlık alanında etkilerinin henüz tam olarak açıklığa 
kavuşmamış olduğu, nanoteknoloji alanında var olan ve olası gelişmelerin 
izlenmesi, bilgilerin güncellenmesi gerektiği savunulmuştur. Buna ilaveten sağlığı 
geliştirme ve koruma ile hasta bakım ve tedavi uygulamalarının gelişmesine 
katkı sağlayabileceği bildrilmiştir.

Goyette, 
2016

Eğitim programı ile 
nanoteknolojinin sağlık 
hizmetlerindeki potansiyel 
faydaları ve riskleri hakkında 
hemşirelerin bilgi ve farkındalığını 
artırmak amaçlanmıştır.

Araştırma
(makale)

Eğitim sonrası katılımcıların nanoteknoloji hakkındaki bilgilerinin %77,1 
oranında arttığı gösterilmiştir. Sonuç olarak hemşirelere eğitim olanakları 
sağlaması gerektiği, nanopartikül içeren tıbbi ürünleri tanıtmak, güvenli bir 
şekilde uygulamak ve hastaları bu tür ürünleri kullanan tedaviler hakkında 
eğitmek için daha donanımlı duruma getirilmesi için çalışılması vurgulanmıştır.

Baybek ve ark., 
2016

Sağlık alanında giderek kullanımı 
yaygınlaşan nanoteknolojiye karşı 
hemşirelik bölümü öğrencilerinin 
tutumlarını ve bu tutumları 
etkileyen faktörlerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Araştırma 
(makale)

Genel olarak öğrencilerin nanoteknolojiye değer verme, farkındalık ve 
tutumlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Hemşireliği etkileyecek yeni 
eğilimlerin bilinmesi ve bu eğilimlerden olumlu biçimde yararlanma yollarının 
araştırılması mesleki gelişim için önemli olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle 
hemşirelik eğitimindeki teknolojik gelişmeler, nanoteknolojinin sağlıkta hangi 
alanlarda ve ne amaçla kullanıldığı, hangi riskleri de beraberinde getirdiği 
ve risklere yönelik bilincin kazanılabilmesi için müfredata “Nanoteknoloji ve 
Nanotıp” alanında zorunlu ders eklenmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Kavaklı ve ark., 
2016

Hemşirelerin nanometaryel 
yetenekleri ve sınırlarını anlaması, 
nanoteknolojinin geniş etkilerini 
nasıl karşılayacağını öğrenmesi 
amaçlanmıştır.

Derleme Hemşirelik mesleğinin geleceğinde; genişleyen rollerinin içini doldurmaları, 
birbirleriyle işbirliği içinde çalışmaları yanında hemşire liderlerin hızla gelişen 
teknolojilerin hemşirelik uygulamalarını nasıl değiştireceğini artık düşünmeye 
başlaması gerekmektiği bildirilmiştir. Bu nedenle teknolojik araçları ve bilgi 
sistemlerini bilecek yetkin hemşirelerin yetiştirilmesi için proaktif, yaratıcı eğitim 
modelleri ve liderlik gelişim programlarının olması gerektiği vurgulanmaktadır. 

Kartal ve Yazıcı,
2017

Sağlık teknolojilerindeki yenilikleri 
ve bunun hem Türkiye hem de 
Dünyadaki etkilerini incelemek 
amaçlanmıştır.

Makale Tüm sağlık profesyonellerinin sürekli eğitimi, sağlık hizmetleri uygulamalarının 
kalitesi ve güvenliği açısından oldukça önemli olduğu, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kullanılması hemşirelik uygulamalarının kalitesini ve sağlık 
hizmetlerinin kalitesini artıracağı; profesyonelliğe giden yolda hemşirelere ve 
hemşirelik yöneticilerine katkıda bulunacağı vurgulanmıştır.

Leblebicioğlu ve Khorshıtd, 
2017

Tekstil teknolojisinin hemşirelik 
bakımında uygulama alanları ve 
bu uygulamalara ilişkin bakım 
ürünlerinin önemi konusunda 
hemşirelerin bilgilendirilmesi 
amaçlanmıştır.

Derleme Tekstil teknolojisinin çok çeşitlendiği; hemşireler hem kendilerinin hem de 
bakım verdikleri hastaların sağlık risklerine maruziyetini önleyebilmek ya da 
en az düzeye indirilebilmek için bu ürünlerden faydalandığını bildirmişlerdir. 
Hemşirelerin her bir bakım ürününün etkinliğini/işlevselliğini bilmesi hastası 
için en doğru, etkin bakımı sunabilecek bilgiye sahip olması gerektiği, hastaya 
özel hangi bakım ürünü kullanması gerektiği, uygun ürünün seçilmesi, doğru ve 
etkin bakımın uygulanması ya da hasta yakınlarına bu konuda eğitim verilmesi 
hemşirenin sorumluluğunda olduğu ifade edilmiştir. 

Meetoo ve ark.,
2018

Nanoteknolojinin ilerlemesi 
ve etik sonuçlarının farkında 
olmanın önemi vurgulanmak 
amaçlanmıştır.

Makale Nanoteknolojinin etik ikilemlerinin daha yakından incelenmesi gerektiği 
sonrasında özerklik, fayda, zararsızlık ve adalete saygı ile aynı genel etik ilkelerin 
söz konusu olduğunu bildirilmiştir. Bununla birlikte, nanoteknolojinin gelecekte 
de gelişmeye devam edeceğinden ve etik değişikliklerden vazgeçilmemesi 
gerektiği ifade edilmiştir.

Çiftçi ve ark., 2018 Hemşirelik öğrencilerine 
nanoteknoloji konusunda 
verilen eğitimin etkinliğini 
değerlendirmek amaçlanmıştır.

Araştırma
(makale)

Öğrencilerin mesleki gelişmeleri takip ettiğini, nanoteknolojiye ilgi duyduğunu 
ve nanoteknolojinin kullanıldığı hastanelerde çalışmak istediği belirtilmiştir. 
Öğrencilerin nanoteknoloji konusundaki bilgilerinin eğitim sonrası sayısal 
olarak olumlu yönde arttığı ve eğitim öncesi ile eğitim sonrası arasında 
da istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Hemşirelik 
öğrencilerine verilen eğitimin, öğrencilerin bilgi düzeyini arttırdığı saptanmıştır.

Meetoo ve ark., 
2019

Kan glikoz düzeyi  ölçmede 
kullanılan akıllı dövmeyi 
incelemek amaçlanmıştır.

Derleme Takip edilmesi gereken çok sayıda diyabet hastası, gerçek zamanlı verileri 
ölçen, görüntüleyen, ileten, saklayan ve analiz eden cihazlardan yararlandığı, 
akıllı dövmenin kan şekerinin izlenmesini değiştirmeyi vaat ettiği belirtilmiştir. 
Sağlık profesyonellerinin akıllı dövmenin başlangıcından itibaren araştırma, 
geliştirmeye ve uygulamaya kadar etik sonuçlarını görmezden gelmemesi ifade 
edilmiştir.



952. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi94

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

eğitimlerinin sağlanması gerektiği bu durumun veri-
len bakımın güvenliği ve kalitesi açısından son derece 
önemli olduğu ifade edilmiştir. Bu eğitimlerin ve sürek-
liliğinin sağlanması durumunda profesyonelliğe giden 
yolda hemşirelere ve hemşirelik yöneticilerine katkıda 
bulunacağı vurgulanmıştır (Kavaklı, Coşkun, & Şentüre, 
2016; Aydin Kartal & Yazici, 2017).

Bakım hizmetlerinde sıklıkla kullanılan tekstil mal-
zemeleri de nanoteknolojik gelişimlerden çok etkilenen 
bir ürün grubudur. Tekstil teknolojisinin çok çeşitlendi-
ği; hemşireler hem kendilerinin hem de bakım verdikle-
ri hastaların sağlık risklerine maruziyetini önleyebilmek 
ya da en az düzeye indirilebilmek için bu ürünlerden 
faydalandığı bilinmektedir. Hemşirelerin her bir bakım 
ürününün etkinliğini ve kullanım işlevselliğini bilmesi 
bakım verdiği birey için en doğru, etkin bakımı sunabi-
lecek bilgiye sahip olması gerektiği, hastaya özel hangi 
bakım ürünü kullanması gerektiği, uygun ürünün seçil-
mesi, doğru ve etkin bakımın uygulanması ya da has-
ta yakınlarına bu konuda eğitim verilmesi hemşirenin 
sorumluluğundadır. Bu bağlamda Tekstil-Hemşirelik 
iş birliği ile hızla gelişen teknolojiden faydalanılarak 
yeni bakım ürünleri geliştirilebileceği bildirilmiştir 
(Leblebicioğlu & Khorshıtd, 2018).

Nanoteknolojik gelişmeler takip edilmesi güç bir şe-
kilde ilerlemektedir. Kullanım yaygınlığının artmasına 
paralel olarak her geçen gün bu konuda yapılan çalış-
maların sayısı da artmaktadır. Ancak insanoğlunun yüz-
yıllardır üzerinde tartıştığı teknoloji ve etik etkilerinin 
nanoteknoloji konusunda da tartışılması, göz ardı edil-
memesi gerekmektedir. Yapılan bir çalışmada nanotek-
nolojinin etik ikilemlerinin daha yakından incelenmesi 
gerektiği bildirilmiştir. Bununla birlikte, nanoteknoloji-
nin gelecekte de gelişmeye devam edeceğinden ve etik 
değişikliklerden vazgeçilmemesi gerektiği ifade edilmiş-
tir (Meetoo, Wong, & Ochieng, Smart tattoo: Technology 
for monitoring blood glucose in the future, 2019).

SONUÇ

Holistik yaklaşım için hemşireler teknolojinin sağlığa 
ve bakıma yansımasını bir senaryo olarak görmemelidir. 
Teknolojiyi benimseme hemşirelerin kendini daha fazla 
yansıtma, farkındalığı yüksek ve gelişime açık birer sağ-
lık profesyoneli olarak göstermektedir. Hemşirelik uygu-
lamalarımız iletişim ve değere dayalı bir özen ve bakım 
anlayışı üzerine kuruludur. Uygulamalarımızı tutarlı bir 
şekilde değerlendirerek, bütünsel hizmet sağlayıcılar 
olarak kendi benzersizliğimizi göstermek ve becerileri-
mizi geliştirmek için teknolojiyi kullanabiliriz.

Bu makalede, nanoteknolojinin sağlık alanındaki etki-
lerinin yanı sıra özellikle hemşirelik uygulamaları üze-
rinde olumlu ve olumsuz etkilerini inceleyen çalışmalar 
literatür bilgileri doğrultusunda sunuldu. Nanoteknoloji, 

Nanoteknolojinin birçok alanda olduğu gibi sağlık 
alanında da etkilerini göstermeye başladığı ancak sağlık 
alanında etkilerinin henüz tam olarak açıklığa kavuşma-
mış olduğu bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda nanotek-
noloji alanında var olan ve olası gelişmelerin izlenmesi, 
bilgilerin güncellenmesi gerektiği savunulmuştur (Öner, 
Demirdağ, Akyolcu, & Kanan, 2016). Hemşirelerin ve 
diğer sağlık profesyonellerinin sağlığı geliştirme ve ko-
ruma ile hasta bakım ve tedavi uygulamalarının geliş-
mesine yapacakları araştırma ya da kullanım sonrası geri 
bildirimleri ile katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Nanoteknolojinin çok yakın zamanda hemşirelik hiz-
metlerinin birçok alanında etkili olacağı yadsınamaz 
bir gerçektir. Bu bağlamda lisans üstü eğitimin yanı 
sıra lisans eğitim içeriğinde de nanoteknoloji içerikli 
konulara yer verildiğini görebilmekteyiz. Sağlık alanın-
da giderek kullanımı yaygınlaşan nanoteknolojiye kar-
şı hemşirelik bölümü öğrencilerinin tutumlarını ve bu 
tutumları etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanan 
bir araştırmaya göre öğrencilerin nanoteknolojiye değer 
verme, farkındalık ve tutumlarının orta düzeyde olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca hemşireliği etkileyecek yeni eği-
limlerin bilinmesi ve bu eğilimlerden olumlu biçimde 
yararlanma yollarının araştırılması mesleki gelişim için 
önemli olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle hemşirelik 
eğitimindeki teknolojik gelişmeler, nanoteknolojinin 
sağlıkta hangi alanlarda ve ne amaçla kullanıldığı, hangi 
riskleri de beraberinde getirdiği ve risklere yönelik bi-
lincin kazanılabilmesi için müfredata “Nanoteknoloji ve 
Nanotıp” alanında zorunlu ders eklenmesi gerektiği vur-
gulanmıştır (Baybek, Çatalkaya, Kıvrak, & Tozak Yıldız, 
2017; Çiftçi, ve diğerleri, 2019). Nanoteknolojinin sağlık 
hizmetlerindeki potansiyel faydaları ve riskleri hakkın-
da hemşirelerin bilgi ve farkındalığını artırmak ama-
cıyla bir eğitim programı hazırlanmış ve uygulanmıştır. 
Eğitim sonrası katılımcıların nanoteknoloji hakkındaki 
bilgilerinin %77,1 oranında arttığı gösterilmiştir. Nitel 
yorumlara ise eğitim programının olumlu yanıt verdiği 
yansıtılmıştır. Sonuç olarak hemşirelere eğitim olanak-
ları sağlaması gerektiği, nanoteknoloji içeren tıbbi ürün-
leri tanıtmak, güvenli bir şekilde uygulamak ve hastaları 
bu tür ürünler kullanılan tedaviler hakkında eğitmek 
için daha donanımlı duruma getirilmesi için çalışılması 
gerektiği vurgulanmıştır (Goyette, 2016). 

Hemşirelik mesleğini etkileyen yeni eğilimleri araştır-
mak ve bu yeni eğilimlerin etkin kullanımı üzerine araş-
tırma yapmanın hemşirelik uygulamalarının yeniden 
yapılandırılmasında önemli bir rol oynayacağı bilinmek-
tedir. Hemşirelik mesleğinin geleceğinde; hemşirelerin 
genişleyen rollerinin içini doldurmaları, birbirleriyle iş 
birliği içinde çalışmaları yanında hızla gelişen teknoloji-
lerin hemşirelik uygulamalarını nasıl değiştireceğini ko-
nusunda bilinçli olunması gerekmektedir. Hemşirelerin 
hızla gelişen nanoteknoloji konularında sürekli olarak 
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birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da etkilerini 
göstermeye başlamıştır ve bazı kaynaklara göre gelecek 
için umut kaynağı olarak görülmektedir. Ancak nano-
teknolojinin özellikle sağlık alanında istenmeyen, etki-
leri henüz tam olarak netliğe kavuşmamış olduğu görül-
mektedir. Bu nedenle nanoteknoloji alanında var olan 
ve henüz gelişmekte olan bilgilerin takip edilerek, sağlık 
profesyonellerinin sağlığı koruma ve geliştirme ile hasta 
bakım ve tedavi uygulamalarının üzerine etkisini anali-
tik ve eleştirel düşünce ile süzgeçten geçirmesi gerektiği 
düşünülmektedir.

Hemşirelik mesleğini etkileyen yeni eğilimleri araş-
tırmak ve bu yeni eğilimlerin etkin kullanımı üzerine 
araştırma yapmak, hemşirelik uygulamalarının yeniden 
yapılandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu 
nedenle, tüm sağlık profesyonellerinin güncellenerek 
devam eden sürekli eğitimi, sağlık hizmetleri uygula-
malarının kalitesi ve güvenliği açısından oldukça önem-
lidir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması sağlık 
hizmetlerinin ve hemşirelik uygulamalarının kalitesini 
artıracak, profesyonelliğe giden yolda hemşirelere ve 
hemşirelik yöneticilerine katkıda bulunacaktır.
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The right to privacy was first addressed in 1890 by Warren 
and Brandie, and the place of the concept of privacy in wom-
en's health practices is extremely important. Almost every-
where in the world, the genitals are perceived as "intimate". 
The reason why women feel uncomfortable in gynecological 
examination is the concern of showing the intimate organs to 
the physician. Especially in conservative societies, messages 
are given to women that "they should cover their legs, cover 
their skirts, not show their intimate places while sitting" even 
when they are a younger girl. The fact that the genital organs 
that women need to cover, hide, hide and protect throughout 
their life are naked during the examination, causing many 
traumatized feelings, from stress, anxiety and shame to even 
avoiding being examined. Failure to pay attention to wom-
en's privacy during obstetric-gynecological evaluation or ex-
amination causes intense feeling of embarrassment, anxiety 
and fear in women. In the studies conducted; It has been de-
termined that showing the most intimate part of the female 
body and the necessity to open this area under bright lights 
is disturbing and worrisome for every woman. In a different 
study; It was determined that the special gynecological ex-
amination shirt developed by the researchers and the music 
concert were effective in reducing the situational anxiety ex-
perienced before the examination due to the gynecological 
examination. Labor is a painful experience in women's life. It 
is known that many physiological, psychological and medi-
cal factors have an effect on labor pain. In a study conducted 
by Newton et al. On mice in 1966, it was found that mice 
in labor pain experienced fear and stress in an environment 
where privacy was not provided. It has been determined 
that the increase in catecholamine in mice, especially in the 
non-privacy environment, causes birth pain in the early pe-
riod. In this study; It is a new costume to be used in gyne-
cological units, during examination or intervention in order 
to ensure privacy of women during gynecological examina-
tion, birth, treatment and diagnostic procedures, to reduce 
stress and anxiety, to ensure that birth remains a beautiful 
memory in women's life and to make them comfortable. It 
is aimed to share information about "Jino-Costume". With 
Jino- Costume; Women's privacy will be respected, women 
will be prevented from avoiding gynecological examination 
in order to make early diagnosis of gynecological cancer, 
more positive birth experiences will be provided for wom-
en, and a woman who is comfortable in labor will be more 
compatible and the birth process will be easier. With the 
Jino-Costume we are developing, it is aimed for women to be 
comfortable during the examination, diagnostic procedure, 
treatment and labor.

Keywords: gynecological costume, gynecological examina-
tion, birth, nursing

Mahremiyet hakkı, ilk kez 1890 yılında Warren ve Brandie 
tarafından ele alınmış olup, mahremiyet kavramının kadın sağ-
lığı uygulamalarındaki yeri son derece önemlidir. Dünyanın 
neredeyse her yerinde cinsel organlar “mahrem” olarak algıla-
nan organlardır. Kadınların jinekolojik muayeneden rahatsızlık 
duymalarının temelinde, hekime, mahrem organları göster-
me kaygısı yatmaktadır. Özellikle muhafazakâr toplumlarda 
kadınlara, daha küçücük bir kız çocuğuyken bile “otururken 
bacaklarını kapamaları, eteklerini örtmeleri, mahrem yerleri-
ni göstermemeleri gerektiği” şeklinde mesajlar verilmektedir. 
Kadınların, yaşamı boyunca örtmesi, gizlemesi, saklaması ve 
koruması gereken genital organlarının muayene sırasında çıp-
lak olması, stres, anksiyete ve utanma hissi, hatta muayene ol-
maktan kaçınmaya kadar pek çok travmatik duygunun yaşan-
masına sebep olmaktadır. Obstetrik-jinekolojik değerlendirme 
ya da  muayene esnasında kadınların mahremiyetine gereken 
özenin gösterilmemesi, kadınlarda utanma duygusu, anksiye-
te ve korkunun yoğun yaşanmasına sebep olmaktadır. Yapılan 
çalışmalarda; kadın bedeninin en mahrem yerinin gösterilme-
sinin, bu bölgenin parlak ışıklar altında açılması zorunluluğu-
nun, her kadın için rahatsız edici ve kaygı verici olduğu sap-
tanmıştır. Farklı bir çalışmada ise; jinekolojik muayeneye bağlı, 
muayene öncesi yaşanan anksiyeteyi azaltmada araştırmacıla-
rın geliştirdiği özel jinekolojik muayene gömleğinin ve müzik 
dinletisinin etkili olduğu saptanmıştır. Doğum eylemi kadın 
yaşamında ağrılı bir deneyimdir. Fizyolojik, psikolojik ve me-
dikal pek çok faktörün yaşanan doğum ağrısı üzerinde etkisi 
olduğu bilinmektedir. 1966 yılında Newton ve arkadaşlarının 
fareler üzerinde yaptığı çalışmada doğum sancısı çeken farele-
rin, mahremiyetinin sağlanmadığı ortamda korku ve stres yaşa-
dıkları saptanmıştır. Farelerde özellikle mahremiyetsiz ortamda 
meydana gelen katekolamin artışının, erken dönemde doğum 
ağrısını durdurmasına neden olduğu saptanmıştır. Bu çalışma-
da; kadınların, jinekolojik muayene, doğum, tedavi ve tanısal 
işlemler sırasında mahremiyetlerini sağlamak, stres ve anksiye-
telerini azaltmak, kadın yaşamında doğumun hatıralarda güzel 
bir anı olarak kalmasını sağlamak ve rahat olmalarını sağlamak 
amacıyla kadın sağlığı birimlerinde, muayene ya da girişim es-
nasında kullanılacak yeni bir kostüm olan ‘Jino-Kostüm’ hak-
kında bilgi paylaşımı amaçlanmıştır. Jino-Kostüm ile; kadın 
mahremiyetine saygı gösterilecek, erken dönemde jinekolojik 
kanser tanılamalarının yapılabilmesi için kadınların jinekolojik 
muayeneden kaçınması önlenecek, kadınlar için daha olumlu 
doğum deneyimleri yaşanması sağlanacak ve doğum eyleminde 
rahat olan kadın daha uyumlu olacak ve doğum süreci kolay-
laşacaktır. Geliştirmekte olduğum Jino-Kostüm ile kadınların 
muayene, tanısal işlem, tedavi ve doğum eylemi esnasında rahat 
olmaları hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: jinekolojik kostüm, jinekolojik muayne, 
doğum, hemşirelik
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GİRİŞ

1890 yılında Warren ve Brandie tarafından ilk kez ele 
alınan Mahremiyet hakkı kavramının kadın sağlığı uy-
gulamalarındaki yeri son derece önemlidir(Woogara, 
2001). 1977 yılında Altman mahremiyet kavramının in-
sanın temel gereksinimlerinden biri olduğunu ve mah-
remiyette bireyin kişisel kontrolünün önemli olduğunu 
bildirmiştir (Altman,1977). Türk Dil Kurumu (TDK) ise 
mahremiyet kavramını ‘gizlilik’ olarak tanımlamaktadır. 
Mahremiyet, kişinin beden, düşünce ya da kendisi veya 
ilişkilerine ait alanına başkaları tarafından erişimin en-
gellenmesi anlamına gelmektedir. Genel olarak mahre-
miyet, bir kişinin mahrem yerlerine bakılmasının, do-
kunulmasının, hakkında başkaları ile konuşulmasının 
yasaklanması şeklinde tanımlanmaktadır (Diler, 2014).

Kadın sağlığı alanında en çok uygulanan jinekolojik 
muayene, ebelik/hemşirelik girişimleri için çok önem-
li bir muayene ve değerlendirme yöntemidir.  Yaşam 
içerisinde her birey ne olduğunu tam olarak bilmediği 
bir durum ile karşılaştığında stres ve anksiyete yaşar. 
Jinekolojik muayene kadınlar için anksiyete yaratan bir 
durumdur (Altay, Kefeli 2012). Dünyanın neredeyse her 
yerinde cinsel organlar “mahrem” olarak algılanan or-
ganlardır. Kadınların jinekolojik muayeneden rahatsız-
lık duymalarının temelinde, hekime, mahrem organları 
gösterme kaygısı yatmaktadır (Erbil, Şenkul, Sağlam, 
Ergül, 2008). 

Özellikle muhafazakâr toplumlarda kadınlara, daha 
küçücük bir kızken bile “bacaklarını dikerek oturma-
maları, otururken bacaklarını kapamaları, eteklerini 
örtmeleri, mahrem yerlerini göstermemeleri gerektiği” 
şeklinde mesajlar verilmektedir. Kadınların, yaşamı bo-
yunca örtmesi, gizlemesi, saklaması ve koruması gere-
ken genital organlarının ve tüm bacaklarının muayene 
sırasında çıplak olması, stres, anksiyete ve utanma his-
si, hatta muayene olmaktan kaçınmaya kadar pek çok 
travma yaşamalarına sebep olmaktadır (Erbil, Şenkul, 
Sağlam, Ergül, 2008). 

Kadınların jinekolojik muayene sırasında stres, ank-
siyete yaşamalarının nedenleri arasında; sağlık çalışan-
larının olumsuz tutumları, sağlık çalışanının erkek ol-
ması, muayene masası ve pozisyonu, muayene sırasında 
mahremiyete dikkat edilmemesi, ağrı korkusu, kişisel 
temizlik hakkında endişe duymaları, genital bölge ile 
beraber vücudun alt bölümünün tamamen çıplak ol-
ması sebebiyle utanma, önceki olumsuz muayene dene-
yimleri ya da muayene deneyiminin hiç olmaması (bi-
linmeyen korkusu) gibi nedenler yer almaktadır. Yarıcı 
ve Ark. (2009) yaptıkları çalışmada; kadın bedeninin 
en mahrem yerinin gösterilmesinin, bu bölgenin parlak 
ışıklar altında açılması zorunluluğunun, her kadın için 
rahatsız edici ve kaygı verici olduğunu bildirmişlerdir. 
Kocabaş ve Ark. (2011) yaptıkları çalışmada, jinekolojik 
muayeneye bağlı, muayene öncesi yaşanan durumluk 

anksiyeteyi azaltmada araştırmacıların geliştirdiği özel 
jinekolojik muayene gömleğinin ve müzik dinletisinin 
etkili olduğu saptanmıştır.

Obstetrik-jinekolojik değerlendirme ya da muayene 
esnasında kadınların mahremiyetine gereken özenin 
gösterilmemesi, kadınlarda utanma duygusu ve anksi-
yete ve korkunun yoğun yaşanmasına sebep olmaktadır 
(Sarpkaya, Vural 2014). Kadın sağlığı alanındaki tüm 
girişimlerde kadının mahremiyeti dikkate alınmalıdır. 
Mahremiyetin dikkate alınması gereken durumlardan 
en önemlisi de doğum eylemidir. Kadınlar doğum ey-
lemi sırasında, bedeninin en mahrem yerlerini ilk kez 
gördüğü kişilere açmaktadır (Taşkın, 2012). Doğum ey-
lemi kadın yaşamında ağrılı bir deneyimdir. 

Fizyolojik, psikolojik ve medikal pek çok faktörün ya-
şanan doğum ağrısı üzerinde etkisi olduğu bilinmekte-
dir (Köksal, Duran 2013). Amerikan Psikiyatri Enstitüsü 
doğum ağrısının pek çok psikolojik etkene bağlı gelişti-
ğini bildirmektedir. Bu etkenlerin en başında bilinme-
yen korkusu acı veya acı verici bir olayın gerçekleşeceği 
korkusu gelmektedir. Kadının, olumsuz deneyimleri, 
ağrı ile başa çıkabilmede yetersizlik, doğum öncesi gebe 
sınıflarına katılmama ve yoğun tedavinin doğum ağrısı 
üzerinde etkisi olduğu bildirilmektedir. Doğum ağrısı-
nın kabul edilebilir hale getirilmesi, temel olarak bu et-
kenlerin kontrolü ile gerçekleşmektedir (Köksal, Duran 
2013).  Newton’un, fareler üzerinde yaptığı çalışmada 
doğum sancısı çeken farelerin, mahremiyetinin sağlan-
madığı ortamda korku ve stres yaşadıkları saptanmıştır. 
Farelerde özellikle mahremiyetsiz ortamda katekolamin 
(stres hormonu) artışı, erken dönemde doğum ağrısı-
nı durdurmasına neden olduğu saptanmıştır (Newton, 
1966).

Erbil ve arkadaşlarının (2008) jinekolojik muayene 
öncesinde kadınların anksiyete seviyeleri ve muayeneye 
ilişkin tutumlarını belirlemek için yaptıkları çalışmada, 
kadınların %67.1’i mahrem organını göstermenin ve 
%62.5’ utanma, %38.8’nin sıkıntı yaşadıkları saptanmış-
tır. Lothian (2004) yaptığı çalışmasında, bir hayvanın 
doğada doğum yaparken rahatsız edilmesi durumunda 
katekalomin seviyesinin doğumu durduğu, benzer şe-
kilde kadının doğum esnasında kendisini, güvensiz ve 
korumasız hissettiğinde katekolamin seviyesinin yük-
selerek doğumu yavaşlattığı belirtilmiştir. Bal (2014) 
yaptığı çalışmasında, özellikle Müslüman toplumlarda 
(dini inanç) ve kültürel değerlerin, kadının mahrem 
(genital organlar) bölgelerine herhangi bir girişim ya-
pılmasından alıkoyduğu saptanmıştır. Çalışmalarda 
gebenin güvenini sağlayarak, gereksiz her türlü girişim-
lerden kaçınarak ve mahremiyetine saygı göstererek do-
ğumun desteklenmesi gerektiğinin önemi belirtilmiştir 
(Lothian 2004, Bal 2014).

Tüm bu gerekçelere dayanarak kadınların jinekolo-
jik muayene, doğum, tedavi ve tanısal işlemler sırasında 
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SONUÇ

Sağlık hizmetlerinin sunumunda insan ve üreme hak-
ları içinde temel alınan bir değer olan mahremiyete saygı 
gösterilmesi başta jinekolojik muayene, doğum, tedavi 
ve tanısal işlemler olmak üzere hizmet verilen tüm alan-
larda özenle dikkat edilmesi gereken en temel şartlardan 
bir tanesidir ve Jino-kostüm ile kadın mahremiyetine 
saygı gösterilecektir. Kadın sağlığı alanında jinekolo-
jik muayene sonucu erken dönemde jinekolojik kanser 
tanılamalarının yapılabilmesi için özendirici tedbirler 
almak öncelikli hedef ise; Jino-kostüm jinekolojik pato-
lojilerin erken tanısı için oldukça önemlidir. Jinekolojik 
muayeneler için kadınlar artık bacaklarındaki tüyleri 
düşünerek çekinmeyecek ve periyodik kontrol muaye-
nelerinden kaçınmayacaktır.

Doğum öncesi dönemde boks gömleği giyerek travay-
da takip edilen gebelerin, NST uygulamaları esnasında 
abdominal alana propları yerleştirmek için boks gömleği 
yukarı çekilmekte ve kadının bedeninin alt kısmı açıl-
maktadır. Jino-Kostüm ile NST uygulamaları esnasında 
sadece propların yerleştirileceği abdomimnal alan kolay-
ca açılacak ve kadının mahremiyeti korunmuş olacaktır.

Üst kısmı düğmeli tasarlandığı için, doğum sonu be-
beği ile ten tene teması kolayca sağlanabilecek ve bebe-
ğini kolayca emzirebilecektir.

Unutulmaması gerekir ki, doğum eylemi eğitim 
araştırma, üniversite ya da kamu hastanelerinde ger-
çekleşiyorsa doğumhanelerde personel dışında, intörn 
doktorlar, öğrenci hemşireler ve öğrenci ebeler bulun-
maktadır ve doğumu izlemektedirler. Kadının tüm alt 
bedeni açık iken, mahrem bölgesi parlak ışıklar altın-
da, birden fazla kişi tarafından izlenmektedir. Bu du-
rum kadının doğum ağrısı ile başetmesini ve ekip ile 
uyumunu olumsuz etkilemektedir. Doğum memnu-
niyeti; kadın, yenidoğan ve aile sağlığı açısından son 
derece önemli bir konudur. Olumsuz doğum deneyim-
leri anne bebek bağlanmasında yetersizlik, emzirme 
sorunları, postpartum depresyon, posttravmatik stres 
bozukluğu, cinsel disfonksiyon, bebek ihmal ve istis-
marına neden olabilmektedir. Jino-kostüm ile doğum 
memnuniyeti artacak, rahat olan kadın daha uyumlu 
olacak ve doğum süreci kolaylaşacaktır.

Kadın yaşamında en önemli olaylardan biri olan doğu-
mun hatıralarda güzel bir anı olarak kalması bir kadının 
en temel hakkıdır. Jino-kostüm ile doğum deneyimleri 
kadın açısından olumlu olacaktır. 

Bu bilgiler ışığında, Jino-kostümün etkinliğinin araş-
tırmalarla test edilmesi, elde edilen bulgular doğrultu-
sunda revize edilmesi ve sahada kullanılan muayene ön-
lükleri ile karşılaştırılması planlanmaktadır.

mahremiyetlerini sağlamak, stres ve anksiyetelerini azalt-
mak, kadın yaşamında doğumun hatıralarda güzel bir anı 
olarak kalmasını ve daha rahat olmalarını sağlamak için 
kadın sağlığı birimlerinde muayene ya da girişim esnasın-
da kullanılacak yeni bir kostüm geliştirilmiştir.

Kadın sağlığında rutinde kullanılan boks gömlekle-
ri ile kadınlar arkalarının açık kalması ya da açılması 
endişesi yaşarken aynı zamanda muayene masasında 
iken vücudunun alt bölümünün tamamen açık olması 
sebebiyle utanma ve rahatsızlık yaşamaktadırlar ve Jino-
kostüm ile stres, anksiyete yaşamayacaklardır. 

Jino-Kostüm, sadece işlem bölgesi açık olan, kadının 
mahremiyetini koruyan ve rahat olmasını sağlayan alt 
üst takım şeklinde üretilecektir. Sadece girişim uygu-
lanacak bölgeleri açık olacağı ve bacakları kapalı ola-
cağı için kadınlar muayene masasında daha güvende 
hissedeceklerdir. 

Üst takım gömlek tarzında olacak abdominal muayene 
ve Nonstress Test (NST) uygulamaları sırasında kolayca 
sadece işlem bölgesi kolayca açılabilecek ve göğüs bölge-
sinde bulunan düğmeler ile anne göğsünü rahatça açıp 
bebeği ile ten tene teması sağlayabilecek ya da bebeğini 
kolayca emzirebilecektir. 

Alt takım ise normal pantolon ya da pijama şeklinde 
olacak ve giyilecek, kadın muayene masasına geçtiğinde 
pelvik alan kısmında bulunan gizli fermuar ile pelvik alan 
istendik ölçüde kolayca açılarak sadece girişim bölgesinin 
açık olması sağlanacaktır. Alt takımın üst bacak kısmında 
rectus femoris ya da vastus lateralis kasına enjeksiyon ya-
pılması gerektiğinde, kolayca yapılabilmesi için gizli fer-
muarlı kısımlardan açılabilecek alanlar olacaktır.

 

Şekil 1. Jino-Kostüm ile; kadın sağlığı alanında, muayene, doğum ya da 
tanı amaçlı yapılacak girişimler sırasında kadının daha rahat, stressiz, 
anksiyetesiz olacağına inanılmaktadır.
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Individual management of insulin therapy is very important 
in the success of the treatment. Individuals with diabetes need 
to be able to perform skills such as insulin injections with the 
right technique, at the recommended dose and times, coping 
with complications of insulin, and adjusting insulin doses ac-
cording to food intake. These skills are important for them to 
successfully manage insulin therapy. However, research shows 
that individuals with diabetes have low compliance with insu-
lin therapy. It is known that individuals with diabetes forget to 
administer their insulin on time, and patients who use multiple 
insulin often experience complications of hypoglycaemia and 
hyperglycemia for mixing the insulin pen at the wrong time and 
applying the wrong insulin pen. In addition, it is emphasized in 
studies that there are various complications in the injection sites 
because they forget to rotate between the insulin application 
sites or confuse the order of administration.

The majority of diabetics are between 40-59 years old. As the 
average age increases, they experience hearing / visual impair-
ment and age-related insufficiency such as forgetfulness and 
thoughtfulness. All this makes insulin treatment difficult to adapt.

Based on this information, it is thought that there is a need 
for an apparatus that will inform the individuals with diabetes 
in accordance with the insulin protocol prepared by the physi-
cian / diabetes nurse with the audio and visual stimuli.

Wearable technological product; smart watch, smart brace-
let, smart necklace and / or smart ring. The physician / diabetes 
nurse will arrange the insulin treatment protocol of the diabetic 
patient with the program on the desktop computer, laptop, tab-
let PC and / or smartphone. Each smartwatch, smart bracelet, 
smart necklace and / or smart ring will have a code, and when 
the physician / diabetes nurse who edits the treatment proto-
col enters this code into the program, the patient's smart watch, 
smart bracelet, smart necklace and / or smart The treatment 
protocol will be loaded on the ring. This product will announce 
the time of insulin administration, the type of insulin, the color 
of the insulin pen, the dose of insulin, and the site of the insulin 
delivery, with vibration, in accordance with the protocol. For 
patients with hearing problems, the type of insulin is in inter-
national insulin type color; It will display the insulin time and 
dose and the application site on the screen in monologue. The 
working principle of the product is schematized in Figure 1. 
Technical specifications for the clock form of the smart insulin 
tracking device are given in Figure 2.

As a result, it is thought that the product will facilitate com-
pliance and individual management of treatment in individu-
als with diabetes using insulin, thereby reducing the compli-
cations experienced.

An application has been made to the Turkish Patent Board 
for the Smart Insulin Tracking Device (Application number: 
PT2019-01340

Keywords: innovation, diabetes, smart insulin tracking de-
vice, nursing

İnsülin tedavisinin bireysel yönetimi tedavinin başarısında 
oldukça önemlidir. Diyabetli bireylerin insülin enjeksiyonlarını 
doğru teknikle, önerilen dozda ve zamanlarda yapma, insülinin 
komplikasyonlarıyla baş edebilme, gıda alımına göre insülin 
dozlarını ayarlayabilme gibi becerileri gerçekleştirebilmeleri ge-
rekir. Bu beceriler onların insülin tedavisini başarılı bir şekilde 
yönetmeleri açısından önemlidir. Ancak araştırmalar diyabetli 
bireylerin insülin tedavisine uyumunun düşük olduğunu göster-
mektedir. Diyabetli bireylerin insülinlerini saatinde uygulamayı 
unuttukları ve çoklu insülin kullanan hastaların insülin kalem-
lerini karıştırarak yanlış saatte yanlış insülin kalemini uygulak-
ları için sıklıkla hipoglisemi ve hiperglisemi komplikasyonlarını 
yaşadığı bilinmektedir. Ayrıca insülin uygulama bölgeleri arasın-
da rotasyon yapmayı unuttukları için veya uygulama sırasını ka-
rıştırdıkları için enjeksiyon bölgelerinde çeşitli komplikasyonlar 
oluştuğu araştırmalarda vurgulanmaktadır.

Diyabetlilerin çoğunluğu 40-59 yaş arasındadır. Yaş ortalama-
sı artıkça işitme/görme engeli ve unutkanlık, dalgınlık gibi yaşa 
bağlı olumsuz durumlar yaşamaktadırlar. Tüm bunlar da insülin 
tedavisini uyumu zorlaştırmaktadır.

Bu bilgilerden yola çıkarak diyabetli bireylere hekimin/diya-
bet hemşiresinin düzenlediği insülin ptotokolü doğrultusunda 
insülin tipinin, saatinin, uygulama bölgesinin ve dozunun sesli 
ve görsel uyaranlar ile haber verilmesini sağlayacak bir aparata 
ihtiyaç olduğu düşünülmüştür.

Giyilebilir tekonolojik ürün; akıllı saat, akıllı bileklik, akıllı kol-
ye ve/veya akıllı yüzük olabilir. Hekim/diyabet hemşiresi masaüs-
tü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet PC ve/veya akıllı telefonun-
daki program ile diyabetli hastanın insülin tedavi protokolünü 
düzenleyecektir. Her akıllı saat, akıllı bileklik, akıllı kolye ve/veya 
akıllı yüzüğün bir kodu olacak ve tedavi protokolünü düzenleyen 
hekim/diyabet hemşiresi bu kodu programa girdiğinde bluetoo-
th, wireless ve/veya 3G ile hastanın akıllı saat, akıllı bileklik, akıllı 
kolye ve/veya akıllı yüzüğüne tedavi protokolü yüklenecektir. Bu 
ürün protokole uygun olarak insülin uygulama saatini, insülin 
tipini, insülin kaleminin rengini, insülin dozunu ve insülin uygu-
lama bölgesini titreşimle birlikte sesli olarak bildirecektir. İşitme 
problemi olan hastalar için insülin tipini uluslararası insülin tipi 
renginde; insülin saatini ve dozunu ve uygulama bölgesini mono-
log olarak ekranda gösterecektir. Ürünün çalışma prensibi Şekil 
1’de şematize edilmiştir. Akıllı insülin takip cihazının saat formu 
için teknik özellikler Şekil 2’de belirtilmiştir.

Sonuç olarak ürünün insülin kullanan diyabetli bireyler-
de tedaviye uyumu ve tedavinin bireysel yönetimini kolay-
laştıracağı, böylece yaşanılan komplikasyonların azaltılacağı 
düşünülmektedir.

Akıllı İnsülin Takip Cihazı için Türk Patent Kuruluna başvuru 
yapılmıştır (Başvuru numarası: PT2019-01340).

Anahtar Kelimeler: inovasyon, diyabet, akıllı insülin takip ci-
hazı, hemşirelik

SS-031

DİYABETLİ BİREYLERİN KENDİ KENDİNE İNSÜLİN TEDAVİSİ 
YÖNETİMİNİ KOLAYLAŞTIRACAK BİR GİYİLEBİLİR TEKONOLOJİK ÜRÜN: 

AKILLI İNSÜLİN TAKİP CİHAZI
A WEARABLE TECHNOLOGICAL PRODUCT TO MAKE IT EASY FOR INDIVIDUALS WITH DIABETES 

TO MANAGE INSULIN THERAPY ON THEIR OWN: A SMART INSULIN TRACKING DEVICE
Gülten Karahan Okuroğlu

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
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Şekil 1. Ürünün çalışma prensibi (working principle of the product).

Şekil 2. Akıllı insülin takip cihazının saat formu için teknik özellikler (technical specifications for the clock form of the smart insulin tracking device).
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Considering the nursing individual as a whole; It is a pro-
fession group that is evaluated in a multudisciplinary frame-
work that provides cognitive, psychomotor and behavioral 
attitudes, and includes health protection, development and 
care for the patient. Therefore, it should be constantly open 
to innovations, technological developments and education. 
Along with the increasing technological developments, the 
use and development of new learning tools has increased in 
patient care and nursing education. Thus, in addition to the 
traditional care practices in the nursing profession, it contrib-
uted to the use of the nurse's independent role in patient care, 
along with evidence and knowledge-based practices in nurs-
ing education and practice. These innovations in technology 
and education have enabled the use of simulation applications, 
which are widely used in nursing education and patient care, 
in ensuring the permanence of technical and non-technical 
skills. Simulation is the fulfillment of the intended situation 
through the fact that events, situations, behaviors, certain cog-
nitive activities, technical skills and tasks are possible to be 
realized and actualized. 

It proposes the preference of electronic learning methods 
and simulation for learning and teaching in nursing educa-
tion curricula at the gold standards in education published 
by the World Health Organization for nurses. The American 
Association of Colleges of Nursing (AACN) and the United 
States (USA) National Council of State Boards of Nursing 
(NCSBN) stated that it is useful to use simulation and online 
learning methods in nursing education. The National Nursing 
Association (National League for Nursing; NLN) also recom-
mends the use of information technologies such as computer 
programs, simulations and the web to provide the basic qual-
ifications of educational nurses, to facilitate students' learning 
and to support the learning process. Simulation methods can 
be used as an effective training method to provide experience 
and opportunities to learn in a safe environment about nurs-
ing management of clinical cases. Recently, various types of 
simulation is preferred in carrying out the training and ed-
ucation. Low-feature simulations (partial task trainers- low-
tech simulators), standardized patients (computerized simula-
tions) (screen-based computer simulators), simulations used 
in learning complex functions (complex task trainer), inte-
grated simulations (full-scale simulation) - medium to high 
fidelity) is one of the simulation methods used.

It is stated that the use of simulation in nursing education 
will contribute to the skills, self-confidence, self-efficacy, and 
clinical decision-making skills of gaining knowledge, skills 
and self-confidence through practices based on experience in 
the virtual patient care environment. Therefore, patient care 
should be supported with simulation applications in nursing 
education and necessary facilities should be provided.

Key words: nursing, simulation, simulation in nursing

Hemşirelik bireyi bir bütün olarak ele alan; bilişsel, psikomotor 
ve davranışsal tutumların kazandırılmasını sağlayan, sağlığın ko-
runması, geliştirilmesi ve hasta bireye bakım verilmesini kapsayan 
multudisipliner çerçevede değerlendirilen bir meslek grubudur. Bu 
nedenle de yeniliklere, teknolojik gelişmelere ve eğitime sürekli açık 
olmalıdır. Artan teknolojik gelişmeler ile birlikte, hasta bakımında 
ve hemşirelik eğitiminde yeni öğrenme araçlarının kullanımı ve 
gelişimi de artmıştır. Böylelikle hemşirelik mesleğinde geleneksel 
bakım uygulamalarının yanında, hemşirelik eğitimi ve uygulama-
larında kanıta ve bilgiye dayalı uygulamalarla birlikte hemşirenin 
hasta bakımında bağımsız rolünün kullanılmasına katkı sağlamış-
tır. Teknoloji ve eğitimde meydana gelen bu yenilikler, hemşirelik 
eğitiminde ve hasta bakımında teknik ve teknik dışı becerilerin 
kalıcılığının sağlanmasında yaygın olarak kullanılan simülasyon 
uygulamalarının kullanılmasına olanak sağlamıştır. Simülasyon, 
gerçekleşme ihtimali olan ya da gerçekte var olan olayların, durum-
ların, davranışların, bazı bilişsel aktivitelerin, teknik becerilerin ve 
görevlerin gerçeğe uygun olarak kurgulanması ve canlandırılması 
yolu ile amaçlanan durumun yerine getirilmesidir.

Dünya Sağlık Örgütünün hemşireler için yayınlamış olduğu eği-
timdeki altın standartlarda, hemşirelik eğitim müfredatlarında öğ-
renme ve öğretme için elektronik öğrenme yöntemlerinin ve simü-
lasyonun tercih edilmesini önermektedir. Amerikan Hemşirelik 
Kolejleri Derneği (American Association of Colleges of Nursing; 
AACN) ve Amerika Birleşik Devleti (ABD) Hemşirelik Eyalet 
Kurulları Ulusal Konseyi (National Council of State Boards of 
Nursing; NCSBN) hemşirelik eğitiminde simülasyon ve online öğ-
renme yöntemlerinin kullanılmasının yararlı olduğunu belirtirken,  
ABD Ulusal Hemşirelik Birliği de (National League for Nursing; 
NLN)  eğitici hemşirelerin temel yeterliliklerinin sağlanması, öğ-
rencilerin öğrenmesini kolaylaştırılması ve öğrenme sürecinin 
desteklemesi için bilgisayar programları, simülasyonlar, web gibi 
bilişim teknolojilerinin kullanılmasını önermektedir. Simülasyon 
yöntemleri, klinik vakaların hemşirelik yönetimi hakkında gü-
venli bir ortamda öğrenilecek deneyim ve fırsatlar sağlamak için 
etkili bir eğitim yöntemi olarak kullanılabilir.  Günümüzde eğitim 
ve öğretimin gerçekleştirilmesinde çeşitli simülasyon tipleri ter-
cih edilmektedir. Düşük özellikli simülasyonlar (Partıal task traı-
ners- low-tech sımulators), standardize hastalar (standardized pa-
tients), bilgisayar destekli simülasyonlar (screen-based computer 
simulators), kompleks fonksiyonların öğrenilmesinde kullanılan 
simülasyonlar (compleks task trainer), bütünleşik simülasyonlar 
(full-scale simulation- medium to high fidelity) kullanılan simula-
yon  yöntemleri arasında yer almaktadır. 

Hemşirelik eğitiminde simulasyonun kullanılması sanal hasta 
bakım ortamında deneyime dayalı uygulamalarla bilgi, beceri ve 
özgüven kazandırma, sahada kendini yeterli hissetme ve uygula-
malarda aktif olma, eleştirel düşünme ve hızlı kara verme, öz et-
kililik, klinik karar verme becerilerine olumlu katkı sağlayacağı 
belirtilmektedir. Bu nedenle hemşirelik eğitiminde simülasyon 
uygulamaları ile hasta bakımı desteklenmeli ve gerekli imkanlar 
sağlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: hemşirelik, simulasyon, hemşirelikte 
simulasyon

SS-032
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GİRİŞ 

Geleneksel olarak birçok anlamın yüklendiği olan 
hemşirelik mesleği, sağlığın korunması, sürdürülmesi, 
geliştirilmesi ve bakım vermek gibi toplum sağlığına 
katkıda bulunacak primer rolleri üstlenmiştir. Geçmişte 
sadece hastanın bakımının ve konforunun sağlanması-
na yönelik uygulamaları gerçekleştiren hemşireler, gü-
nümüzde meydana gelen teknolojik gelişmeler ve birçok 
inovatif yeniklere ayak uyduran, bu yenilikleri bakım 
tedavi ve uygulamalarına yansıtan, bağımsız rolünü kul-
lanarak karar verme sürecini aktif olarak yönetebilen ve 
düşündüklerini uygulamaya döken hemşirelerle yer de-
ğiştirmiştir. Hemşireler değişimleri yükseltme üzerine 
yoğunlaşmış ve giderek genişleyen rollere sahip olmuş-
tur. Tüm bu süreçler sonunda günümüzde bakım veren 
çağdaş hemşire, kendi kararlarını verebilen, araştırıcı, 
koruyucu, sorgulayıcı, savunucu, yönetici, rehabilite 
edici ve eğitici görevlerini üstlenmiştir (1, 2).

Hasta bakımında bütüncül yaklaşımı benimsemiş 
olan hemşirelik mesleğinde bilişsel ve duyuşsal beceri-
lerin kazandırılması ve profesyonelleşmenin sağlanması 
için sahada ve mesleğin temelini oluşturan hemşirelik 
eğitimlerinde inovatif uygulamaların kullanılması ol-
dukça önemlidir. Günümüzde artan teknolojik geliş-
meler, akıllı cihazların kullanımın artması, teknolojinin 
yaşamın bir parçası haline gelmesi, gerek duyulan bilgi-
ye anında ulaşılma imkanının artması, genç yaşlı tüm 
nüfusun teknoloji ile olan ilişkisinin artması birçok ino-
vatif düşünce, ürün, uygulama ve yöntemlerin gelişme-
sini ve kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu yöntem-
ler içinde yer alan simülasyon uygulamaları, hemşirelik 
mesleğinde ve hemşirelik öğrencilerinin eğitimlerinde 
oldukça önemli bir yer almaktadır. Hemşirelik bakı-
mında ve eğitiminde simülasyon uygulamalarının kul-
lanımı, gerçek durumların deneyimlendiği gerçekçi bir 
öğrenme ortamı ile bilişsel, duyuşsal, davranışsal ve 
psikomotor bilgi ve becerilerin geliştirilmesinde katkı 
sağlamaktadır. Böylece hemşirelik bakımında ve eğiti-
minde simülasyon uygulamalarının kullanımı ile gerçek 
durumlara en yakın ortamlar yaratılarak, bakımda ve 
uygulamalarda bilişsel-davranışsal beceri ve tutumların 
geliştirilmesi hedeflenmektedir (3).

Dünya Sağlık Örgütü,  Amerikan Hemşirelik 
Kolejleri Derneği (American Association of Colleges of 
Nursing=AACN) ve Amerika Birleşik Devleti (ABD)  
ve Hemşirelik Eyalet Kurulları Ulusal Konseyi (National 
Council of State Boards of Nursing=NCSBN) elektronik 
–online öğrenme ve simülasyon yöntemlerinin  hem-
şirelerin eğitiminde altın standart olduğunu, öğrenme 
ve öğretmede bu altın standartların yararlı olduğunu 
bildirmektedir (4, 5). Ülkemizde de 2010 yılından gü-
nümüze simülasyonun hemşirelik eğitiminde etkili bir 
öğrenme ve öğretim metodu olarak kullanımı giderek 
yaygınlaşmaktadır (6).

Hemşirelik eğitiminde ve bakımında simülasyon uy-
gulamalarının sonuçlarının değerlendirildiği birçok ça-
lışma bulunmaktadır. Şendir ve Doğan’ın 2015 yılında 
yapmış oldukları sistematik incelemede hemşirelik eği-
timinde simülasyonun, bilgi ve beceri kazandırmasının 
yanı sıra eleştirel düşünme, öz etkililik ve öz güvenin de 
gelişmesine katkı sağlayan bir öğrenme yöntemi oldu-
ğu ifade edilmiştir (6). Benzer şekilde Yılmaz ve Korhan 
2016 yılında yapmış oldukları sistematik çalışmada ise 
hemşirelik eğitiminde simülasyon uygulamalarının bil-
gi, psikomotor beceri ve iletişim becerileri kazandır-
masının yanı sıra; öğrenci yeterliliklerinin değerlendi-
rilmesinde de etkili bir yöntem olarak kullanılabileceği 
belirtilmiştir (7). Schoening ve arkadaşları ise; öğrenci-
lerin simülasyonun sadece etkili bir öğrenme aracı de-
ğil, aynı zamanda klinikte gelişen ani durumlara karşı 
özgüvenlerini artıran bir öğrenme aracı olduğunu ifade 
etmişlerdir (8).

Simülasyonun Tarihçesi ve 
Hemşirelikteki Kullanım Alanları
Türkçe’de karşılığı benzetim veya benzetme olarak 

tanımlanan simülasyon, bir olayı ya da gerçek yaşam 
durumlarının, gerçeği olabilecek kadar yakın koşulların 
oluşturulduğu, taklit edildiği ve gerçek duruma uygun 
bir modelin geliştirildiği bir yöntem olarak tanımlana-
bilir (4, 8).

Geçmişi 5000 yıl kadar öncesine dayanan simülas-
yon uygulamaları,  hemşirelikte ilk kez 1960 yılında 
“Resusci Anne and Harvey” adı altında geliştirilmiş 
(3), resusitasyon ve temel beceri eğitimi açısından di-
ğer maket ve modellere örnek olmuştur. Sonrasında 
Asmund S. Laerdal ağızdan ağza resüsitasyonu açık 
bir şekilde öğreten, gerçekçi ve etkili uygulamayı sağ-
layan mankeni geliştirmiştir (3, 9). “Sim One” 1966 
yılında Abrahamson ve Denson tarafından üretilen ilk 
insan simülatörü olmuştur. 1986 yılında David Gaba 
önderliğinde Kapsamlı Anestezi Simülasyon Ortamı 
(Comprehensive Anaesthesia Simulation Environment-
CASE), Michael Good ve JS Gravenstein önderliğin-
de ise Gainesville Anestezi Simülatörü (Gainesville 
Anaesthesia Simulator-GAS) adı ile bilinen anestezi 
simülatörleri geliştirilmiştir (3, 9-11). 1990’lı yıllar-
da damar içi katarer yerleştirilmesi, vajinal doğum ve 
airway eğitimi gibi teknik beceri gerektiren durumlarda 
eğitimi amaçlayan uygulamalar sıklıkla kullanılmıştır. 
Hemşirelik uygulamalarında da simülasyonun akut ve 
kritik bakım, perioperatif ve acil bakım gibi alanlara 
doğru yaygınlaşmış olsa da; anestezi hemşireleri gerçe-
ğe en yakın simülatörlerin ilk kullanıcıları olarak litera-
türde yer almaktadır. 2000’li yıllarda, gerçeğe en yakın 
(high fidelity) simülatör olan “SimMan” üretilmiştir (3).

Sağlık eğitiminde, hemşirelerin eğitimine ve bakımı-
na katkı sağlayan birçok simülasyon uygulaması bulun-
maktadır. Bu uygulamalar yüksek teknoloji içermeyen 
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simülasyonlar: üç boyutlu organ modelleri, temel plastik 
mankenler, hayvan modelleri ve insan kadavraları ile si-
müle / standardize hastalar; ileri teknoloji içeren simü-
lasyonlar: görüntüye dayalı simülatörler (screen-based 
simulations), gerçekçi, aslına uygunluğu yüksek girişim-
sel simülatörler (realistic, high-fidelity procedural simu-
lators), gerçekçi, üst teknolojili interaktif insan simüla-
törleri (realistic high-tech interactive human simulator) 
ve sanal gerçeklik ve dokunmatik sistemler (virtual rea-
lity and haptic systems) olarak gruplandırılmaktadır (1, 
11). İnsan fizyolojisini, belirli yerleri ve ortamları çeşitli 
yönleriyle modellemek, klinik bilgi ve karar vermeyi sağ-
lamak için kullanılan bilgisayar destekli simülasyonlar, 
bazı basit teknikli uygulamalar ve prosdürleri göstermek 
için düşük özellikli simülasyonlar,  vaka çalışmalarında 
ve rol-playlerlerde kullanılan standardize hastalar,  bil-
gisayara entegre-yüksek gerçekliğe sahip ses, dokunma 
ve gerçek araçları bulunan; ultrason, bronkoskopi, lapa-
roskopik cerrahi, artroskopi, sigmoidoskopi gibi alanlar-
da kullanılan kompleks fonksiyonların öğrenilmesinde 
kullanılan simülasyonlar, ekip eğitimi ve birden fazla 
simülasyon cihazının entegrasyonunu kapsayan simü-
lasyonlarda bütünleşik simülasyonlar olarak tanımlan-
maktadır (4).

Simülasyon uygulamaları ile klinik uygulamalar gü-
venli bir şekilde gerçekleştirilirken, bakımda güveni, 
karar verme becerisinin geliştirilmesini, hastaya zarar 
vermeden daha önceden deneyimlenmiş bilginin uy-
gulanmasını, anksiyetenin giderilmesini, el becerisinin 
gelişmesini, iletişim ve karar verme becerisinin geliş-
mesine ve ekip çalışmasına katkı sağlayacaktır. Hasta 
bakımında primer role sahip olan hemşirelerin eğitim-
lerinin ve bakım uygulamalarının simülasyon uygula-
maları ile desteklenmesi bakımın kalitesinin artmasına, 
uygulamalarda hata oranının azalmasına, klinik karar 
verme sürecinin gelişmesine, klinikte bakımda aktif ola-
rak rol alan bilişsel, davranışsal ve psikomotor anlamda 
donanımlı hemşirelerin yetişmesine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
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INTRODUCTION AND AIM: When the care package is ap-
plied one by one, it positively affects the recovery process of the 
patient, and when applied together, a better result is achieved. 
As an innovative approach in patient care, its effectiveness is sci-
entifically proven, it provides an important opportunity to offer 
safe healthcare with a multidisciplinary approach.This research 
was determined to investigate the use of applications included 
in the care package in intensive care units to prevent central ve-
nous catheter related infections. 

MATERIAL AND METHOD: The descriptive study was car-
ried out in the intensive care units of three public hospitals and 
one university hospital in Trabzon province between July 2018 
and September 2018. In order to conduct the research, necessary 
written permissions were obtained from the Ethics Committee 
of the Black Sea Technical University Farabi Hospital and related 
hospitals. In addition, verbal permission was obtained from health 
personnel who met the admission criteria and were included in 
the study. 70 intensive care nurses who agreed to participate in the 
study formed the sample of the study. The data of the study were 
accessed by using a data collection form consisting of 27 questions 
regarding the applications of care package attempts to prevent cen-
tral venous catheter related infections. Data were evaluated with 
SPSS 15.00 program and numbers and percentages were used in 
statistical analysis. 

RESULTS: The average age of the nurses participating in the 
study was 30.2 ± 6.48, 84.1% (n = 59), 52.2 (n = 37) were uni-
versity graduates. While 53.6% (n = 38) of the participants stat-
ed that they preferred the subclavian region for central venous 
catheter application, 85.3% (n = 59) stated that they used sterile 
gloves for patient and employee safety during the application. 
However, 85.5% (n = 59) of the participants used baticon in the 
cleaning of the catheter, 65.2% (n = 45) of central venous cath-
eter care was done daily, 63.3% (n = 89.9) of water and soap 
for hand hygiene. 58.8% (n = 40) stated that they used gauze as 
catheter access site cover and changed every day. In addition, it 
was found that nurses encountered complications such as 88.1% 
(n = 60) infection and 55.2% (n = 38) bleeding in the catheter 
region regarding central venous catheter application. 75.4% (n = 
50) of the participating nurses stated that they received training 
on catheter care and this training was provided through in-ser-
vice trainings (71% (n = 45)). 44.6% (n = 26) of the nurses stated 
that they did not know about the care package practices.

CONCLUSION: In the results obtained from the study, it was 
observed that the nurses working in intensive care units did not 
have sufficient information about the care package practices. 
Evidence-based use of care packages for intensive care units with 
high mortality and morbidity rates can contribute to the preven-
tion of catheter-related complications, reduction of risk factors 
and maintenance costs, and increased quality of care.

Key Words: catheter, infection, nursing care, innovative 
approach

GİRİŞ VE AMAÇ: Bakım paketi tek tek uygulandığında has-
tanın iyileşme sürecini olumlu olarak etkileyen, birlikte uygu-
landıklarında ise daha iyi bir sonuca ulaşılmasını sağlamaktadır. 
Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, hasta bakımında yenilikçi 
bir yaklaşım olarak güvenli sağlık hizmetinin multidisipliner 
bir yaklaşımla sunulması için önemli bir fırsat vermektedir. Bu 
araştırma santral venöz katater ilişkili enfeksiyonları önlemede 
bakım paketi içinde yer alan uygulamaların yoğun bakımlarda 
kullanım durumunun araştırılması amacıyla belirlendi.

GEREÇ VE YÖNTEM: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen ça-
lışma Temmuz 2018- Eylül 2018 tarihleri arasında Trabzon ilinde 
yer alan üç kamu hastanesini ve bir üniversite hastanesinin yoğun 
bakım ünitelerinde yürütüldü. Araştırmanın yürütülmesi için 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Etik Kurulundan 
ve ilgili hastanelerden gerekli yazılı izinler alınmıştır. Ayrıca ça-
lışmaya kabul kriterlerini taşıyan ve araştırma kapsamına alınan 
sağlık personellerinden sözlü izin alındı. Araştırmaya katılmayı 
kabul eden 70 yoğun bakım hemşiresi araştırmanın örneklemini 
oluşturdu. Araştırmanın verilerine, santral venöz katater ilişkili 
enfeksiyonları önlemeye yönelik bakım paketi girişimlerine ait 
uygulamalara yönelik 27 sorudan oluşan veri toplama formu kul-
lanılarak ulaşıldı. Veriler SPSS  15.00 programı ile değerlendirildi 
ve istatiksel analizlerde sayı ve yüzde kullanıldı.

BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalamala-
rının 30.2 ±6.48, %84.1’inin (n=59), 52.2’sinin (n=37) üniversite 
mezunu olduğu bulundu. Katılımcıların %53.6’sı (n=38) santral 
venöz katater uygulaması için subklavian bölgeyi tercih ettiğini 
belirtirken, %85.3’ü (n=59) uygulama esnasında hasta ve çalı-
şan güvenliğine yönelik olarak steril eldiven kullandığını belirtti. 
Bununla birlikte katılımcıların %85.5’i (n=59)  kateterin bölge 
temizliğinde batikon kullandığını, %65.2’si (n=45) santral venöz 
katater bakımının her gün yapıldığını, % 63.3’ü (n=89.9) el hijye-
ni için su ve sabun kullandığını, %58.8’i (n=40) kateter giriş yeri 
örtüsü olarak gazlı bez kullandığını ve he gün değiştiğini ifade 
etti. Ayrıca hemşirelerin santral venöz kateter uygulamasına iliş-
kin olarak kateter bölgesinde en fazla %88.1 (n=60) enfeksiyon ve 
%55.2 (n=38) kanama gibi komplikasyonlarla karşılaştığı bulun-
du. Katılımcı hemşirelerin %75.4’ü (n=50) kateter bakımına ilişkin 
eğitim aldığını ve bu eğitimin %71 (n=45) hizmet içi eğitimlerle 
sağlandığını belirtti. Hemşirelerin %44.6’sı (n=26) bakım paketi 
uygulamalarına hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade etti.

SONUÇ: Çalışmadan elde edilen sonuçlarda yoğun bakım 
ünitelerinde çalışan hemşirelerin bakım paketi uygulamaları 
hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı gözlemlendi. Mortalite 
ve morbidite oranının yüksek olduğu yoğun bakım üniteleri-
ne bakım paketlerinin kanıta dayalı olarak kullanılması kateter 
kaynaklı yaşanabilecek komplikasyonların önlenmesine, risk 
faktörlerinin ve bakım maliyetinin azalmasına, bakım kalitesinin 
artmasına katkıda bulunabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: kateter, enfeksiyon, hemşirelik bakımı, 
yenilikçi yaklaşım
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YOĞUN BAKIMLARDA SANTRAL VENÖZ KATATER İLİŞKİLİ 
ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ 

AÇISI: BAKIM PAKETİ GİRİŞİMLERİ
AN INNOVATIVE PERSPECTIVE FOR PREVENTION OF CENTRAL VENOUS CATHETER-

RELATED INFECTIONS IN INTENSIVE CARE: CARE PACKAGE INITIATIVES
Gül Çakır Özmen1, Ayşe Serpici2,  Perihan Şimşek1, Enes Bulut1,  Ayla Gürsoy3, Dilek Çilingir1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon; 2Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa; 3Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs
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GİRİŞ 

Santral venöz kateterizasyon girişimleri yoğun bakım 
ünitelerinde vital verilerin invaziv monitorizasyonu, sıvı 
elektrolit tedavisi, paranteral beslenme, santral damar 
basıncı ölçümü, kemoterapi,  kan ve kan ürünlerinin ve 
ilaç tedavilerinde kullanılması nedeniyle en çok tercih 
edilen invaziv yöntemler arasında yer almaktadır (1). 
Hastalarda değişik endikasyonlar için kullanılan santral 
venöz kateterizasyon, çeşitli özelliklerdeki katater aracı-
lığı ile bir vene girilmesi işlemidir (2, 3). 

Hastanelerdeki bakım ve tedaviyi belirli kurallar çer-
çevesinde gerçekleştirmek için kullanılan uygulamaların 
tamamı olarak tanımlanan bakım paketi; . Tanımlanan 
her bir hasta grubu için kanıta dayalı uygulamaları içe-
ren, iyileşmeyi hızlandıran, bakım kalitesini artıran, , ka-
nıta dayalı klinik uygulama rehberlerinin sağlık çalışan-
ları tarafından uygulamaya aktaran ve hasta bakımında 
standardizasyonu sağlayan uygulamaların bütünüdür 
(4). Hasta bakımında yenilikçi bir yaklaşım olarak ele 
alınan bakım paketi uygulamaları sağlık hizmetlerinin 
multidisipler bir bakış açısı kazandırmaktadır. Bu araş-
tırma santral venöz katater ilişkili enfeksiyonları önle-
mede bakım paketi içinde yer alan uygulamaların yoğun 
bakımlarda kullanım durumunun araştırılması amacıyla 
planlanmıştır.

YÖNTEM

Çalışma, Temmuz 2018- Eylül 2018 tarihleri arasın-
da Trabzon ilinde yer alan üç kamu hastanesini ve bir 
üniversite hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde ta-
nımlayıcı olarak yürütüldü. Araştırmanın yürütülme-
si için Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi 
Etik Kurulundan ve ilgili hastanelerden gerekli yazılı 
izinler alındı. Çalışmaya katılmayı gönüllü olarak ka-
bul eden, çalışmaya kabul kriterlerini taşıyan ve araş-
tırma kapsamına alınan sağlık personellerinden sözlü 
izin alındı. Araştırmaya katılmayı kabul eden 70 yoğun 
bakım hemşiresi araştırmanın örneklemini oluşturdu. 
Araştırmanın verilerine, santral venöz katater ilişkili 
enfeksiyonları önlemeye yönelik bakım paketi girişim-
lerine ait uygulamalara yönelik 27 sorudan oluşan veri 
toplama formu kullanılarak ulaşıldı. Veriler SPSS  15.00 
programı ile değerlendirildi ve istatiksel analizlerde sayı 
ve yüzde kullanıldı.

BULGULAR

Katılımcıların sosyodemografik özellikleri Tablo 1'de 
belirtilmiştir. Katılımcıların yaş ortalamasının 30.2 ± 
6.48 olduğu, % 39,7’sinin (n=28) meslekteki çalışma yılı-
nın 1-5 yıl arasında olduğu bulundu.

Katater uygulama bölgeleri ve uygulamada kullanı-
lan solüsyonların kullanılma durumuna ilişkin sonuçlar 

Tablo 2’de yer almaktadır. Bununla birlikte, santral venöz 
kateter uygulamasına başlarken hasta ve çalışan güvenli-
ğine yönelik olarak katılımcıların %62,3’ü (N=43) mas-
ke, %79,4’ü (N=54) steril önlük kullandığını ifade etti. 
ayrıca katılımcıların %65,2’si (N=45) katateri hergün 
değiştirdiğini, %58,8’i (N=40) gazlı bezi hergün %79,3( 
N=46) propofolü 6-12 saat ara ile değiştirdiğini belirtti.

Katater bölgesinde karşılaşılan komplikasyonlar ve 
katater bakımına ilişkin eğitim durumu Tablo 3'te ve-
rilmektedir. Çalışmaya katılan hemşirelerin %69,6’sı 
(N=48) katateri sonlandırma yetkisinin enfeksiyom 
kontrol hekiminde olduğunu belirtti.

Tablo 1. Sosyodemografik özellikler

Cinsiyet Sayı (Yüzde)

Kadın
Erkek

59 (%84.1)
11 (%15.9)

Eğitim Durumu
Lise
Ön lisans 
Lisans 
Lisansüstü 

10 (%13.0)
18 (%26.1)
36 (%52.2)

6 (%8.7)

Çalışılan Yoğun Bakım Ünitesi
Anestezi Yoğun Bakım
Dahiliye-Göğüs Yoğun Bakım
Yenidoğan Yoğun Bakım
Pediatri Yoğun Bakım
Kvc Yoğun Bakım
Koroner Yoğun Bakım
Dahiliye Yoğun Bakım
Cerrahi Yoğun Bakım
Nöroloji Yoğun Bakım

9 (%13.2)
4 (%5.9)
3 (%4.4)

12 (%17.6)
16 (%23,5)

5 (%5.9)
9 (%13,2)
6 (%8.8)
6 (%7.4)

Tablo 2. Katater uygulama bölgeleri ve uygulamada  
solüsyonların kullanılma durumu

Santral Venöz Katater Uygulanan Bölge Sayı (Yüzde)

Femoral
Subklavien
Juguler

3 (%4,3)
38 (%53,6)
29 (%42,0)

Kataterin Temizliğinde Kullanılan Solüsyon*
Serum fizyolojik
%2 Klorheksidin glukonat
%5 Klorheksidin glukonat
Batikon 
%70 alkol

8 (%89,9)
8 (%89,9)
8 (%89,9)

59 (%83,5)
9 (%13,0)

El hijyeninde kullanılan solüsyon*
Su  
Su ve sabun
El antiseptiği

5 (%7,2)
62 (%89,9)
52 (%75,4)

*Her bir madde ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

Tablo 3. Katater bölgesinde karşılaşılan komplikasyonlar ve 
katater bakımına ilişkin eğitim durumu*

Komplikasyonlar* Sayı (Yüzde)

Kanama  
İnfiltrasyon 
Extravazasyon 
Enfeksiyon bulguları
Flebit 

40 (%56,7)
9 (%13,4)
7 (%10,4)

59 (%88,1)
5 (%7,6)

Kateter bakımına ilişkin eğitim alınan kaynak*
Klinik meslektaşlar
Hekimler
Hizmet içi eğitimler
Sempozyum-kongre
Öğrencilik 

30 (%46,8)
3 (%4,8)
44 (%71)

14 (%22,6)
19 (%30,6)

*Her bir madde ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
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TARTIŞMA 

Santral venöz katater uygulamaları yoğun bakımlar-
da en çok tercih edilen invaziv girişimler arasında yer 
almaktadır. Hemşirelik uygulamalarında bakım paketi 
yaklaşımı ile katater ilişkili enfeksiyonların önlenmesi-
ne yönelik standartların kullanılmalı ve enfeksiyon oranı 
azaltılmalıdır.

Literatürde vazoaktif, irritan ilaç uygulamaları, preo-
peratif durumlar, radyolojik tanısal işlemler ve periferik 
damar yolunun imkansız olduğu hallerde internal jugu-
ler venin, güvenilirliği ve komplikasyonların daha düşük 
olması nedeni ile tercih edilmesi gerektiği belirtilmek-
tedir. Seneff subklavien venin sadece hipovolemik şok 
tablosunda tercih edilmesi gerektiğini, bunun dışındaki 
durumlar için juguler venin kullanımına işaret etmiştir. 
Pikwer ve arkadaşları da yaptıkları çalışmalarında kate-
terizasyon yeri tercihinde femoral ve  juguler venin kom-
presyonunun kolaylığından, subklavien venin kompres-
yonun güçlüğünden bahsederken,  birinci sırada juguler 
venin kullanıldığı belirtilmiştir (5-8). Çalışmamızdan 
elde edilen sonuçlarda santral venöz uygulamasının yarı-
sından fazlasının subklavien vene uygulandığı görülmek-
tedir. Elde ettiğimiz bu sonuç konu ile ilgili ulaşılan ça-
lışmalardan elde edilen sonuçlarla örtüşmemektedir. Bu 
durum uygulamayı gerçekleştiren hekimlerin tercihleri 
ile ilişkilendirilebilir

 Santral venöz kateter uuygulaması esnasında çeşitli so-
lüsyonlar kullanılmaktadır. Literatürün aksine çalışmam-
mızda en çok kullanılan solüsyonun batikon olduğu tespit 
edilmiştir. Chaiyakunapruk ve arkadaşları  klorheksidin 
glukonat ve povidon iyot karşılaştırdıları çalışmalarında, 
klorheksidin glukonatın santral kateter enfeksiyonlarını 
önlemede daha etkili olduğu ifade edilmiştir. Langgartner 
ve ark. yaptıkları başka bir çalışmada, klorheksidin gluko-
nat veya povidon iyot kullanımının santral kateter enfek-
siyon gelişimini önlemede farklılık göstermediği, birlikte 
uygulandıklarında ise tek tek uygulanmalarına göre daha 
etkili oldukları belirtilmiştir (9-11).

Santral venöz katater kullanımındaki artış uygulamaya 
bağlı komplikasyonlarda da artışa neden olmakla birlik-
te komplikasyonların en önemlisi enfeksiyonlardır (2). 
Çalışmamızda en sık karşılaşılan komplikasyonun en-
feksiyon olduğu bulundu. literatür ile örtüşecek şekilde 
birçok çalışmada komplikasyon olarak katater ilişkili en-
feksiyonlar saptanmıştır (2, 12). Elde ettiğimiz sonuçlar-
dan yola çıkarak katater uygulamasının subklavien vene 
uygulanması, hemşirelerin santral venöz katater bakımı 
ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmamaları enfeksiyon riskini 
artırabileceğini düşündürmektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

SVK ile ilişkili enfeksiyonların sıklığını azaltmak ve 
komplikasyonları tanımlamak için hasta bakımında 

primer role sahip olan hemşireler başta olmak üzere 
bütün sağlık personeli kateter uygulamaları konusunda 
bilgilendirilmelidir. kanıta dayalı bakım paketi uygula-
malarının kullanımı ile katater ilişkili enfeksiyonlar ön-
lenebilir, böylelikle hastanede kalış süresinin kısalması, 
bakım kalitesinin artması, maliyet ve iş yükünün azal-
ması ile hasta memnuniyetine katkı sağlar. 
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AIM: This research was planned in order to identify the 
nurses' translational research attitudes and the obstacles and 
facilitators to their use.

MATERIALS-METHODS: This cross-sectional study was 
conducted with 256 nurses working in Istanbul. In collecting 
the data, a questionnaire including demographic information 
of nurses and their characteristics for translational research, 
Evidence-Based Attitude Scale towards Nursing and Research 
Use Barriers Scale were used. Data; It was analyzed using 
number, percentage, mean, standard deviation, t test, Kruskall 
Wallis and One Way Anova tests. For statistical significance, p 
<0.05 was accepted.

RESULTS: 39.1% of the nurses participating in the study 
were in the 21-25 age group, 84% were women, 54.3% were 
single, 42.6% were undergraduate, and 53.1% were in the 
study. It was determined that the duration was in the range 
of 0-5 years, 77.7% of them worked 40 hours or more weekly. 
68% of the nurses stated that they did not attend the congress 
or symposium related to their field, 63.7% stated that they did 
not read articles related to their field. The nurses; It has been 
determined that age, educational status, working time, work-
ing style, taking research course and doing research after grad-
uation affect the status of obstacles to research. The nurses; It 
has been determined that age, gender, marital status, educa-
tional status, working time, working hours, weekly working 
hours, taking research lessons and doing research after grad-
uation affect the approach of using evidence-based practices. 
The two most important obstacles to translational research by 
nurses are; While nurses do not have time to study research 
and think that they do not have the authority to change pa-
tient care procedures, the first two aspects that facilitate trans-
lational studies are respectively; It is 'regulation of working 
hours' and 'easy and cheap access to resources'.

CONCLUSION: In this study, it was concluded that nurses' 
attitudes towards evidence-based nursing were moderate and 
institutional factors prevented research use more.

It is recommended to integrate knowledge and skills for the 
use of translational research and evidence-based applications 
into the nursing undergraduate education curriculum, and to 
plan and implement continuous education programs that will 
improve researcher and practitioner competencies in transla-
tional research in line with nurses' expertise.

Keywords: translational research, evidence-based nursing, 
research, nursing

AMAÇ: Bu araştırma hemşirelerin translasyonel araştırma tu-
tumlarını ve kullanımlarına yönelik engelleri ve kolaylaştırıcıları 
belirlemek amacıyla planlandı.

GEREÇ-YÖNTEM: Kesitsel tipteki bu araştırma, İstanbul ilin-
de görev yapan 256 hemşire ile gerçekleştirildi. Verilerin toplan-
masında araştırmacı tarafından oluşturulan hemşirelerin demog-
rafik bilgileri ve translasyonel araştırmalara yönelik özelliklerini 
içeren soru formu, Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum 
Ölçeği ve Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeği kullanıldı. Veriler; 
sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, t testi, Kruskall Wallis ve 
One Way Anova testleri kullanılarak analiz edildi. İstatistiksel an-
lamlılık için p<0.05 kabul edildi.

BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin %39,1’inin 
21-25 yaş grubu aralığında olduğu, %84’ünün kadın olduğu, 
%54,3’ünün bekar olduğu, %42,6’sının lisans mezunu olduğu, 
%53,1’inin çalışma süresinin 0-5 yıl aralığında olduğu, %77,7’si-
nin haftalık 40 saat ve üstü çalıştığı belirlendi. Hemşirelerin %68’i 
alanıyla ilgili kongre ya da sempozyuma katılmadığını, %63,7’si 
ise alanıyla ilgili makale okumadığını belirtti. Hemşirelerin; yaş, 
öğrenim durumu, çalışma süresi, çalışma şekli, araştırma dersi 
alması ve mezuniyet sonrası araştırma yapmış olması araştırma 
yapmaya yönelik engeller durumunu etkilediği belirlenmiştir. 
Hemşirelerin; yaş, cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, ça-
lışma süresi, çalışma şekli, haftalık çalışma saati, araştırma dersi 
alması ve mezuniyet sonrası araştırma yapmış olması kanıta da-
yalı uygulamaları kullanma yaklaşımını etkilediği belirlenmiştir. 
Hemşireler tarafından translasyonel araştırmalara yönelik engel-
lerin en önemli iki engeli sırasıyla; hemşirelerin araştırma okuya-
cak zamanlarının olmaması, hasta bakım işlemlerini değiştirme 
yetkisine yeterince sahip olmadıklarını düşünmesi iken, translas-
yonel çalışmaları kolaylaştıran hususlardan ilk ikisi ise sırasıyla; 
‘çalışma saatlerinin düzenlenmesi’ ve ‘kaynaklara ulaşımın kolay 
ve ucuz olması’dır.

SONUÇ: Bu çalışmada, hemşirelerin kanıta dayalı hemşireli-
ğe yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu ve kurumsal fak-
törlerin araştırma kullanımını daha çok engellediği sonucuna 
ulaşılmıştır.

Translasyonel araştırma kullanımı ve kanıta dayalı uygulama-
lara yönelik bilgi ve becerilerin hemşirelik lisans eğitim müfre-
datına entegre edilmesi, hemşirelerin uzmanlık alanları doğrul-
tusunda translasyonel araştırmalarda araştırmacı ve uygulayıcı 
yeterliklerini geliştirecek sürekli eğitim programlarının planlan-
ması ve uygulanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: translasyonel araştırma, kanıta dayalı 
hemşirelik, araştırma, hemşirelik

SS-034

HEMŞİRELİKTE TRANSLASYONEL ARAŞTIRMA: ENGELLER VE 
KOLAYLAŞTIRICILAR

TRANSLATIONAL RESEARCH IN NURSING: BARRIERS AND FACILITATORS
Merdiye Şendir1, Semra Açıksöz1, Nurdan Yalçın Atar1, Nesibe Şimşekoğlu2, Kürşad Nuri Baydili2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul
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BACKROUND AND AIM: Although clinical practice settings 
are necessary educational settings for students to improve pro-
fessional knowledge and skills, they are also critical anxiety and 
stress sources for those student nurses who will have clinical ex-
perience for the first time. It is reported that students who expe-
rience high level of stress may not observe patient needs properly 
and thus patients may lose their confidence; as a result of which 
relation between patient and nurse is negatively affected and 
nursing services to be delivered will not be successful. Actually, 
clinical practices are performed in places where student nurses, 
emphasizing that the most stressful dimension of nursing edu-
cation, clinically work for the first time; therefore, it is true that 
in clinical settings where clinical sense of belongingness is not 
developed, student nurses undergo negative feelings like making 
errors, harming patients and facing negative reactions. In this 
sense; it is necessary that student should be provided with clinical 
orientation more than ever in order to manage clinical stress and 
to achieve clinical sense of belongingness. This problem can be 
overcome using peer support. In achieving students’ clinical ori-
entation through peer support trainings, telephones are thought 
to be effective. Mobile clinical orientation application –when 
used with peer support- is anticipated to help students who will 
work in clinical settings for the first time undergo less stress dur-
ing clinical practice and to increase their clinical belongingness 
quickly by making them oriented with clinics. With this mobile 
application; the purpose was to reduce student nurses’ stress lev-
els about internship and patients to be cared, to make them feel 
that they belong to the profession and clinics/patients to whom 
they serve and to elevate their self-confidence. This study aimed 
at exploring efficiency of mobile clinical internship orientation 
program designed for nursing students.

TOOLS AND METHOD: This was a semi-experimental 
study with pre-test and post-test control group. The study pop-
ulation will be consisted of undergraduate nursing students who 
studied at nursing school of a health sciences faculty located in 
Eastern Black Sea Region during 2019–2020 spring semester. 
The study sample will be composed of voluntary first grade stu-
dents who chose Nursing Basics Course 2 (n=60). To collect data; 
Information Request Form, Perceived Stress Scale for Nursing 
Students, General Belongingness Scale and Student Opinion 
Form will be used.

CONCLUSION: With a mobile application to be developed, 
peer support will be dissipated over the whole clinical process. 
To use mobile devices as educational tools may motivate students 
for learning, make users flexible in selecting time and place and 
therefore students’ dependency and learning responsibilities may 
be elevated and students to experience clinical setting for the first 
time may have less stress during internship practice, become ori-
ented and develop clinical belongingness as soon as possible. As a 
result; students may take the opportunity to improve themselves 
in professional knowledge and skills and to communicate with 
health professionals and peers as much as possible.

Keywords: peer, mobile application, nursing students, orien-
tation, stress

GİRİŞ-AMAÇ: Klinik uygulama alanları, öğrencilerin profesyonel 
bilgi ve becerilerin gelişmesi için gerekli eğitim ortamları olmasına 
rağmen, ilk kez klinik deneyim yaşayacak öğrenci hemşireler için 
önemli bir kaygı ve stres kaynağıdır. Klinik ortamlar öğrenciler için 
karmaşık, çok boyutlu ve değişken bir yapı içerir. Böylesine karışık 
olan bu yapı hemşirelik öğrencilerinin klinik deneyimlerini anksiyete 
kaynağı olarak algılamalarına yol açabilir. Stresi fazla olan öğrencinin 
hastasının gereksinimlerini iyi gözlemleyemediği ve hastanın güveni-
ni kaybettiği bunun da hasta ve hemşire arasındaki ilişkiyi etkilediği ve 
yapılan hemşirelik hizmetlerinin amacına ulaşmasını engellediği bildi-
rilmektedir Nitekim klinik uygulamayı hemşirelik eğitiminin en stresli 
boyutu olarak belirten öğrenci hemşirelerin hem ilk kez klinik ortam-
da bulunuyor olmaları hem de kliniğe aidiyet duygusunun gelişmedi-
ği bir ortamda, hata yapma, hastaya zarar verme, olumsuz tepkilerle 
karşılaşma gibi düşünceleri de yoğun olarak yaşadıkları bir gerçektir. 
Bu bağlamda klinik stresin yönetilmesi ve klinik aidiyetin sağlanma-
sı için öğrencinin her zaman ihtiyacı olduğundan daha fazla kliniğe 
oryantasyonun sağlanması gerekir. Bu aşamada ortak sorumluluk 
üzerine kurulmuş bir yardım sistemi ve karşılıklı yararlı bir anlaşma 
olan akran desteği ile bu sorun çözülebilir. Akran destekli öğretim ile 
öğrencinin kliniğe oryantasyonunun sağlanmasında öğrencilerin sık-
lıkla faydalandıkları mobil iletişim araçlarından birisi olan telefonun 
bu konuda etkili olacağı düşünülmektedir. Akran desteği ile birlikte 
yürütülen bir mobil klinik oryantasyon aplikasyonunun ilk kez klinik 
ortamı deneyimleyecek olan öğrencilerin klinik uygulamaları süresin-
de daha az stres yaşamaları, kliniğe kısa sürede oryante olarak kliniğe 
aidiyetlerini hızlıca arttıracağı öngörülmektedir. Bu mobil aplikasyon-
la klinik staj süresince stajyerlerin stajla ve bakım vereceği hastaları 
ile ilgili yaşayabilecekleri stres düzeylerini azaltmak, mesleklerine ve 
çalıştıkları kliniklere/hastaneye ait hissetmelerini sağlamak ve özgü-
venlerini artırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, hemşirelik 
öğrencileri için tasarlanmış mobil klinik staj oryantasyon programı-
nın etkinliğinin belirlenmesidir.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma ön test son test kontrol gruplu 
yarı deneysel bir çalışmadır. Projenin evrenini; 2019–2020 öğretim 
yılı bahar yarıyılında Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan bir Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören hemşirelik 
lisans öğrencileri oluşturacaktır. Örneklemini ise Hemşirelik Esasları 
2 dersini seçen 1. sınıf öğrencilerinden projeye katılmak isteyen gönül-
lü öğrenciler (n=60) oluşturacaktır.Verilerin toplanmasında Öğrenci 
Bilgi Formu, Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres Ölçeği; Genel 
Aidiyet Ölçeği ve Öğrenci Görüş Formu kullanılacaktır.

SONUÇ: Hazırlanacak mobil uygulama ile akran desteğinin tüm 
klinik sürece yayılması sağlanacaktır. Mobil cihazları eğitim aracı 
olarak kullanmak öğrencileri öğrenmeye motive edebilir, kullanı-
cılara zaman ve mekan seçiminde esnek olma olanağı sağlar, dola-
yısıyla bağımsızlıklarını ve öğrenme sorumluluklarını arttırabilir. 
Dolasıyla ilk kez klinik ortamı deneyimleyecek olan öğrencilerin staj 
uygulamaları süresinde daha az stres yaşadıkları, öğrencinin klini-
ğe kısa sürede oryante olarak kliniğe aidiyetleri hızlıca sağlanabilir 
ve bu bağlamda kendilerini bilgi, beceri ve sağlık profesyonelleri ve 
akranları ile iletişim kurma açısından en üst düzeyde geliştirebilme 
fırsatı bulabilirler.

Anahtar Kelimeler: akran, mobil aplikasyon, hemşirelik öğrenci-
si, oryantasyon, stres
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KLİNİK STAJLARDA HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE MOBİL 
ORYANTASYON APLİKASYONU ARACILIĞI İLE VERİLEN AKRAN 

DESTEĞİNİN KLİNİK STRES VE AİDİYETLİK ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF PEER SUPPORT GIVEN WITH MOBILE ORIENTATION APPLICATION TO THE NURSING 

STUDENTS DURING CLINICAL INTERNSHIPS UPON CLINICAL STRESS AND BELONGINGNESS
Ayvaz Büyükaltay, Çiğdem Yalçın, Aleyna Semiz, Sümeyye Atalar

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Trabzon
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Hazardous waste, industrial waste, special waste, recycling 
waste, medical waste, chemical waste, cutter-piercing waste, 
pharmaceutical waste, infectious waste, domestic waste, glass 
waste, paper waste, especially hospital, health In the areas such 
as central, university, laboratory, it is related to the waste sorting 
unit, which ensures that the wastes are individually separated 
from individual containers in a unit and positioned separately 
for waste types, and that the waste thrown into the unit is deliv-
ered to the relevant container.

With the waste sorting unit, especially in areas such as hos-
pitals, health centers, universities, laboratories, to ensure that 
these wastes are properly disposed and separated by individuals 
individually, in containers positioned separately for waste types. 
waste that is to be separated with various types of waste con-
tainers such as independent hazardous waste, industrial waste, 
special waste, recycling waste, medical waste, chemical waste, 
cutter-piercing waste, pharmaceutical waste, infectious waste, 
domestic waste, glass waste, paper waste The transmission of 
waste is ensured by a pipeline connected between its reservoir.

According to all types of waste in the system, domestic waste, 
industrial waste, medical waste, recycling waste, glass waste, 
etc. A button table containing the control / control elements 
on which the phrase describing the waste type is written, is lo-
cated on the front side of the waste sorting unit. In the waste 
sorting unit, after sending the waste to be separated into the 
waste chamber, the user can choose from the button table to 
be directed to the relevant container by pressing the control / 
control element (for example, the button) where the waste type 
is written. In the process of separating the waste thrown into the 
waste container into the relevant container, the transmission of 
the waste in the pipeline connected between the waste contain-
er and the related waste container is preferably provided by the 
pneumatic system. Openable pneumatic valves at the inlet and 
/ or outlet of the pipeline control the waste inlet and outlet. The 
opening and closing conditions of the pneumatic valves are con-
trolled by the relevant control / control element. Another im-
portant point of the invention is that there are warning-warning 
lamps beside the control control elements which are specially 
designed for each container in the button table, indicating the 
waste type. If the waste container reaches the maximum occu-
pancy rate, the signal coming from the sensor in the container 
lights the warning-warning lamps and states that the container 
has reached the maximum occupancy rate and informs the user 
that the waste bag is ready for disposal safely. To prevent expo-
sure to chemical wastes that may be harmful to human and en-
vironmental health, to minimize the risk of injury and accident 
from hazardous wastes such as cutting-piercing wastes, to help 
safe removal of pharmaceutical wastes, to prevent infection, to 
minimize environmental pollution by preventing the possibility 
of wrong separation of wastes, to minimize wastes. to contribute 
to recycling activities with proper separation..

Keywords: waste, infection, separation

Tehlikeli atık, endüstriyel atık, özel atık, geri dönüşüm atığı, 
tıbbi atık, kimyasal atık, kesici-delici atık, farmasötik atık, en-
feksiyöz atık, evsel atık, cam atık, kağıt atık olmak üzere çeşitli 
tipte atıklar çıkaran özellikle hastane, sağlık merkezi, üniversite, 
laboratuvar gibi alanlarda, bu atıkların, kişiler tarafından bireysel 
olarak, bir ünite içinde bulunan ve atık tipleri için ayrı ayrı ko-
numlandırılmış konteynerlere, doğru şekilde ayrıştırılmasını ve 
üniteye atılan atığın ilgili olduğu konteynere ulaştırılmasını sağ-
layan atık ayrıştırma ünitesi ile ilgilidir.

Atık ayrıştırma ünitesi ile özellikle hastane, sağlık merkezi, 
üniversite, laboratuvar gibi alanlarda, bu atıkların, kişiler tarafın-
dan bireysel olarak, atık tipleri için ayrı ayrı konumlandırılmış 
konteynerlere, doğru şekilde atılmasını ve ayrıştırılmasını sağla-
mak, Sistematik bir şekilde dizili halde bulunan, birbirlerinden 
bağımsız tehlikeli atık, endüstriyel atık, özel atık, geri dönüşüm 
atığı, tıbbi atık, kimyasal atık, kesici-delici atık, farmasötik atık, 
enfeksiyöz atık, evsel atık, cam atık, kağıt atık gibi çeşitli tipteki 
atık konteynerleri ile ayrıştırılması istenen atığın atıldığı atık haz-
nesi arasına irtibatlandırılmış bir boru hattı ile atıkların iletimi 
sağlanmaktadır.

Sistemdeki tüm atık tiplerine göre, evsel atık, endüstriyel 
atık, tıbbi atık, geri dönüşüm atığı, cam atık vb. gibi atık tipini 
tanımlayan ibarenin yazılı olduğu denetleme/kontrol eleman-
larını içeren bir buton tablosu atık ayrıştırma ünitesinin ön 
yüzünde bulunmaktadır. Atık ayrıştırma ünitesinde, atık haz-
nesine ayrıştırılmak istenen atık gönderildikten sonra kullanıcı 
buton tablosundan atık tipinin yazılı olduğu denetleme/kontrol 
elemanına (örneğin; butona) basarak ilgili konteynere yönlen-
dirilmesini seçebilmektedir. Atık haznesine atılan atığın ilgili 
konteynere ayrıştırılması işleminde, atık haznesi ile ilgili atık 
konteyneri arasına irtibatlandırılmış boru hattındaki atığın ile-
timi tercihen pnömatik sistem ile sağlanmıştır. Boru hattının gi-
rişindeki ve/veya çıkışındaki açılıp-kapanabilen pnömatik valf-
ler atık giriş ve çıkışını kontrol etmektedir. Pnömatik valflerin 
açılıp-kapanma şartları ilgili olduğu denetleme/kontrol elemanı 
ile denetlenmektedir. Buluşun bir diğer önemli noktası, buton 
tablosundaki her bir konteyner için özel olarak tasarlanmış, 
üzerinde atık tipini belirten denetleme kontrol elemanlarının 
yanında uyarı-ikaz lambaları bulunmasıdır. Atık konteyneri 
azami doluluk oranına ulaştığı takdirde konteynerde bulunan 
sensörden gelen sinyal ile uyarı-ikaz lambaları yanmakta ve 
konteynerin azami doluluk oranına ulaştığını belirterek, atık 
poşetinin güvenli bir şekilde atılmaya hazır olduğunu kulla-
nıcıya bildirmektedir. İnsan ve çevre sağlığına zararlı olabile-
cek kimyasal atıklara maruziyeti önlemek, kesici-delici atıklar 
gibi tehlikeli atıklardan yaralanma ve kaza riskini minimuma 
indirmek, farmasötik atıkların güvenli bir şekilde uzaklaştırıl-
masına yardımcı olmak, enfeksiyonu önlemek, atıkların yanlış 
ayrıştırılma ihtimalini önleyerek çevre kirliliğini minimuma 
indirmek, atıkların doğru ayrıştırılması ile geri dönüşüm faali-
yetlerine katkıda bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler: atık, enfeksiyon, ayrıştırma
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INTRODUCTION-AIM: In the nursing profession, com-
munication skills used by nurses are extremely important in 
defining the needs of the patients correctly and solving the 
problems of the patients in a short time. It is anticipated that 
the nurses' constant anxiety in the profession may lead to 
communication problems with the team, patients and caregiv-
ers, and errors. Considering that communication is a tool to 
improve the therapeutic relationship between the patient and 
the nurse and to increase the quality and satisfaction of the 
care, it is thought that the communication skills of the nurses 
are determined to be affected by anxiety situations and to de-
velop innovative ways. In this context, the aim of the research 
is to determine the communication skills and constant anxiety 
situations of nursing senior students and to explain the rela-
tionship between them.

MATERIAL-METHOD: This research, planned in a de-
scriptive and cross-sectional type, was conducted with 113 
nursing students who received education in the last year of 
the nursing department of a public university between May 07 
and May 28, 2019. The data of the study were collected by face-
to-face interview method using the "Personal Information 
Form", "Communication Competence Scale" and "State Trait 
Anxiety Inventory". Cronbach’s Alpha coefficient in the study; 
It was found to be 0.80 for Communication Adequacy Scale 
and 0.78 for State Trait Anxiety Inventory. Permission was 
obtained from the Scientific Research Ethics Committee 
(TÜTF-BAEK2019 / 209) of a State University. The data were 
evaluated with SPSS 21 package program. In the analysis of 
the data, arithmetic mean, standard deviation, percentage and 
frequency in nominal variables, and Spearman correlation 
analysis were used to determine the relationship between var-
iables. P <.05 value was accepted as the level of significance in 
statistical evaluations.

RESULTS: The average age of the students is 22.33 ± 1.41, 
80.5% are women and 79.6% do not have any lessons from 
below. 47.8% of the students stated that they experienced 
constant anxiety and 67.3% of them stated that they had 
difficulties in communication. Communication Adequacy 
Scale total score average is 105.90 ± 8.82, State Trait Anxiety 
Inventory Continuous Anxiety Scale total score average is 
44.26 ± 7.10. A weak negative correlation was found between 
the Communication Sufficiency Scale and the Trait Anxiety 
Scale (p <0.001, r = -0.39).

CONCLUSION: In the research, it was determined that 
communication skills of students decreased as their anxiety 
levels increased. In order to reduce anxiety levels and increase 
communication skills among nursing students, it is recom-
mended to use role playing and feedback methods in commu-
nication with innovative three-dimensional avatar software 
programs.

Keywords: nursing, communication, anxiety

GİRİŞ-AMAÇ: Hemşirelik mesleğinde, hastanın gereksinim-
lerini doğru tanımlayabilme ve kısa sürede hastaların sorunla-
rını daha etkin bir şekilde çözüme ulaştırabilmede, hemşirelerin 
kullandığı iletişim becerileri son derece önemlidir. Hemşirelerin 
meslekte sürekli kaygı durumlarıyla karşılaşmalarının ekip içi, 
hasta ve bakım verenlerle iletişimsel problem yaşamalarına ve 
hataların oluşmasına sebebiyet verebileceği öngörülmektedir. 
İletişimin hasta ile hemşire arasında tedavi edici ilişkinin gelişti-
rilmesinde, bakım kalitesinin ve memnuniyetinin artırılmasında 
bir araç olduğu düşünüldüğünde, hemşirelerin iletişim beceri-
lerinin kaygı durumlarından etkilenip etkilenmediğinin belir-
lenerek yenilikçi yollar geliştirmede yükümlü olduğu düşünül-
mektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, hemşirelik son sınıf 
öğrencilerinin iletişim becerileri ve sürekli kaygı durumlarının 
belirlenmesi ve arasındaki ilişinin açıklanmasıdır.

GEREÇ-YÖNTEM: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte planlanan bu 
araştırma, 07 Mayıs-28 Mayıs 2019 tarihleri arasında bir devlet 
üniversitesinin hemşirelik bölümünün son sınıfında eğitim alan 
ve araştırmaya katılmayı kabul eden 113 hemşirelik öğrencisi ile 
yürütüldü. Araştırmanın verileri “Kişisel bilgi formu”, “İletişim 
Yeterlilik Ölçeği” ve “Durumluluk Sürekli Kaygı Envanteri” kul-
lanılarak yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı. Çalışmadaki 
Cronbach’s Alpha kat sayıları; İletişim Yeterlilik Ölçeği için 
0,80, Durumluluk Sürekli Kaygı Envanteri için 0,78 olarak bu-
lundu. Bir Devlet Üniversitesinin Bilimsel Araştırmalar Etik 
Kurulu’ndan (TÜTF-BAEK2019/209) izin alındı. Veriler, SPSS 
21 paket programı ile değerlendirildi. Verilerin analizinde, ordi-
nal değişkenler için aritmetik ortalama, standart sapma, nominal 
değişkenlerde yüzde ve frekans, değişkenler arasındaki ilişki-
nin belirlenmesinde ise Spearman korelasyon analizi kullanıldı. 
İstatistiksel değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi olarak p<.05 
değeri kabul edildi.

BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 22,33±1,41, %80,5’’i 
kadın, %79,6’sının alttan herhangi bir dersi bulunmamaktadır. 
Öğrencilerin %47,8’i sürekli kaygı yaşadığını, %67,3’ü ise ileti-
şimde sıkıntı yaşadığını belirtmiştir. İletişim Yeterlilik Ölçeği 
toplam puan ortalaması 105,90±8,82, Durumluluk Sürekli 
Kaygı Envanteri Sürekli Kaygı Ölçeği toplam puan ortalaması 
44,26±7,10’dur. İletişim Yeterlilik Ölçeği ile Sürekli Kaygı Ölçeği 
arasında zayıf negatif bir korelasyon saptanmıştır (p<0,001, 
r=-0,39).

SONUÇ: Araştırmada, öğrencilerin kaygı düzeyleri arttıkça 
iletişim yeterliliklerinin azaldığı belirlenmiştir. Hemşirelik öğ-
rencilerinde kaygı düzeylerini azaltmak ve iletişim becerilerini 
artırmak için yenilikçi üç boyutlu avatar yazılım programlarıyla 
iletişimde rol oynama ve geri bildirim yöntemlerinin kullanımı-
nın sağlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, iletişim, kaygı
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HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE 
SÜREKLİ KAYGI DURUMLARI

COMMUNICATION SKILLS AND TRAIT ANXIETY SITUATIONS OF  
NURSING SENIOR STUDENTS

Nihan Altan Sarıkaya1, Merve Akçam2

1Trakya Üniversitesi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Edirne
2Uzunköprü Devlet Hastanesi, Palyatif Bakım Ünitesi, Hemşire
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INTRODUCTION AND AIM: The flipped classroom 
model is included in various courses and generally has advan-
tages over traditional methods. With the application of this 
learning model to the lessons in our country, the lack of evi-
dence regarding the success of the course, student satisfaction 
and opinions made us think that this study is necessary. For 
this reason, the study was designed based on the idea that par-
enteral drug applications, which is one of the important roles 
of nursing, should be given on the basis of digital environment 
with a project-based flipped classroom learning method.

MATERIALS AND METHODS: The study is a quasi-ex-
perimental study with a single group pre-test and post-test 
design. This study was carried out with 66 students studying 
at a state university in Istanbul and volunteering to participate 
in the study. Parenteral injection methods course was taught 
on the basis of digital environment with project-based flipped 
classroom learning method.

FINDINGS: It is seen that 70.3% of the students participating 
in the study are girls, the average age is 19.6 and 67% of them 
have a good income level and most of them (96.9%) benefit from 
technology. It was determined that the average score the students 
got from the information form about the lesson before preparing 
for the lesson was 77.5 ± 16.2, 95.6 ± 2.1 at the end of the lesson, 
and it was found to be statistically significant between the two 
averages (p <.001). The satisfaction level of students with their 
educational methods was found to be 71.6 ± 5.3.

CONCLUSION: The results of this study support that the 
success and satisfaction of the course will increase with the 
flipped classroom learning method on the basis of digital en-
vironment in nursing students. According to these results, it is 
recommended to create lesson environments where they can 
express themselves better by supporting them with the bene-
fits of pre-education technology and active learning methods.

Keywords: mobil learning, flipped learning, technology, 
nursing education

GİRİŞ VE AMAÇ: Uluslararası literatürde ters yüz öğrenme 
modelinin çeşitli derslerde yer aldığı ve geleneksel yöntemlere 
göre genellikle avantajlarının bulunduğu belirtilmektedir. Bu 
öğrenme modelinin ülkemizde derslere uygulanması ile dersin 
başarısına, öğrencinin memnuniyetine ve görüşlerine yönelik 
mevcut kanıtların olmaması bu çalışmanın gerekliliğini düşün-
dürmüştür. Bu nedenle hemşireliğin önemli rollerinden olan 
parenteral ilaç uygulamaları konusunun dijital ortam temelinde 
proje tabanlı ters yüz öğretim yöntemi ile verilmesi fikrinden 
yola çıkarak araştırma tasarlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma tek gruplu ön test-son test 
tasarımlı yarı deneysel tipte araştırmadır. Bu çalışma İstanbul’da 
bulunan bir devlet üniversitesinde eğitim gören, çalışmaya katıl-
maya gönüllü 66 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Parenteral enjek-
siyon yöntemleri dersi dijital ortam temelinde proje tabanlı ters 
yüz öğretim yöntemi ile işlenmiştir. 

BULGULAR: Çalışmaya katılan öğrencilerin %70.3’ü kız, yaş 
ortalaması 19,6 ve %67’sinin gelir düzeyi iyi ve büyük çoğun-
luğunun (%96.9) teknolojiden faydalandıkları görülmektedir. 
Öğrenciler ders için hazırlık yapmadan önce derse ilişkin bilgi 
formundan aldıkları puan ortalaması 77.5 ± 16.2, dersin sonunda 
ise 95.6 ± 2.1 olduğu ve iki ortalama arasında istatistiksel olarak 
ileri düzeyde anlamlı olduğu saptanmıştır (p<.001). Öğrencilerin 
eğitim yöntemlerinden memnuniyet düzeyleri ise 71.6 ± 5.3 ol-
duğu bulunmuştur. 

SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları, hemşirelik öğrencilerinde 
dijital ortam temelinde proje tabanlı ters yüz öğretim yöntemi ile 
dersin başarısını ve memnuniyetini artıracağını desteklemekte-
dir. Bu sonuçlara göre Z kuşağındaki öğrencilere eğitim öncesi 
teknolojinin yararları ve aktif öğrenme yöntemleri ile destekle-
yerek, kendilerini daha iyi ifade edebildikleri ders ortamlarının 
oluşturulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: dijital ortam, ters yüz öğretim yöntemi, 
teknoloji, hemşirelik eğitimi

SS-038

DİJİTAL ORTAMDA PROJE TABANLI TERS YÜZ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN 
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE BAŞARI VE MEMNUNİYETE ETKİSİ

THE EFFECT OF PROJECT-BASED FLIPPED CLASSROOM LEARNING METHOD 
IN A DIGITAL ENVIRONMENT ON SUCCESS AND SATISFACTION IN NURSING STUDENTS  

Demet İnangil

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Üsküdar, İstanbul

GİRİŞ

Bilişim ve teknolojik yeniliklerin sürekli geliştiği ça-
ğımızda meslek üyelerinin sahip olduğu, bilgi, beceri, 
tutum ve yeterliklerin aynı hızda gelişmesi beklenmek-
tedir (Hessler, 2019). Bu beklentiyi karşılamada meslek 
eğitimi veren sistemlerinin sürekli öğrenme becerileri-
ni yani öğrenmeyi öğrenme becerilerini kazandırmaya 
yönelik aktif öğrenme yöntemlerini kullanması gerek-
mektedir. Hemşirelik eğitimine önemli katkılar sağla-

yan Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve 
Akreditasyon Derneği (HEPDAK) hemşirelik progra-
mının uygulanmasında öğrenci merkezli aktif öğrenme 
yöntemlerinin kullanılmasının temel standart olduğunu 
bildirmiştir (HEPDAK, 2020). 

Aktif öğrenme yöntemlerinde harmanlanmış öğren-
me yaklaşımının kullanılması önerilmektedir. Bu yakla-
şım öğrencinin sınıf dışında çeşitli çevrim içi araçlarla 
yürüttüğü, zamanını, yerini ve hızını kendi ihtiyaçlarına 
göre ayarlayabildiği, öğrenme faaliyeti ile sınıf içindeki 
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Hemşirelik Esasları dersine kayıtlı olmak, “Parenteral 
Enjeksiyonlar” konusunun ders saatine katılmaktır. 
Çalışmaya katılmaya gönüllü olmayan, derse gelmeyen 
ve veri toplama formlarını tam doldurmayan 14 öğrenci 
çalışmaya dahil edilmemiştir. 66 öğrenci çalışmanın ör-
neklemini oluşturmuştur. 

Veri Toplama Formları
Yapılandırılmış Bilgi Formu: Öğrencilerin yaş, cinsi-

yet ve ekonomik durum, yaşadığı yer, teknolojiden fay-
dalanma durumları gibi soruları içeren sosyo-demogra-
fik özellikleri içermektedir.

Derse İlişkin Bilgi Formu: Ön test ve son testte hazır-
lanan sorular toplam 25 sorudan oluşmaktadır. Bloom 
Taxonomisi bilişsel alanının 12’si “bilgi”, 4’ü “kavrama” 
ve 9’u “analiz” basamaklarını oluşturmaktadır. 

Eğitim Yöntemlerinden Memnuniyet Anketi: Eğitim 
yöntemleri memnuniyet anketi Gürpınar tarafından ge-
liştirilmiştir (Cronbach alfa: 0.84) (Gürpınar, Akyıldız, 
Özbudak ve Şenol, 2005). Anket 16 adet önermeden 
oluşmaktadır. Her bir önerme 5’li Likert ölçeğine göre 
(1-kesinlikle katılmıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum) 
puanlandırılır. Ölçek puan ortalaması arttıkça öğrenci-
lerin eğitim yönteminde memnuniyetinin arttığı, ölçek 
puan ortalaması azaldıkça eğitim yönteminde memnu-
niyetlerinin azaldığı saptanmaktadır. Ölçek değerlen-
dirilmesinde, öğrenciler eğitim yöntemlerinden mem-
nuniyetine en az 16, en çok 80 puan verilmektedir. Bu 
araştırmada, ölçeğin Cronbach alfa değeri ise 0.95 ola-
rak saptanmıştır. 

Verilerin Toplanması
Örneklem kriterlerine uyan öğrencilerin sözlü izni 

alındıktan sonra çalışma tasarımı uygulanmıştır. 
Araştırmanın uygulanmasında eğitimde etik açıdan 
farklılık olmamasını sağlamak amacıyla kontrol grubu 
kullanılmamış tek grup alınarak derse katılan tüm öğ-
rencilere girişim uygulanmıştır. 

Parenteral enjeksiyon yöntemleri intradermal, subkü-
tan, intramüsküler ve intravenöz olmak üzere dört sınıf-
ta gruplandırılmıştır. 

Ters yüz öğrenme modelin uygulanmasından önce iyi 
bir planlamanın önemi belirtilmektedir. Miller’ın (2012) 
ters yüz sınıf modeli planlanırken temele alınması gere-
ken beş temel öğe doğrultusunda çalışma planlanarak 
yürütülmüştür (Torun ve Dargut, 2015).

1. Neden öğrenmeli: Öğrenenlerin neden bu içeriği 
öğrenmelerinin gerektiği onlara açıklanmalı ve istekli 
olmaları sağlanmalıdır. 

- Öğrencilere dersin işlenmesinden bir hafta önce 
ders sonunda yapılacak çalışmanın amacı, dersin 
içeriği ve hedefleri, dersin öğrenme yöntemi, ken-
dilerinin üstlenecekleri sorumluluklar yönerge doğ-
rultusunda yüz yüze görüşülerek anlatılmıştır. İlaç 
uygulamalarının önemli bir bölümünü oluşturan 

yüz yüze eğitimin birleştirildiği bir yöntemdir (Bas-
Sarmiento ve ark., 2017). Böylece öğrenci hem teknoloji 
destekli öğrenme ortamlarının hem de yüz yüze öğreti-
min avantajlarından faydalanmaktadır. Harmanlanmış 
öğrenme yaklaşımının ışığında ortaya çıkan bir eğitim 
modeli ise Ters Yüz Sınıf Öğretim Yöntemidir (Flipped 
Classroom-TYSÖY). Geleneksel sınıfa göre daha faz-
la uygulama etkinliklerinin gerçekleştirilebildiği ifade 
edilmektedir. Bu da daha kalıcı öğrenmelerin sağlan-
masını destekleyecek bir nitelik göstermektedir (Torun 
ve Dargut 2015). Ters yüz edilmiş öğretim yöntemi ile 
birlikte eğitimin etkinliğinin artırılması için mobil ya 
da dijital ortamın kullanılması, proje tabanlı etkinlikleri 
içeren modellerin kaynaştırılması önerilmektedir (Bas-
Sarmiento ve ark., 2017). 

Eğitim literatüründe görece olarak yeni olan bu kav-
ram hemşirelik eğitiminde sınırlı düzeyde örneklere 
ve kanıtlara yer vardır. Uluslararası literatürde ters yüz 
öğrenme modelinin çeşitli derslerde yer aldığı ve gele-
neksel yöntemlere göre genellikle avantajlarının bulun-
duğu belirtilmektedir. Ülkemizde ise ters yüz öğretim 
modelinin hemşirelik eğitimine uygulanmasına dair ya-
yınlanmış bir araştırma bulunmamaktadır. Bu öğrenme 
modelinin ülkemizde derslere uygulanması ile dersin 
başarısına, öğrencinin memnuniyetine ve görüşlerine 
yönelik mevcut kanıtların olmaması bu çalışmanın ge-
rekliliğini düşündürmüştür. Bu nedenle hemşireliğin 
önemli rollerinden olan parenteral ilaç uygulamaları 
konusunun dijital ortam temelinde proje tabanlı ters 
yüz öğretim yöntemi ile verilmesi fikrinden yola çıkarak 
araştırma tasarlanmıştır. 

AMAÇ 

Araştırmanın amacı hemşirelik eğitiminde dijital or-
tamda proje tabanlı ters yüz öğretim yöntemin öğrenci 
başarısına ve memnuniyetine etkisini belirlemek ve bu 
öğrenme yöntemine ilişkin görüşlerinin incelenmesini 
sağlamaktır.  

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın Tipi 
Çalışma tek gruplu ön test-son test tasarımlı yarı de-

neysel tipte araştırmadır. 

Evren ve Örneklem
Bu çalışma İstanbul’da bulunan bir devlet üniversi-

tesinde eğitim gören, çalışmaya katılmaya gönüllü 80 
öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 2019-2020 eğitim ve 
öğretim yılında Hemşirelik Esasları dersi kapsamında 
“Parenteral Enjeksiyonlar” konusu araştırmaya konu 
olan aktif öğrenme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmaya dahil olma kriterleri; 18 yaş ve üstü olmak, 
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Öğrenciler eğitim yöntemi ile ilgili; öğrenmeyi ko-
laylaştırdığı, teknoloji yardımıyla ders öncesi kaynak-
lara erişim ve eğitimciye ulaşma kolaylığının faydalı 
olduğunu, kendilerinin anlatması ile konuyu daha 
da içselleştirdikleri yönünde olumlu görüş bildirmiş-
lerdir. Ders öncesi hazırlıklar için grup çalışması-
nın zor olduğu ve ders öncesi harcanan zamanın her 
ders için kısıtlı olduğu konusunda olumsuz görüş 
bildirmişlerdir. 

TARTIŞMA 

Hemşirelik eğitimi birbirini tamamlayan teorik ve 
uygulama bölümlerinden oluşmaktadır. Teorinin kli-
nik uygulamaya entegrasyonu, “öğretme ve öğrenme” 
eyleminin düşünmekten daha fazlasını içermektedir. 
Üretken düşünme ve klinik akıl yürütme gerektirir. 
Hemşirelik öğrencilerinin teori ve klinik uygulamayı 
entegre etmelerine yardımcı olmak için etkili öğren-
me yöntemlerine ihtiyaç duyulması, öğrencileri uygu-
lamaya dayalı öğrenme deneyimlerine dahil etmesini 
gerektiren bir değişiklik gerektirmektedir (Betihavas 
ve ark., 2015). Eğitici merkezli ve bilginin direk pay-
laşıldığı bir lisans eğitimi yerine öğrencilerin aktif 
öğrenme yöntemleri ile öğrenme-öğretme sürecine 
katılan, sorumluluk üstlenen ve iş birliği içinde çalı-
şan bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlayacak 
eğitim programlarının oluşturulması önemlidir (Filiz 
ve Dikmen, 2017). 

Literatürde TYSÖY’nin kullanıldığı 5 araştırmanın 
sistematik olarak incelendiği bir çalışma sonuçları bu 
yöntemin öğrencilerin memnuniyetinin ve başarılarını 
arttırdığı yönünde olmuştur (Betihavas ve ark., 2016).  
Ayrıca yapılan bir meta-analiz sağlık bilimlerinin eği-
timinde kullanılan TYSÖY’nin öğrenmeyi güçlendir-
diğini belirtmiştir (Hew ve Lo, 2018). Bu çalışmada 
öğrencilerin ders öncesi eğitici liderliğinde yönlendir-
meler ile grup çalışmaları yaparak öğrenme sürecine 
katılmışlardır. Teknoloji yardımıyla ders öncesi proje 
hazırlama ve konu ile ilgili bilgi edinme aşamasında 
eğitici ile işbirliği içinde çalışmışlardır. Böylece sorum-
luluk üstlenerek uygulamaya dayalı öğrenme deneyimi 
yaşamışlardır. Çalışmanın bulgularına göre öğrencile-
rin ders öncesinde konuya ilişkin bilgi formundan al-
dıkları puanın ortalamanın üstünde olması ders öncesi 
de onların konu hakkında bilgi sahibi olarak geldikle-
rini; ders sonunda ise neredeyse tüm soruların doğru 
cevaplanması ile dersin etkin ve verimli geçtiğini gös-
termektedir. Ders içi etkinliklerde öğrencilerin grup-
lar halinde kendi projelerini sunması aktif öğrenme 
yöntemlerinin en etkin biçimde kullanılmasını sağ-
lamıştır. Eğitim yöntemlerinden memnuniyet düzeyi 
puan ortalaması en çok 80 olan bir ölçeğin 71.6 + 5.3 
olması bu eğitimin öğrenciler tarafından da benimsen-

parenteral enjeksiyonların uygulanmasında hasta gü-
venliğini sağlamak için doğru ilkelerin yerine getiril-
mesinin önemli olduğu ve bu nedenle etkili öğrenme 
yöntemi olarak ters yüz öğrenme modelinin kullanı-
lacağı açıklandı. 

2. Modelleri kaynaştırma: Ters yüz sınıf modeli ve 
başka bir modelin kaynaştırılması ile öğrenmeler daha 
etkin gerçekleştirilebilir (oyun tabanlı öğrenme, proje 
tabanlı öğrenme ..vb). 

Çalışmada proje tabanlı öğrenme yöntemi kullanıl-
mıştır. Bu yöntem ile öğrencilere işbirlik içerisinde ekip 
çalışmasına yönlendirmek için 10 grup oluşturulmuştur. 
Öğrencilerin edindikleri bilgiler doğrultusunda paren-
teral enjeksiyonların bir materyal oluşturarak bunun 
üzerinden çalışmaları istenmiştir. Proje örneği olarak bir 
yönlendirme yapılmamış, kendi fikirleri ile ne tasarla-
mak istedikleri kendilerine bırakılmıştır. Ders gününde 
her gruptan 4 olmak üzere 40 adet materyal sunum için 
hazırlanmıştır. 

3. Teknoloji: Ters yüz sınıf ile beraber hangi teknoloji 
kullanılacağı belirlenmelidir. 

Öğrenciler ile üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi üze-
rinden powerpoint ile hazırlanmış sunumlar gönderil-
miştir. Eğitici ile bir Whats Up grubu kurularak buradan 
her bir enjeksiyon yöntemine yönelik videolar paylaşıl-
mış, ayrıca powerpoint ile hazırlanmış sunumlar ve her 
bir uygulamanın basamakları buradan gönderilmiştir. 
Dersin öncesinde bir hafta boyunca öğrencilerin sormak 
istedikleri sorular buradan cevaplanmıştır. Toplamda 17 
soru cevaplanmıştır. 

4. Yansıma: Öğrenenlerin ters yüz sınıf ile edindikleri 
içeriği belli etkinliklerde göstermesi ve öğrenme davra-
nışlarının somut olarak görülmesi sağlanmalıdır. 

Öğrenciler gruplar hazırladıkları projeleri derse getir-
meleri ve her bir enjeksiyon yöntemini her grubun bir 
sözcüsü eşliğinde sınıf ortamında sunmaları istenmiştir. 

5. Zaman ve mekan: Hangi yapıda ve nasıl gerçekleş-
tirileceği belirlenmelidir. 

Öğrencilere sınıf ortamında ders saatinde sunumlarını 
yapmaları istenmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %70.3’ü kız, yaş ortala-
ması 19,6 ve %67’sinin gelir düzeyi iyi ve büyük çoğun-
luğunun (%96.9) teknolojiden faydalandıkları görül-
mektedir. Öğrenciler ders için hazırlık yapmadan önce 
derse ilişkin bilgi formundan aldıkları puan ortalaması 
77.5 ± 16.2, dersin sonunda ise 95.6 ± 2.1 olduğu ve iki 
ortalama arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde an-
lamlı olduğu saptanmıştır (p<.001). Öğrencilerin eğitim 
yöntemlerinden memnuniyet düzeyleri ise 71.6 ± 5.3 ol-
duğu bulunmuştur. 
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diğini göstermektedir. Eğiticinin gözlemlerine göre ise 
öğrencilerin derse konu ile ilgili bilgiye sahip olarak 
geldikleri ders sırasında eleştirel sorular sordukları ve 
laboratuvar uygulamalarında daha kolay öğrendikleri 
yönündedir. Bununla birlikte hemşirelik eğitiminin 
yoğunluğu sebebiyle her derste uygulanması zor bir 
yöntem olarak değerlendirilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Teknolojinin her alanda gelişmesine paralel eğitimde 
de yer alması beklenen bir durumdur. Ders sırasında 
birçok teknoloji uygulamaları kullanılmaktadır. Mobil 
öğrenme ortamlarında ise ders öncesi etkinlikler ta-
nımlanabilir ve uygulanabilir olmalıdır. Bu çalışmanın 
sonuçları, hemşirelik öğrencilerinde dijital ortam teme-
linde proje tabanlı ters yüz öğretim yöntemi ile dersin 
başarısını ve memnuniyetini artıracağını desteklemek-
tedir. Bu sonuçlara göre Z kuşağındaki öğrencilere 
eğitim öncesi teknolojinin yararları ve aktif öğrenme 
yöntemleri ile destekleyerek, kendilerini daha iyi ifade 
edebildikleri ders ortamlarının oluşturulması öneril-
mektedir. Böylece hemşire eğiticiler öğrencilerin prob-
lem çözme, eleştirel düşünme, klinik karar verme gibi 
hemşirelik eğitiminin temel yetkinliklerini kazanmala-
rına daha etkin bir şekilde yardımcı olabilir.  



1172. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

116 117116

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

INTRODUCTION AND PURPOSE: Animal assisted in-
terventions, which are included in the list of nursing interven-
tions, are based on human / animal interaction and are applied 
as a supportive treatment to improve health. In addition to live 
animals, the use of plush or robotic animals is becoming wide-
spread within the scope of animal assisted intervention. In this 
review study, it was aimed to raise awareness about the subject 
and to expand the use of robotic animals in nursing care prac-
tices by reviewing how and where robotic animals can be used 
within the scope of nursing practice.

METHOD: Within the scope of the study, studies on animal 
assisted intervention were scanned and studies using robotic 
animals were reviewed.

RESULTS: In the literature, it is seen that pet robot (PARO) 
and humanoid robots (NAO) are used within the scope of 
animal assisted interventions. Instead of live animals, robotic 
animals can be preferred for reasons such as fear of living ani-
mals, application animals being aggressive, difficulty in adapt-
ing to work or causing allergic reactions in the individual.The 
fact that live animals are time and financially costly for the 
caregiver is another reason why robotic animals are preferred. 
In addition, the sensors of robotic animals can respond to en-
vironmental stimuli such as movement, sound as a result of 
interaction with the patient, making it easier for caregivers to 
follow and monitor the patient.The fact that they can repeat 
the command / task given to it as needed and have no known 
side effects makes it easy to use. It is stated that animal assisted 
interventions with robots can be used as a supportive treat-
ment method in the treatment of both physical and mental 
diseases in different age groups and developmental periods, 
healthy / sick individuals. As a result of the interaction with 
the robots, the expression of the emotions of the individual is 
facilitated, it increases social interaction, self-care and com-
pliance with the treatment, it positively affects the communi-
cation skills, blood pressure, loneliness, aggression, agitation, 
stress and anxiety levels have decreased.

CONCLUSION AND SUGGESTIONS: The use of animal 
assisted interventions, which is an additional treatment meth-
od in nursing care and treatment, is becoming more common 
day by day.Within the scope of these applications, besides live 
and stuffed animals, pets and humanoid robots can also be 
used. The results of the study reveal that the use of robotic ani-
mals is an effective method within the scope of animal assisted 
interventions. In this context, it is recommended that the use 
of pets or humanoid robots in nursing practices, within the 
scope of animal assisted intervention, is widespread and its 
usefulness is supported by different study results.

Keywords: nursing care, animal assisted intervention, ro-
botic animal

GİRİŞ: Hemşirelik girişimleri listesinde yer alan hayvan des-
tekli uygulamalar, insan/hayvan etkileşimine dayanmakta ve sağ-
lığı geliştirmek amacıyla destek tedavisi olarak uygulanmaktadır. 
Hayvan destekli uygulamalar kapsamında canlı hayvanların yanı 
sıra pelüş ya da robotik hayvanların da kullanımı gün geçtikçe 
yaygınlaşmaktadır. Bu derleme çalışmasında, robotik hayvan-
ların hemşirelik uygulaması kapsamında hangi durumlarda ve 
nasıl kullanılabileceği gözden geçirilerek, konu hakkında far-
kındalık uyandırmak ve robotik hayvanların hemşirelik bakım 
uygulamaları içinde kullanımını yaygınlaştırmak amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Çalışma kapsamında hayvan destekli uygulamala-
rın yapıldığı çalışmalar taranmış ve robotik hayvanların kullanıl-
dığı çalışmalar gözden geçirilmiştir.

BULGULAR: Literatürde hayvan destekli uygulamalar kapsa-
mında evcil hayvan robotu(PARO) ve insansı robotların(NAO) 
kullanıldığı görülmektedir. Canlı hayvanlardan insanların kork-
ması, uygulama hayvanlarının saldırgan olabilmeleri, çalışmaya 
uyumda zorlanabilmeleri ya da bireyde alerjik reaksiyonlara ne-
den olabilmesi gibi nedenlerden dolayı canlı hayvan yerine, ro-
botik hayvanlar tercih edilebilmektedir. Canlı hayvanların bakım 
vereni için zaman ve finansal açıdan maliyetli olmaları da robo-
tik hayvanların tercih edilmesinin bir başka sebebidir. Ayrıca, ro-
botik hayvanların sensörlerinin, hasta ile etkileşimi sonucunda 
hareket, ses gibi çevresel uyaranlara yanıt verebilmesi bakım ve-
ricilerin hastayı izlem ve takibini kolaylaştırmaktadır. Kendisine 
verilen komutu/görevi gerektiği kadar tekrar edebilmeleri ve 
bilinen hiçbir yan etkisinin olmaması kullanımını kolaylaştır-
maktadır. Robotlarla hayvan destekli uygulamaların, farklı yaş 
gruplarında ve gelişim dönemlerinde, sağlıklı/hasta bireylerde, 
hem fiziksel hem de ruhsal hastalıkların tedavisinde destekle-
yici bir tedavi yöntemi olarak kullanılabildiği belirtilmektedir. 
Robotlarla yapılan hayvan destekli uygulama çalışmalarında 
robotların varlığının ve onlarla kurulan etkileşim sonucunda bi-
reyin duygularının ifadesini kolaylaştırdığı, sosyal etkileşimini, 
kendine bakımını ve tedaviye uyumunu artırdığı, iletişim beceri-
lerini olumlu yönde etkilediği, kan basıncı, yalnızlık duygularını, 
saldırganlık ve ajitasyon, stres ve anksiyete düzeylerini azalttığına 
ilişkin bulgular mevcuttur.

SONUÇ VE ÖNERİLER: Hemşirelik bakım ve tedavisinde, 
diğer tedavilere destek ek bir tedavi yöntemi olan hayvan des-
tekli uygulamaların kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. 
Bu uygulamalar kapsamında canlı ve pelüş hayvanların yanı sıra 
evcil hayvan ve insansı robotlar da kullanılabilmektedir. Çalışma 
sonuçları hayvan destekli uygulamalar kapsamında robotik hay-
vanlarının kullanımının etkili bir yöntem olduğunu ortaya koy-
maktadır. Bu bağlamda, hemşirelik uygulamalarında, hayvan 
destekli uygulama kapsamında evcil hayvan ya da insansı robot-
ların kullanımının yaygınlaştırılması, yararlılığının farklı çalışma 
sonuçları ile desteklenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik bakımı, hayvan destekli uygu-
lama, robotik hayvan
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INTRODUCTION: Intelligence is defined as the complete 
human ability to think, reason, perceive objective facts, judge 
and draw conclusions (Turkish Language Authority-TLA). 
Artificial intelligence, which is unique to human intelligence, 
perception, learning, plural, linking concepts, thinking, idea 
execution, problem-solving, communication, inference, and 
higher cognitive functions such as decision-making or au-
tonomous behavior is defined as done by machine (Gönül 
Y, 2015). Artificial intelligence has also caused a significant 
change in the health care industry (Şendir ve ark., 2019). 
However, developing artificial intelligence and robot technol-
ogy is also affecting nursing practices.

AIM: In this review, it is aimed to examine the use of arti-
ficial intelligence technology developed all over the world in 
our country's health services.

MATERIALS-METHODS: This study examined the ar-
tificial intelligence technology used in the delivery of health 
care services in our country. The technological products by 
searching on the “Google” and “Google Scholar” database 
were reached. 30 products were reviewed using the key-
words “Artificial Intelligence“, “Nursing“,” Health Services“,” 
Informatics“,” Technology". As the criteria for inclusion, that 
it is an improved service in Turkey, that it is used in the pro-
vision of health care services, that it is used as an application, 
and that it is not a robot. According to these criteria, five 
products were selected to be examined in our study.

RESULT: Five products that meet the research criteria were 
examined. Three of them are patient-doctor / nurse commu-
nication digital systems, one of them DNA algorithms storage 
systems and one of them the systems that regulate the order 
to give blood. In addition to these products, universities and 
student groups working for the use of health services in our 
country have also found.

DISCUSSION and CONCLUSION: Artificial intelligence 
has opened a new era in the field of health care. According to 
the results of our study, it is observed that rapidly developing 
artificial intelligence technology is given a place in our coun-
try with various applications in health services. It is thought 
that artificial intelligence technology will be further devel-
oped for more advanced diagnostic, treatment and care appli-
cations in health care. In the same way, nursing practices have 
to adapt to the ever-evolving speed of technology. In order to 
provide effective and reliable nursing care, it is important to 
raise awareness of artificial intelligence technology for nurses 
in the field of education, clinical and management, and pro-
spective graduates.

Keywords: artificial intelligence, nursing, health services, 
informatics, technology

GİRİŞ: Zeka; insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçek-
leri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tama-
mı olarak tanımlanmaktadır (TDK). Yapay zeka, insan zekasına 
özgü olan algılama, öğrenme, çoğul kavramları bağlama, düşün-
me, fikir yürütme, sorun çözme, iletişim kurma, çıkarım yapma 
ve karar verme gibi yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom 
davranışlarının makine tarafından yapılması olarak tanımlan-
maktadır (Gönül Y, 2015). Yapay zeka sağlık endüstrisi üzerinde 
de önemli bir değişime sebep olmuştur (Şendir ve ark., 2019). 
Bununla birlikte gelişen yapay zeka ve robot teknolojisi hemşire-
lik uygulamalarını da etkilemektedir.

AMAÇ: Bu incelemede tüm dünyada gelişen yapay zeka tek-
nolojisinin ülkemiz sağlık hizmetlerinde kullanımını incelemek 
amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma ülkemizde sağlık bakım 
hizmetlerinin sunumunda kullanılan yapay zeka teknolojisi-
ni Google, Google Akademik veri tabanları incelenerek basit 
tanımlayıcı tipte tasarlanmıştır. “Yapay Zeka”, “Hemşirelik”, 
“Sağlık Hizmetleri”, “Bilişim”, “Teknoloji” anahtar kelimele-
ri kullanılarak 30 ürüne ulaşılmıştır. Dahil edilme kriterleri 
olarak Türkiye’de geliştirilmiş bir hizmet olması, sağlık bakım 
hizmetlerinin sunumunda kullanılması, uygulama olarak kul-
lanılır olduğu bilgisine ulaşılması, robot olmaması dikkate alın-
mıştır. Bu kriterler doğrultusunda 5 ürün çalışmamızda ince-
lenmek üzere seçilmiştir.

BULGULAR: Araştırma kriterlerine uyan 5 ürün incelenmiş-
tir. Yapay Zeka destekli ürünlerden 3 tanesi hasta-doktor/hem-
şire iletişim dijital sistemleri, DNA algoritmalarını depolama 
sitemleri ve kan vermek için sıraya girmesini düzenleyen sistem-
ler olarak bulgulanmıştır. Ürünlere ek olarak ülkemizde sağlık 
hizmetlerinde kullanım için çalışmalar yapan üniversiteler ve 
öğrenci grupları da bulgulanmıştır.

SONUÇ: Yapay zeka sağlık hizmetleri alanında yeni bir çağ aç-
mıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre hızla gelişen yapay zeka tek-
nolojisine ülkemizde sağlık hizmetlerinde çeşitli uygulamalarla 
yer verildiği görülmektedir. Sağlık hizmetlerinde daha gelişmiş 
tanı, tedavi ve bakım uygulamaları için yapay zeka teknolojisinin 
daha da gelişeceği düşünülmektedir.Aynı şekilde hemşirelik uy-
gulamaları da teknolojinin sürekli gelişen hızına uyum sağlamak 
durumundadır.

ÖNERİ: Etkin ve güvenilir hemşirelik bakımının sunulması 
için eğitim, klinik ve yönetim alanında olan hemşirelerin ve me-
zun olacak hemşire adaylarının yapay zeka teknolojisi farkındalı-
ğının arttırılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: yapay zeka, hemşirelik, sağlık hizmetleri, 
bilişim, teknoloji
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GİRİŞ

Zeka; insanın düşünme, akıl yürütme, objektif ger-
çekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yetenek-
lerinin tamamı olarak tanımlanmaktadır (TDK). Yapay 
zeka, insan tarafından yapıldığında zeka olarak adlan-
dırılan davranışların (akıllı davranışların) makina ta-
rafından da yapılması olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca 
insan aklının nasıl çalıştığını gösteren bir kuram olarak 
görülmektedir (Gönül Y, 2015 ). Yapay zeka ürünleri 
Sağlıktan, Mühendisliğe, Uzay Bilimlerine hatta Gıda-
Turizm gibi sektörlerde çok geniş alanlarda kullanılma-
ya başlanmıştır.  

  Sağlık hizmetlerinde bilgi teknolojisi gelişimi çeşitli 
çözümler ve yenilikçi yaklaşımlarla hızla ilerlemektedir. 
yapay zeka ve robotlar bu çözümlerden ve yaklaşımlar-
dan biridir ve Yeni Sağlık kavramını yeniden tanımlaya-
cağı düşünülmektedir (Ersoy N, 2019). Yapay zekâ sağlık 
endüstrisi üzerinde şüphesiz derin bir etkiye neden ola-
caktır (Şendir M. ve ark. 2019). Yirmi birinci yüzyılda 
robot teknolojisi ve yapay zekanın gelişmesi hemşirelik 
uygulamalarını da etkilemektedir. Hemşirelik Hizmetleri 
açısından bakacak olursak yapay zeka, hemşirelikte, te-
davi planlarının hazırlanmasından tekrarlayan işlerin 
kolaylaştırılmasına ve ilaçların oluşturulmasına kadar 
birçok alanda kullanılmaktadır (Pepito ve Locsin, 2018). 
Hemşirelikte doğru ve zamanında klinik karar verme, 
hemşirelik bakım kalitesini geliştirme ve topluma gü-
venli bakım sunmada önemli rol oynar. Son zamanlarda 
çoğu gelişmiş ülkelerdeki kliniklerde,  Hemşirelik bakı-
mında düşük kaliteli robotlardan; yapay zeka ile donatıl-
mış robotlara kadar kullanılmaktadır. Dünya genelinde 
MABU, TRİNA, DİNSOW, PEPPER, TUG, NAO, SAM 
günümüzde hemşirelik bakım hizmetleri ile ilişkili kul-
lanılan robot örneklerindendir.

  Hemşirelik mesleği yeni dünyanın sağlık gereksinim-
lerini karşılamak için değişime ve gelişime uyum sağ-
lamak durumundadır. Hemşirelerin teknoloji alanında 
arka planda kalmayarak etkin rol almaları gerekmekte-
dir. Bu bağlamda, geleceğin hemşirelerini hazırlamak ve 
teknolojik gelişmeler ışığında kaliteli hemşirelik bakımı-
nın sunulması arasındaki boşluğu kapatmak için hemşi-
re eğitimcilerin ve yöneticilerin, mezun olacak hemşire 
adaylarının ve mezun hemşirelerin teknolojiden yarar-
lanmaları konusunu titizlikle ele almaları gerekmektedir 
(Şendir M. ve ark. 2019). 

  Bu incelemede tüm dünyada gelişen yapay zeka tek-
nolojisinin ülkemiz sağlık hizmetlerinde kullanımını in-
celemek amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

  Bu çalışma ülkemizde sağlık bakım hizmetlerinin 
sunumunda kullanılan yapay zeka teknolojisini Google, 
google akademik veri tabanları incelenerek basit tanım-

layıcı tipte tasarlanmıştır. “Yapay Zeka”, “Hemşirelik”, 
“Sağlık Hizmetleri”, “Bilişim”, “Teknoloji” anahtar keli-
meleri kullanılarak 30 ürüne ulaşılmıştır. Dahil edilme 
kriterleri olarak Türkiye’de geliştirilmiş bir hizmet ol-
ması, sağlık bakım hizmetlerinin sunumunda kullanıl-
ması, uygulama olarak kullanılır olduğu bilgisine ula-
şılması, robot olmaması dikkate alınmıştır. Bu kriterler 
doğrultusunda 5 ürün çalışmamızda incelenmek üzere 
seçilmiştir. 

BULGULAR

Tablo 1. Araştırmalar Sonucunda İncelenen Ürünler

Hasta-doktor/
hemşire iletişim 
dijital sistemleri

DNA 
algoritmalarını 
depolama  
sitemleri

Kan vermek için 
sıraya girmesini 
düzenleyen 
sistemler

Öğrenci 
Çalışma 
Grupları

LİV Ulus- Dijital 
Destek Sistemi

Hİ-DNA İzmir Tepecik EAH BAU-AİS Yapay 
Zeka Topluluğu
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1. Hasta-doktor/hemşire Dijital Sistemleri

1.1 LİV Ulus-Dijital Destek Sistemi: Liv Ulus 
Hastanesinde Kanser Tedavisinde dijital destek sistem-
li Yapay zeka ile doktor hastasının kemoterapisini ya 
da diğer akıllı ilaç tedavileri gibi onkolojik tedavilerini 
birkaç tıklamayla saniyeler içerisinde otomatik olarak 
oluşturabiliyor. Daha sonra kontrolden geçirip onay ver-
dikten sonra hastanın tedavisi gelecek olan tüm günleri 
de otomatik olarak hesaplayarak doktorun, hemşirenin 
ve hastanın önüne sunuyor. Böylece hasta ve diğer sağ-
lık çalışanları müthiş bir hız kazanıyor. Hazırlığı yapılan 
tedavinin eğitim bilgileri de otomatik olarak sistem tara-
fından hazırlanıyor. Böylece hasta hangi konularda bilgi 
sahibi olması gerektiği konusunda da daha rahat oluyor. 
Sistemin bütüncül yapısı doktor, hemşire, sekreter, ro-
botik kemoterapi sistemi, eczaneyi tek bir ortak çember 
etrafında birleştiriyor. Ve hastalar tüm bu yapıların orta-
sındaki güvenli çemberde tedavilerini görüyor. Hastanın 
gün be gün değişen özelliklerini (kilo, yan etkileri v.b) 
sistem otomatik olarak takip ediyor ve doz hesaplamala-
rını doktora anlık olarak sunuyor.

Sistemin akışı; 
1. Dozlar hastanın yan etki ya da kilo gibi değişen bil-

gileriyle doktorun önüne sunuluyor. Doktor hastasına 
uygun bulduğu dozu sistem üzerinden onaylıyor.

2. Kemoterapi ünitesinde sorumlu hemşire, sistem 
üzerinden hastanın uygulanması gereken dozu ekran 
üzerinde görüyor.

3. Hangi ilacın hangi dozda hazırlanması gerektiği yine 
sistem üzerinden kemoterapi robot ünitesine iletiliyor.
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4. Hazırlanan ilaç kemoterapi ünitesine ulaştığında 
sistem ilacın bu hastanın ilacı mı kontrolünü uygulayı-
cıya yapmasını söylüyor. Uygulayıcı hemşire bu kontro-
lü yapmadan hastaya ilacı uygulayamıyor. Dolayısıyla 
bu sistem ile güvenlik en üst seviyeye çıkarılıyor.

5. Tedavi uygulanırken ya da uygulandıktan sonra ge-
lişen bir yan etki ya da yan etki düzeyi sisteme kolayca 
kaydediliyor. Böylece doktor bir sonraki tedavide ne ya-
pılması gerektiğini (İlacın durdurulması, doz azaltılma-
sı v.b) sistemin desteğiyle karar veriyor.

6. Sonuç olarak; tüm sağlık personelinin çalışma ko-
şullarını iyileştiren bu sistem aslında hastanın koşul-
larını iyileştirerek hasta merkezli bir yaklaşımla Liv 
Hospital’da hizmet vermeye başlamıştır.

1.2 ALBERT- Sesli Sağlık Asistanı: Ses teknolojisin-
den yararlanan tam teşekküllü bir sağlık yönetimi plat-
formu olmak vizyonu ile Serdar Gemici ve ekibi tarafın-
dan geliştirilen Albert; Acıbadem Sağlık Grubu, Techstar 
ve Next47 (SİEMENS) Tarafından desteklenmektedir. 
Akıllı Telefonlara indirilen bir APP olan Albert ile hasta 
ve yakınları tedavileri uzaktan takip edebiliyor, ilaç yö-
netimi için Albert ile konuşabiliyorlar. 

Albert’in Özellikleri:
1. İlaç Hatırlatma (Doğru zamanda doğru dozu alma-

ya yardımcı olur.)
2. Sağlık Ölçümleri (Metriklerinizi kolayca kaydede-

bilir ve takip edebilirsiniz.)
3. Medikal Günlük (Günlük sağlık öykünüzü zahmet-

sizce kaydedebilirsiniz.)
4. Hasta Yakını Modu (Yakınların tedavisini uzaktan 

izleyebilirsiniz.)
5. Dokümanlar (Dokümanlar ve raporlarınızı saklaya-

bilirsiniz. )
6. Doktorumla Paylaş (Sağlık kayıtlarınızı dilerseniz 

doktorunuzla paylaşabilirsiniz.)

1.3 KİMOSS- Kişisel Mobil Sağlık Sistemi: Kimoss, 
Gebze GOSB Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (TGB) 
teknik ve tıbbi Hakem heyetleri gözetiminde sürdürdü-
ğü çalışmalarının bir sonucu olarak geliştirdiği kronik 
hastalıkların evde bakımını amaçlayan, önleyici ve ko-
ruyucu 4.nesil bir Telesağlık ürünüdür.

  KİMOSS TeleSağlık Projesi ile; Kronik hastalıkların 
uzun süreçli bakımlarında, İzlenmesi gereken ilaç, di-
yet ve egzersiz kür evrelerinin evde bakımlarında, Kaza, 
ameliyat sonrası evinde hasta takibi yapılması gereken 
kişilere ve hastaların yakınlarına, destek olma amacıyla 
geliştirilmiş bir koruyucu/önleyici sağlık hizmeti mo-
deli olmakla birlikte, hasta bakım süreci, klinik bakım 
sürecinde olduğu gibi hasta evindeyken de devam eder.

  KİMOSS; evde yaşamını sürdüren hasta ile kliniğiniz 
arasında asla kesilmeyen bir bağ oluşturur. Bu durum; 
hasta için kaliteli ve güven içinde bir yaşam, Klinik için 
kazançlı ve kesintisiz hasta bağlılığı anlamına gelir. 

  KİMOSS; TeleSağlık sistemi, kişiye özgü sağlık bul-
gularının uzaktan eş zamanlı takibini ve analizini ya-
par, hastaya özgü semptom sorgulamaları ile zamanın-
da teşhis ve erken müdahale imkanları sağlanır. Hasta 
yakınları hastalarının daima kontrol edildiğini bilerek, 
yanlarında bir destek bulmanın huzurunu ve rahatlığını 
yaşar.

2. DNA Algoritmalarını Depolama Sitemleri

2.1 Hi- DNA: Bir Tıp Fakültesi öğrencisi ve ekibi DNA 
veri depolamanın ve DNA tabanlı bilgisayarların gelişti-
rilmesinde yerli bir girişim olarak öncü olmayı hedefle-
yerek Hi-DNA adında bir proje yapmıştır. DNA’da yazı, 
resim ve hesap bilgilerinin güvenle, büyük veriyi en kü-
çük ortamda uzun yıllar saklamak üzere sadece kişiye 
özel DNA algoritmasını geliştirip; Ürettikleri DNA’ları 
özel ortam koşulları gerektirmeden ve oda sıcaklığın-
da 40 yıla kadar bozulmadan saklayabilecek kimyasal 
formülasyonlar ile DNA’yı korumayı başararak DNA’da 
Veri depolama sistemini geliştirdikleri bir algoritma 
geliştirmişlerdir. Hi-DNA girişimi iki basamaktan oluş-
makta, DNA’da veri (yazı veya görsel) depolamak iste-
yen kullanıcı kurmuş olduğumuz web sitemize kayıt 
olarak, kişiye özel DNA şifreleme algoritmasını ücretsiz 
elde edebilecektir. Devamında depolamak istediği veri-
yi DNA dizilimine web sitemiz üzerindeki algoritma-
mızdan çevirerek bu DNA şifresini belirli uzunluklara 
kadar üretilmesi için sipariş verebilecektir. Ulaştırılan 
DNA dizi siparişi, 3-4 haftalık süre içerisinde DNA 
üretimine çevirip, DNA şifresi özel kimyasal formülde 
saklanarak UV ışın korumalı özel dizayn 3D kristal cam 
küp içerisinde sertifikalı ve DNA şifreleme algoritma-
sıyla sunulmaktadır.

Hi-DNA kullanım Alanları: 
1. Kişisel Veri (resim, video, ses, yazı) saklanması
2. Ulusal güvenlik için bilgi gizleme ve veri stenografisi
3. Tıbbi bilgiler ve aile öyküsü gibi kişilerin bilgilerini 

kendi bedenlerinde güvenle saklanması
4. Arşiv belgelerinin saklanması
5. Bankaların milyonlarca hesap bilgilerini uzun süreli 

masrafsız saklaması

3. Kan Vermek İçin Sıraya Girmesini 
Düzenleyen Sistemler
“Yapay Zeka” ile ilgilenen araştırmacı, bilim insanı, 

sağlık çalışanı ve yazılım alanında çalışanların bir ara-
ya geldiği sempozyumda, tıp alanında kullanılan yapay 
zeka ürünleri ve yeni gelişmeler ele alındığı “Tıpta Yapay 
Zeka Tabanlı Yeni Yaklaşımlar” Sempozyumu düzenlen-
di. Ayrıca kan alınan biriminde hayata geçirilen uygula-
mayla, hastaların kan vermek için sıraya girmesine son 
veren bir yapay zeka projesi yaptılar. Kan alma birimin-
de hastaların önce tüp almak sonra da kan vermek için 
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iki sıraya girmesi ve buralarda bekleme süresinin onlar-
ca dakikaya kadar çıkması sonucu ile hastane yönetimi 
“yapay zekaya yönelmiş. 

  Ve yapılan proje ile Hasta birime geldiğinde elindeki 
barkodu cihaza okutup, oturuyor. Başka bir işlem yap-
mıyor. Sırası geldiğinde adı anons ediliyor. 

  Sistem hastaları öncelikleri ve kan verme durumuna 
göre ayırabiliyor. Önceden sekreterler tarafından hazır-
lanan tüpleri şimdi sistem tarafından hazırlanıyor, kan 
alacak hemşirenin önüne bilgi düşüyor. Bu projeden 
hem çalışanlar hem de hastalar çok memnun; Verimlilik 
artmıştır. Bu tarz çok yoğun bir hastanede başarılı olan 
sistem dünyanın her yerinde başarılı olabilir. Acil servis 
ve randevu sistemlerinde de yapay zeka kullanımı için 
çalışmaları mevcuttur.

SONUÇ

  Yapay zeka sağlık hizmetleri alanında yeni bir çağ aç-
mıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre hızla gelişen yapay 
zeka teknolojisine ülkemizde sağlık hizmetlerinde çeşitli 
uygulamalarla yer verildiği görülmektedir. Sağlık hiz-
metlerinde daha gelişmiş tanı, tedavi ve bakım uygula-
maları için yapay zeka teknolojisinin daha da gelişeceği 
düşünülmektedir. 

  Aynı şekilde hemşirelik uygulamaları da teknolojinin 
sürekli gelişen hızına uyum sağlamak durumundadır.

  Etkin ve güvenilir hemşirelik bakımının sunulması 
için eğitim, klinik ve yönetim alanında olan hemşire-
lerin ve mezun olacak hemşire adaylarının yapay zeka 
teknolojisi farkındalığının arttırılması önemlidir. Bunun 
için Yapay zeka üzerine çalışmalar yapan öğrenci grup-
larına katılım sağlamaları ve tıbbi yapay zeka ürünleri 
üretilmesi çalışmalarına fikir ve ürün tasarımı için farklı 
gruplarla ekip çalışmasına katılımları önerilmektedir.

KAYNAKLAR

Kavaklı Ö., “Geleceğin Sağlık Sektöründe Biz Hemşireleri Neler 
Bekliyor? Yapay Zekanın Hemşirelik Mesleği Üzerine Etkisi”, 
1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, Sözel Bildiri: 
0050, sy:56

Gönül Y.,  “Yapay sinir ağları ve klinik araştırmalarda kullanımı”,  
Genel Tip Dergisi, 2015, 25.3.



123

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

122 22 - 24 Ekim 2020

Introduction and purpose: In the study. It was aimed to 
examine the certification applications made to the Turkish 
Trademark and Patent Authority in the field of health between 
the years of 2015-2019, and to determine the field (care, treat-
ment, device) and by whom the applications were made.

Materials and Methods: The sample of study was made 
up of all applications published on the website of the Turkish 
Trademark and patent Institution, for which certification ap-
plications in the field of health were applied in 2015-2019 and 
the study was designed as a descriptive one. The data collec-
tion form prepared by the researcher according to the IPC sys-
tem of the applications was used, and the data obtained were 
classifiend in the field of health according to the IPC system; ıt 
has also been evaluated with the SPSS 20 program.

Results: In the analysis, 520 applications were reached; 13 
of them are duplicate records etc. the reasons were not taken 
into consideration. The maximum number of applications per 
year was made in 2017, with 120 applications. 118 applica-
tions made in 2015 followed. During the five-year period, 386 
national, 113 EPC and 9 PCT applications were made; it has 
been observed that 422 of them applied to the institution to 
obtain patent 86 and a utility model certificate.

Applications are made by companies (216 applications) 
from İstanbul (144 applications), then Ankara (67 applica-
tions) and Konya (18 applications), at the same time, 142 in-
dividual applications and 53 for the same product on behalf of 
more than one person; 57 applications on behalf of public uni-
versities and 19 applications on behalf of private universities. 
In the certification process, the highest number of medical 
consumables (243 applications), medical devices (158 applica-
tions) and apparatus (68 applications) were listed. In addition, 
applications for 3 artıficial organs and 5 medical instruments 
were determined.

Conclusions: It has been observed that the number of pat-
ents and utility model documents, which determine the de-
velopment levels of the countries, is still not sufficient in our 
countries, is still not sufficient in our country, the applications 
are made mostly on behalf of the company, and because of 
the importance of having a patent certificate in an academic 
sense, the number of applications made especially from public 
universities is not underestimated. It is thought that patent/
utility model applications will be searched by increasing the 
support provided and the implementation of certified prod-
ucts more.

Keywords: medical device, patent, utility model, health

Giriş ve Amaç: Çalışmada 2015-2019 Yılları arasında Türk 
Marka ve Patent Kurumuna sağlık alanında yaplan belgelen-
dirme müracatlarının incelenmesi, yapılan müracatların en çok 
hangi alanda (bakım, tedavi, cihaz) ve kimler tarafından yapıldı-
ğını tespit etmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın örneklemini 2015-2019 yılında 
sağlık alanında belgelendirme başvurusu yapılan ve işlemleri baş-
lamış olan, Türk Marka ve Patent Kurumu sitesinde yayınlanmış 
tüm başvurular oluşturmuş ve çalışma tanımlayıcı olarak tasar-
lanmıştır. Yapılan başvuruların IPC sistemine göre Araştırmacı 
tarafından hazırlanmış olan veri toplama formu kullanılmış olup, 
elde edilen veriler IPC sistemine göre sağlık alanındakiler sınıf-
landırmış; SPSS 20 programı ile de değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yapılan analizde 520 adet başvuruya ulaşılmış; 13 
tanesi mükerrer kayıt vb. Durumlardan sebep değerlendirilme-
ye alınmamıştır. Yıl bazında en fazla başvuru 120 başvuruyla 
2017 yılında yapılmıştır. Bunu 2015 yılında yapılan 118 başvuru 
izlemiştir. Beş yıllık sürede 386 ulusal, 113 EPC ve 9 PCT baş-
vurusu yapılmış olup; bunların 422 tanesi patent 86 tanesi de 
faydalı model belgesi almak için kuruma başvurmuş oldukları 
görülmüştür.

Başvuruların en fazla Istanbul (144 başvuru), sonra Ankara 
(67 başvuru) ve Konya’dan (18 başvuru) firmalar (216 başvuru) 
tarafından yapıldığı, aynı zamanda bireysel başvuruların 142 ve 
aynı ürün için birden fazla kişi adına olan 53; kamu üniversite-
leri adına 57 ve özel üniversiteler adına da 19 adet başvuru bu-
lunmuştur. Belgelendirme sürecinde en fazla tıbbi sarf malzeme 
(243 başvuru), tıbbi cihaz (158 başvuru) ve aparat (68 başvuru) 
olarak sıralanmıştır. Bunların yanında 3 adet yapay organ için, 5 
adet de tıbbi alet için başvuru tespit edilmiştir.

Sonuç: Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen patent ve 
faydalı model belge sayılarının ülkemizde hala yeterli sayıda 
olmadığı, yapılan başvuruların da en fazla firma adına yapıldı-
ğı, akademik anlamda da patent belgesi sahibi olmanın önem 
arz etmesi sebebiyle de özellikle kamu üniversitelerinden yapı-
lan başvuruların azımsanmayacak sayıda olduğu görülmüştür. 
Yapılan desteklerin artırılmasıyla ve belgeli ürünlerin daha fazla 
hayata geçmesiyle patent/faydalı model başvurularının aratacağı 
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi cihaz, patent, faydalı model, sağlık

SS-041

2015-2019 YILLARI ARASINDA TÜRK MARKA VE PATENT KURUMUNA 
SAĞLIK ALANINDA YAPILAN BELGELENDİRME MÜRACATLARININ 

İNCELENMESI
INVESTIGATION OF CERTIFICATION REQUESTS MADE TO THE TURKISH BRAND AND 

PATENT IN THE FIELD OF HEALTH BETWEEN 2015-2019
Aytül Sezer

TÜSEB Tıbbi Cihaz Ar-Ge Koordinatörlüğü Belgelendirme Birim Sorumlusu
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INTRODUCTION: Although stress is potential problem 
for all employees, the impact of stress can be more damaging 
for the organization when it comes to managers.The organ-
ization's effectiveness and success depends on the health of 
the managers.

Quantum Touch and Access Bars are biofield therapy used 
to heal pain, anxiety and stress situations. Using Quantum-
Touch and Access Bars techniques activates the life force 
energy. If this high energy field is placed around an area of 
pain, stress, inflammation, or disease, the body can enter a 
higher frequency, thus increasing the body's ability to heal 
itself.

OBJECTIVE: It was conducted to examine the effect of 
quantum touch and access bars application on the job stress 
level of manager nurses.

MATERIAL-METHODS: The population of the study 
consists of33nurses working in administrative staff in a 
branch hospital and 21 nurses volunteering to participate 
in the study. Before the Acces Bars and Quantum Touch 
application, the Perceived Stress Scale (PSS), the Negative 
Attitude Scale(PASS)And the information collection form 
were applied to the participants.The information gathering 
form consists of sociodemographic characteristics, occupa-
tional questions, and personality analysis questions. Access 
Bars and Quantum Touch were applied to the participants 
for 40-60 minutes. One week after the study, PSS and POTS 
were applied to the participants again. The data of the study 
were terminated when 21 manager nurses who accepted the 
study were reached. The analysis of the data was done with 
the SPPS 22 program.

RESULTS: 47.6%of the participants were graduate ed-
ucated, 71.4%were nurses, the average working year was 
17.16±7.44 and the average management time was 6.23 ± 
4.18 years. Average age 38.14±6.19, marital status 71.4%mar-
ried. The degree to love the profession averaged 8.52±1.24out 
of 10and their commitment to the profession was 9.14±0.91. 
81.4%of the participants stated that they were in a hurry as 
a negative feature, 52.4% had a responsible, 42.9% stated 
that they were reliable and collaborative. It was concluded 
that 90.5% their profession was stressful, 81% was weary, 
61.9% sometimes had problems in crisis management and 
19% received psychological help. As a result of the analysis, 
there was a decrease in POTO scores after the access bars 
and quantum touch application and the difference was sig-
nificant (<0.005), the average score of the stress level fell 

GİRİŞ: Stres, tüm çalışanlar açısından potansiyel bir sorun 
olmakla birlikte yöneticiler söz konusu olduğunda stresin et-
kisi örgüt için daha zarar verici olabilmektedir. Örgütün etki-
li ve başarılı olabilmesi yöneticilerin sağlıklı olmalarına bağlı 
bulunmaktadır.

Enerji terapilerinde; gerçekte dokunma gibi birbiri içine 
kaynamış, fiziki vücudun moleküler düzenlenişini anlama 
ve çözümleme esastır. İnsan organizması elektro fizyolojik ve 
hormonsal fonksiyonların yanı sıra bir dizi çok boyutlu, kendi 
içlerinde karşılıklı etkileşen, gizli enerji sistemlerine sahiptir. 
Bu enerji sistemlerinin dengesi bozulduğunda fiziksel, duygu-
sal, zihinsel ve ruhsal düzlemlerde patolojik semptomlar ortaya 
çıkar.

Quantum Touch ve Access Bars ağrı, anksiyete, stress durum-
larında iyileşmek için kullanılan biyoalan terapisidir. Çeşitli 
nefes ve vücut farkındalığı egzersizlerini birleştirerek yaşam 
gücü enerjisine odaklanır ve güçlendirir. Quantum-Touch ve 
Access Bars tekniklerini kullanmak yaşam gücü enerjisini ha-
rekete geçirir. Bu yüksek enerji alanı bir ağrı, stres, iltihap veya 
hastalık alanının etrafına yerleştirilirse, vücut daha yüksek fre-
kansa girebilir, böylece vücudun kendini iyileştirme yeteneği 
artırılabilir.

AMAÇ: Kuantum touch ve access bars uygulamasının yöneti-
ci hemşirelerin iş stres düzeyine etkisinin incelenmesi amacıyla 
yapılmıştır.

GEREÇ YÖNTEM: Araştırmanın evrenini bir dal hasta-
nesinde yönetici kadroda çalışan 33 hemşire, örneklemini 
çalışmaya katılmaya gönüllü olan 21 hemşire oluşturmakta-
dır. Katılımcılara Acces Bars ve Kuantum Touch uygulama 
öncesinde, Algılanan Stres Ölçeği(ASÖ), Problemlere Karşı 
Olumsuz Tutum Ölçeği(POTÖ) ve bilgi toplama formu uygu-
landı. Bilgi toplama formu sosyodemografik özellikler, mesleki 
sorular, kişilik analiz sorularından oluşmakta. Access Bars ve 
Kuantum Touch 40-60dakika süresince katılımcılara uygulandı. 
Uygulanan çalışmadan bir hafta sonra ASÖ ve POTÖ katılımcı-
lara tekrar uygulandı. Çalışmanın verileri çalışmayı kabul eden 
21 yönetici hemşireye ulaşıldığında sonlandırıldı. Verilerin 
analizi SPPS 22 programıyla yapıldı.

BULGULAR: Çalışmaya katılanların %47,6'sı lisansüstü 
eğitimli, %71,4'ünün kadrosu hemşire, ortalama çalışma yılı 
17,16±7,44 ve ortalama yöneticilik süreleri 6,23±4,18 yıl. Yaş 
ortalaması 38,14±6,19, medeni durumu %71,4 evli. Mesleği 
sevme derecesi 10 üzerinden ortalama 8,52±1,24 ve mesleğe 
bağlılık düzeyleri 9,14±0,91. Araştırmaya katılanların %81,4'ü 
kendisinde olumsuz özellik olarak aceleci olduklarını, %52,4 
sorumlukluk sahibi, %42,9 güvenilir ve işbirlikçi olmalarını 
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olumlu özellik olarak ifade etti. %90,5 mesleğini stresli oldu-
ğunu, %81 yıpratıcı olduğunu, %61,9 bazen kriz yönetiminde 
sorun yaşadıklarını ve %19'unun ruhsal yardım aldığı sonu-
cuna ulaşılmıştır. Yapılan analiz sonucunda access bars ve qu-
antum touch uygulama sonrasında POTÖ puanlarında düşme 
olduğu ve aradaki farkın anlamlı olduğup<0,005), stres düzeyi-
nin uygulama öncesi ortalama puanı 8,66±4,5'dan sonrasında 
6,61±2,65'e düştüğü, başetme mekanizması puanının uygulama 
öncesi 3,52±0,65'den sonra ki süreçte 4,76±1,02'ya yükseldiği 
ve ASÖ toplam puanı önce ki süreçte 12,95±3,2 iken uygulama 
sonrası 10,19±2,04'a düştüğü belirlenmiştir. Ancak bu para-
metrelerin uygulama öncesi ve sonrası puanları arasında an-
lamlı farklılık olmadığı (p>0,005) belirlenmiştir.

SONUÇ: Yönetici ebe ve hemşirelerin iş streslerinin orta dü-
zeyde olduğu, uygulanan access bars ve quantum touch uygula-
ma sonrasında POTÖ değerinde anlamlı farklılık olduğu, ASÖ 
değerlerinde ise aradaki değişim anlamlı olmasa da uygulama 
öncesine göre uygulama sonrasında stres düzeyinin azaldığı ve 
başetme gücünün arttığı belirlenmiştir. Araştırmanın genel-
lenebilmesi için daha fazla örneklem grubu üzerinde çalışma 
yapılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: access bars, quantum touch, yönetici, 
hemşire, enerji terapisi, iş stresi

from8.66±4.5before the application to6.61± 2.65,The cop-
ing mechanism score increased from3.52±0.65before the 
application to4.76 ± 1.02in the period after the application 
and the total ASÖ score was12.95±3.2process before the 
application was10.19± 2,04It was determined that it fell to. 
However, it was determined that there was no significant 
difference(p> 0.005)between the scores of these parameters 
before and after the application.

CONCLUSION: It was determined that the work stress of 
the manager midwives and nurses was at a moderate level, 
there was a significant difference in POTO value after the 
application of access bars and quantum touch, and although 
the change in POTO values was not significant, the stress 
level decreased and the coping power increased after the 
application compared to before the application. In order to 
generalize the study, it is recommended to study more sam-
ple groups.

Keywords: access bars, quantum touch, manager, nurse, 
energy therapy, work stress
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INTRODUCTION: Innovation is a multi-faceted concept 
that covers products, services, ways of doing business, dis-
tribution and marketing activities. The nursing profession, 
which plays a role in health promotion, protection, treatment, 
care and rehabilitation, and meeting basic human needs at all 
levels, has to renew itself in order to maintain its existence, 
increase the quality of care, improve patient outcomes and 
provide cost-effective care. Dissemination of innovation in 
nursing is influenced by many factors such as the attitude of 
managers towards innovation, an open and participatory cor-
porate culture, an individually innovative mindset and a posi-
tive work environment.

OBJECTIVE: This study was conducted to determine the 
effect of leadership self-efficacy level on innovative thinking 
in nursing and midwifery.

MATERIAL-METHOD: The population of the study con-
sists of 376 midwives and nurses working in a branch hospital, 
30 midwives and nurses who have an innovative idea in health 
and patents, and a total of 60 people, including 30 midwives 
and nurses who have never had an innovative idea before. Data 
collection forms; It consists of the data collection form, which 
includes sociodemographic characteristics, the perceptions 
about innovation participation, Leadership Self-Efficacy Scale 
and Innovative Behavior Scale by researchers. The data were 
collected by face to face interview method. When evaluating 
the findings obtained in this study for statistical analysis, IBM 
SPSS Statistics 20 (IBM SPSS, Turkey) have used the program. 
While evaluating the study data, the t-test was performed in 
order to determine the relationship between the demograph-
ic characteristics and the dependent variable, which consists 
of descriptive statistical methods (Mean, Standard deviation, 
Frequency) and two independent groups.

Keywords: midwife, nurse, leadership, innovation, innova-
tive thinking

GİRİŞ: İnovasyon (yenileşim), ürünleri, hizmetleri, iş yapma 
şekillerini, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerini kapsayan çok yön-
lü bir kavramdır. Sağlığın geliştirilmesi, korunması, tedavi, ba-
kımı ve rehabilitasyonunun, temel insan gereksinimlerinin kar-
şılanmasında her düzeyde rol alan hemşirelik mesleği, varlığını 
sürdürebilmek, bakım kalitesini arttırmak, hasta çıktılarını iyileş-
tirmek ve maliyet etkili bakım sağlamak için kendini yenilemek 
durumundadır. Hemşirelikte inovasyonun yaygınlaştırılması, yö-
neticilerin yeniliğe karşı tutumu, açık ve katılımcı kurum kültü-
rü, bireysel olarak yenilikçi bir düşünce yapısına sahip olmak ve 
olumlu iş ortamı gibi birçok faktörden etkilenmektedir.

AMAÇ: Bu çalışma hemşirelik ve ebelikte liderlik öz yeterlilik 
düzeyinin inovatif düşünmeye etkisinin belirlenmesi amacıyla 
yapılmıştır.

GEREÇ YÖNTEM: Araştırmanın evrenini bir dal hastanesin-
de çalışan 376 ebe ve hemşire, örneklemini çalışmaya katılmaya 
gönüllü, sağlıkta inovatif fikri olan ve patent almış 30 ebe, hemşire 
ile daha önce hiç bir inovatif fikri olmayan 30 ebe, hemşire olmak 
üzere toplam 60 kişiden oluşmaktadır. Veri toplama formları; 
araştırmacılar tarafından sosyodemografik özellikler, inovasyon 
katılımı ile ilgili düzünceleri içeren veri toplama formu, Liderlik 
Öz Yeterlilik Ölçeği ve Yenilikçi Davranış Ölçeğinden oluşmakta-
dır. Veriler yüzyüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Çalışmada 
elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 
IBM SPSS Statistics 20 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanmış-
tır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel 
metodların (Ortalama, Standart sapma, Frekans) ve bağımsız iki 
gruptan oluşan, demografik özellik ile bağımlı değişken arasın-
daki ilişkinin tespit edilebilmesi amacıyla t-testi yapılmıştır.

BULGULAR: Çalışmaya katılanların %88,3’ü kadın, ortalama 
yaş 28,97±5,66, %53,3’ü bekar, %51,7’si lisans mezunu olduğu be-
lirlenmiştir. %63,3’ü çocuk kliniklerinde, %13,3’ü yönetici kad-
roda ve ortalama çalışma yılı 7,81±7,49’dur. %93,3 inovasyonun 
anlamını bildiğini, %81,7’si kendini yenilikçi hissettiğini, %95’i 
inovasyonun gerekli olduğunu ifade etti. İnovasyon yapabilmek 
için katılımcıların %55’i fikir üretim becerisi ile yaratıcı liderlik 
düşüncesine sahip olmak, % 48’i ise inovasyon için farkındalığın 
olması gerektiğini, %36 lider yönetici teşvikiyle, %30 yüksek dü-
zeyde yaratıcılığı destekleyen bir ortamda çalışmakla olabileceği-
ni belirtti. İnovatif buluşu ve patenti olanların, inovatif buluşu ve 
patenti olmayanlara göre, liderlik ölçek puanlarında ve yenilik-
çi ölçek puanlarında anlamlı fark olduğu(p<0,05) görülmüştür. 
İnovatif buluşu olanların yenilikçi düşünme değerinin, yenilikçi 
düşünme ölçek puanının ve liderlik ölçek puanının anlamlı de-
ğerde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır(p<0,05)

SONUÇ: İnovatif düşünmeye, inovatif buluş yapmaya, yeni-
likçi düşünme yeteneği ve liderlik özyeterliliğinin önemli ölçüde 
etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: ebe, hemşire, liderlik, inovasyon, inovatif 
düşünce
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INTRODUCTION: Health of women who form half of the 
world population is important for themselves besides their 
families and community health care. Thus, national and in-
ternational health policies have been introduced to protect 
women’s health. An unprecedented decrease was seen in 
woman and child mortality within the scope of Millennium 
Development Goals. International statistics show that there 
has been a 6.4 million decrease in child mortality and ma-
ternal mortality has decreased in half in 2013 compared to 
1990. The United Nations (UN) underlined the importance of 
innovation so that the acquisitions could be protected and the 
world become more safe and healthy for women and children.

AIM: This study aimed to underline the importance of in-
novation in protecting and developing women’s health.

MATERIALS-METHODS: The study focused on women’s 
health and innovation relationship under the light of the cur-
rent studies.

RESULTS: Innovation which means renovation has a vital 
importance in terms of promoting the quality of health ser-
vices and make them sustainable and accessible. Hence, in-
novation should be used not only in clinical environment but 
to protect and improve women’s and child health before any 
illness or disability occurs. However, protective and construc-
tive innovation studies are not yet at the desired level in terms 
of reproductive health. Today, innovation draws attention 
most in education regarding protection of women’s health. 
Simulation which is used during primary education and 
post-graduation of health professionals, blended learning, and 
virtual reality studies are good examples of innovative educa-
tion. These education types may include training, execution, 
and evaluation of skills regarding all routine and emergency 
obstetric-gynecological clinical conditions throughout wom-
en’s life. Similarly, protective health services can be provided 
to women through Web-based pregnancy, puerperium, and 
parenthood training. Besides training, awareness of innova-
tive product development to be used in clinical environment 
and patient care increases every day. The “Uterus Massage 
Belt” produced in Turkey and the inhaler oxytocin developed 
by Manash University to prevent postpartum hemorrhage 
are each an example for this. Thanks to BD Odon Device de-
veloped for birth dystocia, the death of 200.000 women and 
children a year in sub-Saharan countries is prevented. Thanks 
to a mobile platform, Kenek CoreTM, a decrease of 30% was 
ensured in maternal and neonatal rates by monitoring low ox-
ygen saturation due to preeclampsia in pregnant women and 
pneumonia in newborns.

CONCLUSION: Innovative products, reaching out to large 
masses are vitally effective for protecting women’s health. 
Therefore, awareness of midwives and nurses who closely deal 
with women’s health should be increased.

Keywords: innovation, women’s health, health services

GİRİŞ: Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların sağlığı, 
doğrudan kendileri için olduğu kadar çocukları, ailleleri ve top-
lum sağlığı açısından da önemlidir. Bu nedenle kadın sağlığını 
korumaya yönelik ulusal ve uluslararsı sağlık politikaları geliş-
tirilmiştir. Bunlardan biri olan Binyıl Kalkınma Hedefleri çer-
çevesinde, anne ve çocuk ölüm oranlarında eşi görülmemiş bir 
azalma sağlanmıştır. Uluslararası istatistiklere bakıldığında 1990 
yılına kıyasla 2013 yılında ölen çocuk sayısında 6,4 milyonluk 
azalmanın olduğu ve anne ölüm oranlarının yarı yarıya düştüğü 
görülmektedir. Birleşmiş Milletler (BM) bu kazanımların korun-
ması ayrıca dünyanın kadınlar ve çocuklar için daha güvenli ve 
sağlıklı bir yere dönüşmesi için inovasyonun şart olduğuna vurgu 
yapmıştır.

AMAÇ: Bu çalışma ile inovasyunun kadın sağlığının korun-
ması ve geliştirilmesinde ki önemi vurgulanmak istenmiştir.

GEREÇ-YÖNTEM: Mevcut çalışmalar ışığında kadın sağlığı 
ve inovasyon ilişkisi üzerinde durulmuştur.

BULGULAR: Türkçe’de ‘yenileşim’ anlamına karşılık gelen 
inovasyon, sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, sür-
dürülebilir ve ulaşılabilir olması açısından yaşamsal bir öneme 
sahiptir. Bu bağlamda inovasyonun yalnızca klinik ortamda 
değil hastalık ve sakatlık oluşmadan kadın ve çocuk sağlığının 
korunması ve geliştirilmesi için de kullanılmalıdır. Buna kar-
şılık üreme sağlığı açısından koruyucu ve geliştirici inovativ 
çalışmaların henüz istendik düzeyde olmadığı bir gerçektir. 
Günümüzde kadın sağlığının korunmasında inovasyonun en 
çok eğitim alanında ilerleme kaydettiği dikkati çekmektedir. 
Sağlık profesyonellerinin mezuniyet öncesi temel eğitimleri ve 
sonrasında kullanılan simülasyon, harmanlanmış eğitim mo-
delleri, sanal gerçeklik çalışmaları inovativ eğitim çalışmalarına 
birer örnektir. Bu eğitimler ile kadının yaşam süresini kapsayan 
tüm rutin ve acil obstetrik-jinekolojik klinik durumlara ilişkin 
becerilerin eğitimi, uygulanması, değerlendirilmesi gerçek-
leştirilebilir. Benzer şekilde WEB tabanlı gebelik, lohusalık ve 
ebeveyinlik eğitimleri ile kadınlara koruyucu sağlık hizmetleri 
ulaştırılabilmektedir. Eğitimin yanı sıra klinik ortamda ve hasta 
bakımında kullanılmak üzere inovativ ürün geliştirmeye yöne-
lik farkındalık her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde doğum 
sonu kanamaları önlemeye yönelik geliştirilen ‘Uterus Masaj 
Kemeri’ ve Manash Üniversitesi tarafından geliştirilen inhaler 
oksitosin bu durma birer örnektir. Doğum distosileri için ge-
liştirilen BD Odon Device sayesinde Sahra Altı ülkelerde yılda 
200.000 kadın ve çocuğun ölümünün önlendiği bildirilmekte-
dir. Kenek CoreTM adı verilen bir mobil platform ile gebelerde 
preklampsi, yenidoğanlarda ise pnömoniye bağlı düşük oksijen 
saturasyonu takibi yapılarak maternal ve yenidoğan mortalite 
oranlarında %30 azalma sağlanmıştır.

SONUÇ: İnovativ ürünler geniş kitlelere ulaşarak kadın sağ-
lığını korumada etkin ve önemlidir. Bu nedenle kadın sağlığı ile 
yakından ilgili olan ebe ve hemşirelerin konuya ilişkin farkında-
lıklarının arttırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: inovasyon, kadın sağlığı, sağlık hizmetleri
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INTRODUCTION: Innovation is the process of reshap-
ing the ongoing thoughts to have a new form and to use it 
functionally(Weberg,2009). It is important to use innovation 
in every step of the health sector to increase the living stand-
ards(Ökem,2011). While providing a very important and 
complex service within the health system, healthcare pro-
fessionals should constantly review their service and ques-
tion whether it is appropriate and effective. However, they 
also have the responsibility of researching how and in what 
ways service can be delivered more effectively, quality and 
cost effectively. In order to fulfill this responsibility, health-
care professionals must be innovative, initiate and maintain 
innovation(Sarıoğlu,2014).

OBJECTIVE: This research was planned to determine the 
perception levels of healthcare professionals working in a 
branch hospital towards innovation.

Research Hypothesis:
H1: Healthcare professionals are open to innovation.
H0: Healthcare professionals are not open to innovation.
METHOD: The research was carried out descriptively 

with 100 healthcare professionals working in a branch hospi-
tal in March 2020. It used a demographic information survey 
form developed by researchers and an 18-question individ-
ual innovation scale as a data collection tool. Necessary per-
missions were obtained for the use of the individual innova-
tion scale.SPSS Statistics 22 program was used in the analysis 
of the data. The sample of the research; consists of health 
personnel between the ages of 18-65 who work in the branch 
hospital where the research is conducted, who agree to par-
ticipate in the research, who speak and understand Turkish.

RESULTS: When the age groups of the participants in-
cluded in the study were examined,60% were 25-34; 19%35-
44; 16% are between the ages of 18-24 and 5% are 45 and 
over. When looking at the distribution by gender, 88% of the 
participants are women and 12% are men. It was determined 
that 58% of the participants were nurses,27% were midwives, 
11% were laboratory technicians and 4% were anesthesiol-
ogists. When the distribution is examined according to the 
units where the employees work; It was determined that 47% 
of the participants worked in the inpatient service,29% in 
other units(operating room,delivery room, baby room, lab-
oratory),10% in the emergency room, 8% in the outpatient 
clinic,6% in the intensive care unit.Considering the profes-

GİRİŞ: İnovasyon, süregelen düşüncelerin yeniden biçim-
lendirilerek yeni bir forma sahip olması ve bunun işlevsel 
olarak kullanılması sürecidir (Weberg, 2009). İnovasyonun 
yaşam standartlarının arttırılması için sağlık sektörünün her 
basamağında kullanılması önem taşır (Ökem, 2011). Sağlık 
çalışanları, sağlık sistemi içerisinde oldukça önemli ve kar-
maşık bir hizmeti verirken, verdikleri hizmeti sürekli gözden 
geçirerek uygun ve etkin olup olmadığını sorgulama, bununla 
birlikte hizmetin nasıl ve hangi yollarla daha etkin, kaliteli ve 
maliyet etkili verilebileceğini araştırma sorumluluğunu da ta-
şımaktadırlar. Bu sorumluluğu yerine getirmeleri için sağlık 
çalışanlarının yenilikçi olmaları, yeniliği başlatmaları ve sür-
dürmeleri gerekmektedir (Sarıoğlu, 2014).

AMAÇ: Bu araştırma bir dal hastanesinde çalışan sağlık 
personelinin yenilikçiliğe karşı algı düzeylerini belirlemek 
amacıyla planlanmıştır.

Araştırma Hipotezi:
H1: Sağlık personeli yenilikçiliğe açıktır.
H0: Sağlık personeli yenilikçiliğe açık değildir.
YÖNTEM: Araştırma Mart 2020’de bir dal hastanesinde çalı-

şan 100 sağlık personeli ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veri 
toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen de-
mografik bilgiler anket formu ve 18 soruluk bireysel yenilikçi-
lik ölçeği kullanmıştır. Bireysel yenilikçilik ölçeğinin kullanı-
mı ile ilgili gerekli izinler alınmıştır. Verilerin analizinde SPSS 
Statistics 22 programından yararlanılmıştır. Araştırmanın 
örneklemi; araştırmanın yapıldığı dal hastanesinde çalışan, 
araştırmaya katılmayı kabul eden, Türkçe konuşup anlayabi-
len, 18-65 yaş arası sağlık personelinden oluşmaktadır.

BULGULAR: Araştırmaya dâhil edilen katılımcıların yaş 
grupları incelendiğinde, %60’ı 25-34; %19’u 35-44; %16’sı 18-
24 ve %5’i 45 veya üstü yaş aralığındadır. Cinsiyetlere göre da-
ğılıma bakıldığında, katılımcıların %88’i kadın, %12’si erkek-
tir. Katılımcıların %58’inin hemşire, %27’sinin ebe, %11’inin 
laboratuvar teknisyeni ve %4’ünün anestezi teknikeri olduğu 
belirlendi. Çalışanların görev yaptığı birimlere göre dağılım 
incelendiğinde; katılımcıların %47’sinin yatan hasta servisin-
de, %29’unun diğer birimlerde (ameliyathane, doğumhane, 
bebek odası, laboratuvar), %10’unun acil serviste, %8’inin 
poliklinikte, %6’sının yoğun bakımda çalıştığı saptandı. 
Katılımcıların mesleki deneyimleri göz önünde bulundurul-
duğunda, %41’inin beş yıl ve üzeri mesleki deneyimlerinin 
olduğu ve %40’ının 2-5 yıldır araştırma yapılan kurumda ça-
lıştığı belirlendi. Katılımcılar şimdiye kadar en çok yaşanılan 
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yer sorusuna %87’si il, %9’u ilçe ve %4’ü köy-kasaba olarak 
belirtmişlerdir. Araştırmaya dahil edilen katılımcıların yeni-
likçiliğe karşı bakış açıları sorgulandığında %97’sinin olumlu, 
%2’sinin tepkisiz/kararsız ve %1’inin olumsuz bakış açısına 
sahip olduğu ifade etmişlerdir.

Araştırmaya dahil edilen katılımcılar bireysel yenilikçilik 
ölçeğine göre değerlendirildiğinde %33’ünün kuşkucu (58-65 
puan arası alanlar); %32’sinin sorgulayıcı (66-74 puan arası 
alanlar); %20’sinin öncü (75-81 puan arası alanlar); %8’inin 
yenilikçi (82 puan ve üstü alanlar) ve %7’sinin gelenekçi (57 
puan ve altı alanlar) olduğu saptanmıştır.

SONUÇ: Sağlık personelinin yenilikçiliğe karşı algı dü-
zeylerini belirlemek amacıyla 100 katılımcı ile yürütülen ta-
nımlayıcı tipteki çalışmada, sağlık personelinin yenilikçiliğe 
karşı bakış açılarının kuşkucu ve sorgulayıcı olduğu sonucuna 
ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: yenilikçilik, sağlık personeli, inovas-
yon, algı düzeyi

sional experiences of the participants, it was determined that 
41% had professional experience of five years and above. It 
has been determined that 40% of the participants have been 
working in the research institution for 2-5 years. Participants 
have so far stated the place where they live most is 87% pro-
vincial,9% district and 4% village-town. When the partici-
pants' perspective against innovation were questioned,97% 
were positive,2% were unresponsive/undecided, and 1% 
were negative.

When the participants included in the research are evalu-
ated according to the individual innovation scale; 33% were 
skeptical(areas between 58-65points);32% were interroga-
tive(areas between 66-74points);20% were pioneering(areas 
between 75-81points); 8% were innovative(areas between 82 
and above points) and 7% were traditionalist(areas below 57 
points).

CONCLUSION: In the descriptive type study conducted 
with 100 participants to determine the perception levels of 
healthcare professionals towards innovation, it was conclud-
ed that the perspectives of health personnel towards innova-
tion are skeptical and questioning.

Keywords: innovation, healthcare professionals, innova-
tion, perception level.
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INTRODUCTION: The success of nursing education is in-
fluenced by the content of theoretical education, the capacity 
of the practice laboratory and the adequacy of clinical practice. 
Good laboratory education is important in reducing students' 
stress and increasing their clinical skills. With the spread of 
technology, it is absolutely important to support students with 
technological education methods. Operating room nursing 
education is a part of surgical nursing education and includes 
special rules and surgical aseptic practices that must be followed 
in the operating room. In this study; By adding virtual reality 
glasses to the surgical aseptic applications training of the oper-
ating room nursing, it was aimed to evaluate the effect of this 
training model on the learning level and stress of the student.

MATERIAL-METHOD: The design of the research is qua-
si-experimental. Application and control groups were formed by 
random method from volunteer students who had just started 
taking surgical diseases nursing course. 22 students were includ-
ed in the application group and 18 students in the control group. 
The training video about surgical aseptic applications was shown 
to the practice group through virtual reality glasses. The control 
group watched the same training video with the naked eye. At 
the end of the training, both groups were taken to the practice 
laboratory for skill assessment and were asked to perform sur-
gical aseptic applications (surgical hand washing, wearing sterile 
gloves, wearing sterile surgical gowns, sterile bundling and sterile 
packaging). The success of the students in both groups was scored 
using the skill assessment form. Application success was evaluat-
ed twice on the day of training and 15 days later. Population and 
Sample: The population and sample of the study consist of 2nd 
grade students of Kahramanmaraş Sütçü İmam University Afşin 
Health High School nursing department (n: 40). The sample size 
was not calculated since it was aimed to reach the whole popula-
tion in the study.

RESULTS: Sample of students, 77.5% (n: 31) are female stu-
dents and the general average age is 20.17. It was observed that 
the sense of stress was lower and the sense of trust was higher in 
the group trained with mobile VR compared to the traditional 
method (p <0.05). In the first evaluation after learning, the to-
tal success score of the group trained with Mobile VR is higher 
than the group trained with GY (p <0.001). In terms of the final 
evaluation scores made 15 days after the training, the recall rate 
of the group that received training with Mobile VR in the areas 
of surgical hand washing and wearing sterile shirts was higher 
(p <0.001; p = 0.002).

CONCLUSION: In this study, the training given by Mobile 
VR was used to increase the permanence of the surgical aseptic 
practice training and it was observed that it had a positive ef-
fect on learning and remembering. It can be used as an effective 
teaching tool. It can be recommended easily because it is easy 
to use and economical. It can also motivate nurse instructors 
about the need to create 3D training videos.

Keywords: operating room, nursing, virtual glasses, student

GİRİŞ-AMAÇ: Hemşirelik eğitiminin başarısı teorik eğiti-
min içeriği, uygulama laboratuvarının kapasitesi ve klinik uy-
gulamanın yeterliliğinden etkilenmektedir. İyi bir laboratuvar 
eğitimi öğrencilerin stresini azaltma ve klinik becerisini arttır-
mada önemlidir. Teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte öğren-
cilerin teknolojik eğitim yöntemleri ile desteklenmesi önemlidir. 
Ameliyathane hemşireliği eğitimi cerrahi hemşireliği eğitiminin 
bir parçası olup, ameliyathanede uyulması gereken özel kuralla-
rı ve cerrahi aseptik uygulamaları içermektedir. Bu çalışmada; 
ameliyathane hemşireliğinin cerrahi aseptik uygulamalar eğiti-
mine sanal gerçeklik gözlüğü dahil edilerek, bu eğitim modelinin 
öğrencinin öğrenme düzeyi ve stresine olan etkisini değerlendir-
mek amaçlandı.

GEREÇ-YÖNTEM: Araştırmanın tasarımı yarı deneyseldir. 
Uygulama ve kontrol grupları cerrahi hastalıkları hemşireliği 
dersini yeni almaya başlayan gönüllü öğrencilerden rastlantısal 
yöntemle oluşturuldu. 22 öğrenci uygulama grubuna 18 öğrenci 
kontrol grubuna dahil edildi. Uygulama grubuna cerrahi asep-
tik uygulamalar ile ilgili eğitim videosu sanal gerçeklik gözlüğü 
ile izletildi. Kontrol grubu ise aynı eğitim videosunu çıplak gözle 
izledi. Eğitim sonunda her iki grup beceri değerlendirme için uy-
gulama laboratuvarına alınarak ve cerrahi aseptik uygulamaları 
(cerrahi el yıkama, steril eldiven giyme, steril cerrahi önlük giy-
me, steril bohça açma ve steril paket açma) uygulaması istendi. 
Beceri değerlendirme formu kullanılarak her iki gruptaki öğren-
cilerin uygulama başarısı puanlandı. Uygulama başarısı eğitimin 
yapıldığı gün ve 15 gün sonra iki kez değerlendirildi. Evren ve 
Örneklem: Araştırmanın evren ve örneklemini Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Sağlık Yüksek Okulu hemşirelik 
bölümü 2.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır (n:40). Çalışmada 
tüm evrene ulaşmak hedeflendiği için örneklem büyüklüğü 
hesaplanmamıştır.

BULGULAR: Öğrencilerin %77,5’i (n:31) kız öğrencilerden 
oluşmaktadır ve genel yaş ortalaması 20,17’dır. Mobil VR ile 
eğitim alan grupta stres duygusunun geleneksel yönteme göre 
daha düşük ve güven duygusunun daha yüksek olduğu görüldü 
(p<0,05). Öğrenme sonrası ilk değerlendirmede Mobil VR ile 
eğitim alan grubun toplam başarı puanı GY ile eğitim alan grup-
tan daha yüksektir (p<0.001). Eğitimden 15 gün sonra yapılan 
son değerlendirme puanları yönünden cerrahi el yıkama ve steril 
gömlek giyme alanlarında Mobil VR ile eğitim alan grubun hatır-
lama oranı daha yüksektir (p<0,001; p=0,002).

SONUÇ: Bu çalışmada Mobil VR ile verilen eğitim cerrahi 
aseptik uygulama eğitiminin laboratuvar uygulamasının kalıcı-
lığını arttırmak amaçlı kullanılmış ve öğrenme ve hatırlama üze-
rine olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Etkili bir öğretme aracı 
olarak kullanılabilir. Kullanımı kolay ve ekonomik olması nedeni 
ile kolaylıkla önerilebilir. Aynı zamanda hemşire eğitmenleri 3D 
eğitim videoları oluşturmanın gerekliliği ile ilgili motive edebilir.

Anahtar Kelimeler: ameliyathane, hemşirelik, sanal gözlük, 
öğrenci
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Nomophobia, defined as mobile phone deprivation, is one 
of the modern fears of the 21st century. While the use of mo-
bile phones and smartphones makes our lives easier in every 
area, some unwanted effects such as addiction or restlessness 
also occur. Nomophobia, which has recently been called pho-
bia of the modern age, is defined as the irrational fear and 
anxiety experienced by the individual when cannot access or 
communicate on the mobile device. The main purpose of this 
study is; The examination of nomophobia levels in terms of 
various variables in the sample of health workers. In the study 
carried out with the participation of 178 public nurses oper-
ating in a public education and research hospital and a public 
hospital in Istanbul province, Yıldırım et al. (2015), a 20-item 
Nomophobia scale adapted to Turkish was used. Analysis of 
the collected data was done with descriptive conditions, t-test 
and ANOVA test. According to the results of the analysis; the 
average of nurses' nomophobia was found to be 2.50. In other 
words, the nomophobia levels of nurses are calculated to be 
equal to the average score obtained from the scale. Nurses; 
there were no significant differences between gender, mar-
ital status, age, education level, working time in the profes-
sion, smartphone night-off status, duration of having a social 
media account, number of accounts owned on social media 
and monthly mobile internet quota variables (p> 0, 05). On 
the other hand, nurses; a significant difference was found 
between nomofobi levels according to the variables such as 
charger carrying status, checking the smartphone as soon as 
waking up, entering the bed with the smartphone, the num-
ber of daily checking the smartphone, daily using time (hours) 
and the time spent on social media (hours) (p <0.05). Since 
the studies on nomophobia are still limited, the fear and anx-
iety of nomophobia caused by nurses; It is also recommend-
ed to carry out studies that show how it affects business and 
private lives and how to eliminate possible negative effects. In 
addition, by examining the phenomenon of nomophobia with 
qualitative research approaches, examining the personal ex-
periences, perceptions and meanings of nurses by nurses will 
also contribute to the literature.

Keywords: nurse, nomophobia, smart phone

Mobil telefon yoksunluğu olarak tanımlanan nomofobi, 21. 
yüzyılın modern korkularından birisidir. Cep telefonları ve akıllı 
telefonların kullanımı hayatımızı her alanda kolaylaştırırken, ba-
ğımlılık veya huzursuzluk gibi bazı istenmeyen etkiler de ortaya 
çıkmaktadır. Son günlerde modern çağın fobisi olarak adlandırı-
lan nomofobi, bireyin mobil cihazına erişemediğinde veya mobil 
cihaz üzerinde iletişim kuramadığında yaşadığı irrasyonel korku 
ve kaygı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı; 
sağlık çalışanları örnekleminde nomofobi yaygınlığının farklı 
değişkenler açısından incelenmesidir. İstanbul ilinde kamuya ait 
bir eğitim araştırma hastanesi ve bir devlet hastanesinde faaliyet 
gösteren 178 hemşirenin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, 
Yıldırım ve Correia (2015) tarafından geliştirilen ve Yıldırım vd. 
(2015) tarafından Türkçeye uyarlanan 20 maddelik Nomofobi öl-
çeği kullanılmıştır. Toplanan veriler; betimsel istatistikler, t-testi 
ve ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; 
hemşirelerin nomofobi ortalamaları 2,50 olarak bulunmuştur. 
Bir diğer ifadeyle hemşirelerin nomofobi düzeylerinin, ölçekten 
alınan ortalama puana eşit olduğu hesaplanmıştır. Hemşirelerin; 
cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, meslekte çalışma sü-
resi, akıllı telefonu gece kapatma durumu, sosyal medya hesabına 
sahip olma süresi, sosyal medyada sahip olunan hesap sayısı ve 
aylık mobil internet kotası değişkenlerine göre nomofobi düzey-
leri arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Bir diğer 
taraftan hemşirelerin; şarj cihazı taşıma durumu, uyanır uyan-
maz akıllı telefonu kontrol etme durumu, yatağa akıllı telefonla 
girme durumu, akıllı telefonu günlük kontrol etme sayısı, akıllı 
telefonu günlük kullanma süresi (saat) ve sosyal medyada geçiri-
len süre (saat) değişkenlerine göre nomofobi düzeyleri arasında 
anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Nomofobi ile ilgili ça-
lışmaların henüz sınırlı olmasından dolayı, nomofobi nedeniyle 
yaşanan korku ve kaygının hemşirelerin; iş ve özel yaşamlarını 
nasıl etkilediğini ve olası olumsuz etkilerin nasıl ortadan kaldırı-
lacağını ortaya koyan çalışmaların da yapılması önerilmektedir. 
Ayrıca nomofobi olgusunun nitel araştırma yaklaşımları ile ele 
alınarak, hemşireler tarafından yaşanan kişisel deneyimlerinin, 
algılamalarının ve hemşirelerin yükledikleri anlamları incelemek 
de alan yazına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: hemşire, nomofobi, akıllı telefon
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Today, internet-based smart devices, which develop in 
parallel with the changes in technology, provide great con-
venience to the lives of individuals. However, it also brings 
with it many negative situations. Depending on the prob-
lematic usage of the devices, new phobias and psychological 
disorders are emerging day by day. FoMO (Fear of Missing 
Out) can be expressed as social anxiety, which is generally 
characterized by the fear of missing the agenda. Individual's 
Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, Swarm etc. The 
fact that they constantly eat, wear, visit places, social and 
cultural activities they carry out in social media such as, 
has created the fear of missing the developments and the 
need to satisfy various pleasures by their followers. The 
main purpose of this study is; examining the prevalence 
of FoMO in healthcare workers sample in terms of differ-
ent variables. In a study conducted with the participation 
of 178 public nurses operating in a public education and 
research hospital and a public hospital in the province of 
Istanbul, Przybylski et al. (2013) and developed by Gökler 
et al. (2016) adapted to Turkish, the 10-item FoMO (Fear of 
Missing Developments in Social Environments) scale was 
used. Analysis of the collected data was done with descrip-
tive conditions, t-test and ANOVA test. According to the 
results of the analysis; In order for nurses to use their smart 
phones the most; It has been determined to be WhatsApp, 
Instagram, education and research, photography, Youtube, 
music, e-shopping. FoMO averages of the nurses were cal-
culated as 1.96. In other words, participants have a lower 
FoMO level than average. Nurses; there was no significant 
difference between FoMO levels according to gender, night 
off status of smartphone, time of having social media ac-
count, age, education level, working time in the profes-
sion, daily use of smartphone, number of daily checks of 
smartphone and monthly mobile internet quota variables 
( p> 0.05). In contrast, nurses; A significant difference was 
found between the marital status, the condition of carrying 
a charger, the status of smartphone control as soon as you 
wake up, the status of entering the bed with a smartphone, 
the number of accounts owned on social media, and the 
time spent on social media and FoMO levels (p <0.05).

Keywords: nurse, social media, fear of missing 
developments

Günümüzde, teknoloji alanındaki değişimlere paralel olarak 
gelişen internet tabanlı akıllı cihazlar bireylerin yaşantısına bü-
yük kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak bunun yanı sıra birçok 
olumsuz durumu da beraberinde getirmektedir. Bu cihazlarla 
çok uzun süreler geçirilmesi, gereğinden fazla değer ve önem 
verilmesi, cihazların problemli kullanımlarına bağlı olarak her 
geçen gün yeni tanımlanan fobiler ve psikolojik bozukluklar 
ortaya çıkmaktadır. FoMO (Fear of Missing Out), genel anla-
mıyla gündemi kaçırma korkusuyla karakterize edilmiş sos-
yal kaygı olarak ifade edilebilmektedir. Bireylerin Facebook, 
Twitter, Instagram, Foursquare, Swarm vb. gibi sosyal medya 
mecralarında sürekli olarak yediklerini, giydiklerini, gezdikleri 
yerleri, gerçekleştirdikleri sosyal ve kültürel aktiviteleri paylaş-
maları, takipçileri tarafından çeşitli hazların tatmin edilmesi 
ihtiyacını ve gelişmeleri kaçırma korkularını doğurmuştur. 
Bu çalışmanın temel amacı; sağlık çalışanları örnekleminde 
FoMO yaygınlığının farklı değişkenler açısından incelenmesi-
dir. İstanbul ilinde kamuya ait bir eğitim araştırma hastanesi 
ve bir devlet hastanesinde faaliyet gösteren 178 hemşirenin 
katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, Przybylski vd. (2013) 
tarafından geliştirilip, Gökler vd. (2016) tarafından Türkçe’ye 
uyarlanan 10 maddelik FoMO (Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri 
Kaçırma Korkusu) ölçeği kullanılmıştır. Toplanan veriler; be-
timsel istatistikler, t-testi ve ANOVA testi ile analiz edilmiştir. 
Analiz sonuçlarına göre; hemşirelerin akıllı telefonu en fazla 
kullanma amaçlarının sırayla; WhatsApp, Instagram, eğitim ve 
araştırma, fotoğraf, Youtube, müzik, e-alışveriş olduğu saptan-
mıştır. Hemşirelerin FoMO ortalamaları 1,96 olarak hesaplan-
mıştır. Diğer bir ifadeyle, katılımcılar ortalamadan daha dü-
şük bir FoMO düzeyine sahiptir. Hemşirelerin; cinsiyet, akıllı 
telefonu gece kapatma durumu, sosyal medya hesabına sahip 
olma süresi, yaş, eğitim düzeyi, meslekte çalışma süresi, akıllı 
telefonu günlük kullanma süresi, akıllı telefonu günlük kontrol 
etme sayısı ve aylık mobil internet kotası değişkenlerine göre 
FoMO düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır 
(p>0,05). Bunun aksine hemşirelerin; medeni durum, yanında 
şarj cihazı taşıma durumu, uyanır uyanmaz akıllı telefon kont-
rol etme durumu, yatağa akıllı telefonla girme durumu, sosyal 
medyada sahip olunan hesap sayısı ve sosyal medyada geçirilen 
süre değişkenleri ile FoMO düzeyleri arasında anlamlı farklılık 
bulunmuştur (p<0,05).

Anahtar Kelimeler: hemşire, sosyal ağlar, gelişmeleri kaçırma 
korkusu

SS-048

SOSYAL ORTAMLARDAKİ GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU 
YAYGINLIĞININ İNCELENMESİ: 

HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
INVESTIGATION OF PREVALENCE OF FEAR OF MISSING DEVELOPMENTS 

IN SOCIAL MEDIA: AN APPLICATION ON NURSES
Figen Çalışkan1, Derya Gündüz Hoşgör2, Filiz Coşkun3

1İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye

3Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
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AIM: This descriptive study was intended to determine the 
moral sensitivity levels of second-year nursing students.

METHOD: The research population consisted of sec-
ond-year nursing students at a public hospital nursing depart-
ment. No sampling method was employed, and the study was 
completed with 95 students agreeing to participate. Data were 
collected using a personal information form and the Moral 
Sensitivity Questionnaire. Number, percentage, and mean 
values, the Mann Whitney-U test and Spearman’s correlation 
analysis were used at data evaluation.

RESULTS: Nursing students’ mean Moral Sensitivity 
Questionnaire score was 89.80±16.47 (min: 46; max. 152). 
Significant relationships were observed between age and place 
of residence and total questionnaire and autonomy, benefit, 
and integrative approach subscale scores.

CONCLUSION: Moral sensitivity in the students in this 
study was at moderate levels. We recommend that education 
content be organized such as to enhance the moral sensitivi-
ty of nursing students, and that research be conducted to in-
crease awareness.

Keywords: moral sensibility, nursing, nursing education, 
nursing students

AMAÇ: Bu araştırma, hemşirelik ikinci sınıf öğrencilerinin 
ahlaki duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı 
tipte gerçekleştirilmiştir.

YÖNTEM: Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinin 
hemşirelik bölümünde öğrenim gören ikinci sınıf öğrenciler 
oluşturdu. Örnekleme yöntemine gidilmemiş olup çalışmaya 
katılmaya gönüllü olan 95 öğrenci ile çalışma tamamlanmıştır. 
Veriler kişisel bilgi formu ve Ahlaki Duyarlılık Anketi ile top-
lanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, 
Mann Whitney-U testi ve Spearman korelasyon analizi kullanıldı.

BULGULAR: Bu çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin Ahlaki 
Duyarlılık Anketi toplam puan ortalamasının 89.80±16.47 
(min:46; max.152) olduğu saptandı. Yaş ve ikamet edilen yere 
göre Ahlaki Duyarlılık Anketi toplam puanı, Otonomi, Yarar 
Sağlama ve Bütüncül Yaklaşım alt boyut puan ortalamaları ara-
sında anlamlı ilişki olduğu bulundu.

SONUÇ: Bu çalışmada öğrencilerin ahlaki duyarlılıklarının 
orta düzeyde olduğu saptandı. Hemşirelik öğrencilerinin ahlaki 
duyarlılığının artırılması için eğitim içeriklerinin düzenlenmesi, 
farkındalığı arttırıcı araştırmalar yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: ahlaki duyarlılık, hemşirelik, hemşirelik 
eğitimi, öğrenci hemşire

SS-049

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ ALAN HEMŞİRELİK 
ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ

A DETERMINATION OF THE MORAL SENSITIVITY OF NURSING STUDENTS ATTENDING 
COURSES IN SURGICAL NURSING 

Aylin Aydın Sayılan1, İlknur Yücel2

1Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

GİRİŞ

Etik kavramının hemşirelik mesleğinde oldukça 
önemli bir yeri bulunmaktadır. Hasta bakımında, her 
gün karşılaşılabilecek, ikilem yaratabilecek etik sorunlar 
bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda hemşireler, hastala-
rın gereksinimlerini en iyi karşılayacak, hastanın hakla-
rını gözetecek, bakımın sağlanması ve sürdürülmesinde 
temel olan etik kararlar vermekle yükümlüdürler (Park 
& Yun, 2016). 

Son yıllarda ülkemizde dahil olmak üzere, çoğu ülke-
de hemşirelik eğitimi kapsamına “etik”  dersi zorunlu 
olarak konulmuştur. Bu dersle birlikte, öğrenci hemşi-
reler, mantık, etik ikilem, hasta hakları, rol ve sorum-
luluklar gibi kavramları sorgulamakta; gerçek olgular 
etrafında süreci analiz edebilmektedirler (Alba, 2018; 
Akca ve ark., 2017).  Aynı zamanda, etik değerlerle 

birlikte, öğrenciler, belirli bir konuda duruş sergile-
me, yargıda bulunma, alternatif bakış açılarını anlama, 
eleştirel düşünme ve tartışma gibi değerleri de öğren-
mekte; daha da önemlisi hasta bakımına entegre ede-
rek sorunlara çözüm üretebilirler (Kim & Park, 2019; 
Yeom, 2016).

Ahlaki (etik) duyarlılık, etik karar verebilme bir ölçüt 
rolü üstlenmektedir. Yapılan çalışmalarda, ahlaki duyar-
lılığı yüksek olan bireylerin, sorun çözme ve iletişim be-
cerilerinin daha iyi olduğu bildirilmektedir (Guicciardi 
ve ark., 2015; Fasterholdt ve ark., 2017). Hemşirelik 
öğrencilerinin, yaşa bakılmaksızın, klinik ortamlarda 
karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm sunabilmeleri için, 
ahlaki duyarlılıklarının arttırılması büyük önem taşı-
maktadır. Bu nedenle çalışmada, hemşirelik ikinci sınıf 
(cerrahi dersi alan) öğrencilerinin ahlaki duyarlık dü-
zeylerinin belirlenmesi amaçlandı.
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gören ikinci sınıfta okuyan öğrenciler ile sınırlıdır. Tüm 
hemşirelik öğrencilerine genellenemez.

BULGULAR ve TARTIŞMA

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 
20.42±1.23 (min.19;  max.25) olup %85.4’ü kadın ve 
%77.1’i yurtta kalmaktadır. Çalışmamızda, öğren-
cilerin Ahlaki Duyarlılık Anketi toplam puan orta-
lamasının 89.80±16.47 (min:46; max.152) olduğu 
saptandı. Öğrencilerin ‘Otonomi’ alt boyut puan or-
talamasının 19.12±5.46 (min:7; max.34), ‘Yarar sağla-
ma’ alt boyut puan ortalamasının 12.16±3.63 (min:4; 
max.25), ‘Bütüncül yaklaşım’ alt boyut puan ortala-
masının 11.75±4.03 (min:5; max.27), ‘Çatışma’ alt bo-
yutu puan ortalamasının 12.14±3.10 (min:5; max.18), 
‘Uygulama’ alt boyutu puan ortalamasının 14.32±3.49 
(min:6; max.25) ve ‘Oryantasyon’ alt boyutu puan or-
talamasının 8.58±3.51 (min:4; max.24) olduğu bulun-
du (Tablo 1).

Tablo 1. Öğrencilerin ahlaki duyarlılık anketi ve alt boyutları 
puan ortalamaları

Ölçek N Ort.± SS Min-Mak

Ahlaki Duyarlılık Anketi 95 89.80±16.47 46-152

Otonomi 95 19.12±5.46 7-34

Yarar Sağlama 95 12.16±3.63 4-25

Bütüncül Yaklaşım 95 11.75±4.03 5-27

Çatışma 95 12.14±3.10 5-18

Uygulama 95 14.32±3.49 6-25

Oryantasyon 95 8.58±3.51 4-24

Tablo 2’de öğrencilerin bazı tanımlayıcı özellikleri-
ne göre Ahlaki Duyarlılık Anketi ve alt boyutlarından 
aldıkları puan ortalamaları yer almaktadır. Cinsiyete 
göre Ahlaki Duyarlılık Anketi ve alt boyutları arasın-
da anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). İkamet 
edilen yere göre Ahlaki Duyarlılık Anketi ve alt bo-
yutları puan ortalamaları karşılaştırıldığında, ailesinin 
yanında kalan öğrencilerin Ahlaki Duyarlılık Anketi 
toplam puanları (p=0.020) ve ‘Otonomi’ alt boyutu 
puanlarının (p=0.014) anlamlı olarak daha yüksek ol-
duğu bulundu. Öğrencilerin yaşlarıyla; ‘Yarar sağlama’ 
(p=0.031), ‘Bütüncül yaklaşım’ (p=0.010) ve Ahlaki 
Duyarlılık Anketi toplam puanları (p=0.025) arasında 
negatif yönde zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu 
bulundu (p<0,05) (Tablo 2).

Ahlaki duyarlılık anketinden alınabilecek en yüksek 
puanın 230, en düşük puanın 30 olduğu ve puan düş-
tükçe ahlaki duyarlılığın arttığı düşünüldüğünde, öğ-
rencilerin puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu 
(89.80±16.47) görülmektedir. Benzer şekilde Karaca 
(2018) çalışmasında, öğrencilerin ahlaki duyarlılık 

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Tanımlayıcı ve kesitsel türde olan araştırma, Ocak-

Şubat 2019 tarihleri arasında bir üniversitenin hemşi-
relik bölümü, ikinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerle 
gerçekleştirildi. Araştırmada örnekleme yöntemine gi-
dilmemiş olup, belirtilen tarihlerde okulda bulunan ve 
araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 95 öğ-
renci ile çalışma tamamlandı. Araştırmaya katılım ora-
nı %79.2 olarak saptandı. Veriler Kişisel Bilgi Formu ve 
Ahlaki Duyarlılık Anketi kullanılarak yüz yüze görüşme 
tekniği ile toplandı.

Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu: Form, çalışmaya katılan öğren-

cilerin cinsiyet, yaş, yaşadığı yer gibi kişisel bilgilerini 
içermektedir.

Ahlaki Duyarlılık Anketi
Ölçek; Lutzen ve ark. (1997) tarafından geliştirilen öl-

çeğin Türkçe geçerlik ve güvenirliği Tosun (2018) tarafın-
dan yapılmıştır. Likert tipte olan ölçek, 30 madde ve 6 alt 
boyuttan (Otonomi, Yarar Sağlama, Bütüncül Yaklaşım, 
Çatışma, Uygulama, Oryantasyon) oluşmakta ve 1-7 
arası puanlanarak değerlendirilmektedir. Ölçekten alı-
nabilecek toplam puan 30-210 arasındadır. Düşük puan 
yüksek duyarlılığı, yüksek puan ise düşük duyarlılığı 
göstermektedir. Ölçeğin toplam α değerinin 0.84 olduğu 
tespit edilmiştir. Ölçeğin bu çalışma için Cronbach alfa 
iç tutarlılık katsayısı 0,77 olarak bulunmuştur.

Verilerin Değerlendirilmesi
Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilme-

si SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 23.0 is-
tatistik paket programı kullanılarak yapıldı. Verilerin 
analizinde sayı ve yüzdelik hesapları, aritmetik ortalama 
gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin yanı sıra, nor-
mal dağılımın incelenmesi için Kolmogorov-Smirnov 
dağılım testi kullanıldı. Gruplar arasında normal dağı-
lım göstermeyen değişkenlerin karşılaştırılması Mann 
Whitney-U testi ve Spearman korelasyon analizi kullanıl-
dı. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 düzeyinde kabul edildi.

Araştırmanın Etik Yönü
Araştırmanın yapılabilmesi için araştırmanın yürütü-

leceği kurum yönetiminden yazılı izin alındıktan sonra 
öğrencilere çalışma hakkında bilgi verilip, gönüllülük 
ilkesi doğrultusunda bilgilendirilmiş onamları alındı. 
Bu çalışma Helsinki İlkeler Deklarasyonu’na uyularak 
gerçekleştirildi.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırma, bir sağlık yüksekokulu hemşirelik bölü-

münde 2019-2020 eğitim yılı bahar döneminde öğrenim 
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& Lützén 2017; Escolar-Chua, 2018)  buna karşın 
Karaca’nın (2018) çalışmasında öğrencilerin yaşları ile 
ahlaki duyarlılık düzeyleri arasında anlamlı bir fark 
görülememektedir. Bu sonuca, yaş / sınıf artışı ile bir-
likte müfredat içeriğinin değişmesinin, etik değerlerin 
eklenmesinin yansıdığı düşünülebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma sonucunda, hemşirelik öğrencilerinin 
ahlaki duyarlılıklarının orta düzeyde olduğu saptandı. 
Hemşirelik için önemli bir kavram olan, hemşirelik mes-
leğinde sıklıkla karşılaşılan etik sorunların çözümünde, 
ahlaki duyarlık düzeyinin önemli olduğu, eğitim içerik-
lerinin düzenlenmesi, farkındalığı arttırıcı araştırmalar 
yapılması önerilmektedir.
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puan ortalamalarının 124.2 olduğu; Borhani ve arka-
daşlarının çalışmasında 66.1 + 8.1 orta düzeyde oldu-
ğu; yapılan bir başka sistematik derlemede ise hemşire-
lik öğrencilerinin ahlaki duyarlılık düzeylerinin düşük 
olduğu ve bu nedenle daha fazla etik ikilemle karşılaş-
tıkları bildirilmektedir (Stolt ve ark., 2018). Bu çalış-
ma, Karaca ve Borhani ve arkadaşlarının çalışmasıyla 
benzer olup, hemşirelik öğrencilerinin orta düzeyde 
ahlaki duyarlılıkları olduğu saptandı. Öğrencilerin, 
ikinci sınıfta olup, daha etik dersini almamaları bu so-
nucun nedeni olarak düşünülebilir.

Bu çalışmada, en yüksek ahlaki duyarlılığın oryan-
tasyon, en düşüğün ise, otonomide olduğu saptandı. 
Borhani ve arkadaşlarının (2016) İran’daki hemşirelik 
öğrencilerini kapsayan çalışmasında, en yüksek duyar-
lılığın yarar sağlama, en düşüğün ise, bütüncül yak-
laşım; Juujärvi ve arkadaşlarının (2011) çalışmasında 
ise, ahlaki duyarlılık gelişiminin en büyük etkisinin 
otonomi boyutunda olduğu bildirilmiştir. Bu sonucun 
nedeni olarak, kültürel ve eğitimsel farklılıklar olduğu 
düşünülebilir.

Bu çalışmada, ailesinin yanında kalan öğrencilerin 
Ahlaki Duyarlılık ve otonomi düzeylerinin  daha dü-
şük olduğu saptandı. Tuvesson & Lützén (2017) hem-
şirelik öğrencilerinin demografik özellikleri ve ahlaki 
duyarlılık düzeyleri başlıklı çalışmasında da, yaptıkları 
çok değişkenli analiz sonucunda, anne – baba varlığın-
da duyarlılıkların daha düşük olduğu bildirilmektedir. 
Sağlık alanında yapılan bir başka çalışmada ise, etik 
duyarlılık düzeyleri ile sosyodemografik değişkenler 
arasında anlamlı fark olmadığı bildirilmiştir (Yuguero 
ve ark. 2019). 

Öğrencilerin yaşları arttıkça, ahlaki duyarlılıklarının 
da arttığı saptandı. Yapılan çalışmalarda, yaşla birlikte 
ahlaki duyarlılığın da arttığı bildirilmekte (Tuvesson 

Tablo 2. Öğrencilerin bazı tanımlayıcı özelliklerine göre Ahlaki Duyarlılık Anketi puan ortalamaları

Sosyodemografik 
Özellik n (%)  

Ahlaki Duyarlılık Anketi

Otonomi
Medyan                                         
(25.-75. 

Persentil)        

Yarar Sağlama
Medyan                          
(25.-75. 

Persentil)        

Bütüncül Yaklaşım
Medyan                                                                                          
(25.-75. 

Persentil)        

Çatışma
Medyan                                                                                          
(25.-75. 

Persentil)        

Uygulama
Medyan                                                                                          
(25.-75. 

Persentil)        

Oryantasyon
Medyan                                                                                          
(25.-75. 

Persentil)        

Toplam 
Medyan                                                                                          
(25.-75. 

Persentil)        

Cinsiyet
   Kadın 
   Erkek 

81 (85.4)
14 (14.6)

19 (15.7-21)
19.5 (15-22)

p=0.971

14 (10.7-16)
12 (9-14)
p=0.086

10.5 (9.75-13)
12 (9-15)
p=0.521

13 (10.7-16)
12 (10-14)

p=0.192

16 (12-19.2)
14 (12-16)

p=0.194

9 (7.7-10.2)
8 (6-10)
p=0.103

91 (77-97)
90.5 (84-103.7)

p=0.217

İkamet edilen yer
   Yurt
   Aile yanında

73 (77.1)
22 (22.9)

19 (15-21)
20.5 (17-26)

p=0.014

12 (9-14)
12 (10-15)

p=0.129

11.5 (9-13)
11.5 (8-14)

p=0.934

12 (10-14)
13.5 (11-16)

p=0.073

14 (12-16)
14.5 (12-17)

p=0.234

8 (6-10)
8 (6-11)
p=0.437

86 (77.5-96.5)
96.5 (90-100.5)

p=0.020

 Yaş
                                                                                                           

r=-0.134
p=0.194                                      

r=-0.220 
p=0.031                                      

r=-0.263 
p=0.010                                      

r=-0.031
p=0.762                                     

r=-0.115
p=0.266                                    

r=-0.089
p=0.389                                    

r=-0,229
p=0,025                                      
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INTRODUCTION AND AIM: Medication errors are 
among the most preventable medical errors. Raising aware-
ness of future nurses about medication errors is an important 
strategy in improving the quality and safety of the health care 
system. At this point of the view, the study was conducted to 
assess the awareness of nursing students about medication 
errors.

METHODS: The descriptive study was carried out with 47 
final year nursing students studying a foundation university in 
Istanbul. Considering eight of ten rights of medication safety 
(drug, dose, time, method, patient, approach, documentation, 
information), scenarios are designed that focus only on one 
right of medication safety. Each medication error was pre-
pared in the form of a visual map by sticking an identification 
band, registration form, medicine box, medicine glass or sy-
ringe on a cardboard floor. The students were asked to find 
the medication errors on five different maps within 10 min-
utes and record them in their form. Descriptive statistics were 
used to analyze the data.

RESULTS: The students were able to identify approxi-
mately two fifths of 235 medication errors in total (37%). 
Although there were no students who could identify all med-
ication errors, it was found that six students could not detect 
any medication errors (12.8%) and only about half of them 
could determine two of medication errors (48.8%). Wrong 
medication (78.9%) and wrong patient (60.5%) were among 
the most common medication errors determined by students, 
while wrong documentation could not be determined by any 
student. The least identified medication errors were found to 
be wrong information (10.5%) and wrong approach (18.5%). 
The students' mean satisfaction level from the method was 
found to be 8.51 ± 1.28. It was determined that the students 
described medication maps as a useful, entertaining and in-
structive method.

CONCLUSION: The results of the study show that nurs-
ing students are inadequate in determining medication errors 
especially right documentation, right information and right 
approach. It is recommended that this innovative approach be 
carried out, which shows its effectiveness, and that it is struc-
tured in digital environment.

Keywords: medication error, safe medication management, 
nursing students, simulation, MedicaMAP

GİRİŞ-AMAÇ: İlaç hataları, önlenebilir tıbbi hatalar arasında 
üst sıralarda yer almaktadır. Geleceğin hemşirelerine ilaç hata-
ları konusunda farkındalık kazandırmak, sağlık bakım sistemi-
nin kalite ve güvenliğini geliştirilmesinde önemli bir stratejidir. 
Bu noktadan hareketle araştırma, hemşirelik öğrencilerinin ilaç 
hatalarına yönelik farkındalıklarının değerlendirilmesi amacıyla 
gerçekleştirildi.

GEREÇ-YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikteki araştırma, 
İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde öğrenim görmekte olan 47 
son sınıf hemşirelik öğrencisi ile gerçekleştirildi. İlaç güvenliği-
ne yönelik on doğru ilkeden sekizi (ilaç, doz, zaman, yöntem, 
hasta, yaklaşım, kayıt, bilgilendirme) dikkate alınarak sadece 
bir doğru ilaç ilkesine odaklanan senaryolar tasarlandı. Her ilaç 
hatası, karton bir zemin üzerine kimlik bilekliği, kayıt formu, 
ilaç kutusu, ilaç kadehi ya da enjektör yapıştırılarak görsel bir 
harita şeklinde hazırlandı. Öğrencilerden 10 dakika içinde beş 
farklı haritada yer alan ilaç hatalarını bulmaları ve ellerindeki 
forma kayıt etmeleri istendi. Verilerin analizinde, tanımlayıcı 
istatistikler kullanıldı.

BULGULAR: Öğrencilerin toplam 235 ilaç hatasının yaklaşık 
beşte ikisini belirleyebildiği görüldü (%37). İlaç hatalarının tü-
münü belirleyebilen öğrenci bulunmamakla birlikte altı öğren-
cinin hiçbir ilaç hatasını belirleyemediği (%12,8) ve yaklaşık ya-
rısının sadece iki ilaç hatasını belirleyebildiği (%48,8) saptandı. 
Öğrenciler tarafından en fazla belirlenen ilaç hataları arasında 
yanlış ilaç (%78,9) ve yanlış hasta (%60,5) yer alırken, yanlış kayıt 
hiçbir öğrenci tarafından belirlenemedi. En az belirlenen ilaç ha-
talarının yanlış bilgilendirme (%10,5) ve yanlış yaklaşım (%18,5) 
olduğu görüldü.Öğrencilerin yaklaşımdan memnuniyet düzeyle-
rinin ortalaması 8,51 ± 1,28 olduğu saptandı. Öğrencilerin ilaç 
haritalarının yararlı, eğlenceli ve öğretici bir yöntem olarak nite-
lendirdikleri belirlendi.

SONUÇ: Araştırmanın sonuçları özellikle doğru kayıt, doğru 
bilgilendirme ve doğru yaklaşım olmak üzere hemşirelik öğren-
cilerinin ilaç hatalarını belirleyebilme konusunda yetersiz oldu-
ğunu göstermektedir. Yenilikçi bu yaklaşımın, etkinliğini gös-
teren çalışmaların yapılması ve dijital ortamda yapılandırılması 
önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: ilaç hatası, güvenli ilaç yönetimi, hemşire-
lik öğrencileri, simülasyon, MedicaMAP
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OBJECTIVE: Nursing is a practical profession that requires 
the combined theoretical knowledge with practical skill. With 
the developing technology, the use and development of new 
learning tools in nursing education has increased. Simulation 
is an application that protects patient safety, provides learning 
by applying, and offers the ability to develop skills without fear 
of harming the patient. In nursing trainings with simulation; 
simulation provides experience-based learning, increasing 
students' self-confidence, clinical thinking, decision-making, 
motivation and professional skills. For this reason, intensive 
efforts towards using simulation in nursing education contin-
ue. Although these efforts are common, studies showing the 
results as a whole are very limited. This meta-analysis was 
carried out with the aim of collectively revealing the results 
of the researches on simulation applications in nursing educa-
tion and determining the effects of simulation applications on 
nursing education.

MATERIALS-METHODS: In this study, related research 
articles published on the subject between January 2019 and 
February 2020 were included in the scope of evaluation. In the 
Google Scholer, Ovid, Ulakbim and Pubmed databases, 2871 
publications were reached in the first stage of the screening, 
using various combinations with the keywords "nursing- nurs-
ing", "education-educatıon", "patient simulation-patient sim-
ulation". Thirty studies that meet the inclusion criteria were 
included in the study. Independently of the three authors, they 
evaluated research using research quality assessment criteria.

FINDINGS: In the researches included in the study; It was 
determined that descriptive-cross-sectional and relation-seek-
ing research designs of random type controlled semi-experi-
mental studies were used. As a result of the study, the number 
of samples and scales such as the simulation design scale for 
determining the effectiveness of the simulation, the self-con-
fidence and satisfaction scale, semi-structured skill checklist, 
psychomotor skill checklist, skill observation form, demo-
graphic properties information form are used. determined. In 
the researches, it was determined that simulation training was 
effective in acquiring nursing knowledge, psychomotor skills 
and communication skills.

CONCLUSION: In these researches that were evaluated to 
determine the effects of simulation practices on nursing edu-
cation; It was determined that in the trainings that nurses re-
ceived with simulation, satisfaction and self-confidence levels 
were increased, and simulation training was effective in gain-
ing knowledge and skills. Results related to meta analysis will 
be presented at the congress.

Keywords: nursing, education, patient simulation

AMAÇ: Hemşirelik, öğrenilen kuramsal bilginin, pratik beceri 
ile birleşmesini gerektiren uygulamalı bir meslektir. Gelişen tek-
noloji ile birlikte hemşirelik eğitiminde yeni öğrenme araçlarının 
kullanımı ve gelişimi de artmıştır. Simülasyon hasta güvenliğini 
koruyan, uygulayarak öğrenme sağlayan, uygulama yapılan has-
taya zarar verme korkusu oluşmadan beceri geliştirme imkanı 
sunan bir uygulamadır. Hemşirelikte simülasyon ile yapılan eği-
timlerde; simülasyon, deneyime dayalı öğrenme imkanı sunarak, 
öğrencilerin kendilerine güvenlerinin, klinik düşünme- karar 
verme, motivasyon ve mesleki becerilerinin artmasını sağlamak-
tadır. Bu nedenle hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanılma-
sına yönelik yoğun çabalar devam etmektedir. Bu çabalar yaygın 
olmasına karşın sonuçları bir bütün olarak gösteren çalışmalar 
oldukça sınırlıdır. Bu meta analiz, hemşirelik eğitiminde simü-
lasyon uygulamalarına ilişkin yapılan araştırmaların sonuçları-
nı toplu olarak ortaya çıkarma ve simülasyon uygulamalarının 
hemşirelik eğitimi üzerine etkilerini belirleme amacıyla yapıldı.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmada konu ile ilgili Ocak 2019- 
Şubat 2020 tarihleri arasında yayımlanmış ilgili araştırma ma-
kaleleri değerlendirme kapsamına alındı. Google Scholer, Ovid, 
Ulakbim ve Pubmed veri tabanlarında, İngilizce ve Türkçe ‘ hem-
şirelik- nursing’, ‘ eğitim- educatıon’, ‘ hasta simülasyonu- patient 
simulatıon’ anahtar kelimeleri ile çeşitli kombinasyonlar yapıla-
rak yapılan taramada ilk aşamada 2871 yayına ulaşıldı. Çalışmaya 
dahil edilme kriterlerine uygun olan otuz araştırma incelemeye 
alındı. Üç yazar tarafından bağımsız olarak, araştırma kalitesi de-
ğerlendirme ölçütleri kullanarak araştırmalar değerlendirdi.

BULGULAR: Çalışmaya alınan araştırmalarda; randomize 
kontrollü yarı deneysel çalışmaları içeren deneysel tipte, tanımla-
yıcı- kesitsel ve ilişki arayıcı araştırma tasarımlarının kullanıldığı 
saptandı. İnceleme sonucunda araştırmalardaki örneklem sayısı-
nın 36 ile 255 arasında olduğu, simülasyonunun etkinliğini belir-
lemeye yönelik simülasyon tasarım ölçeği, öğrenmede öz güven 
ve memnuniyet ölçeği, yarı yapılandırılmış beceri kontrol listesi, 
psikomotor beceri kontrol listesi, beceri gözlem formu, demog-
rafik özellikler bilgi formu gibi form ve ölçeklerin kullanıldığı 
belirlendi. Araştırmalarda hemşirelik bilgi, psikomotor beceri ve 
iletişim becerilerinin kazandırılmasında simülasyon eğitiminin 
etkili olduğu belirlendi.

SONUÇ: Simülasyon uygulamalarının hemşirelik eğitimi üze-
rine etkisini belirlemeye yönelik değerlendirilen bu araştırma-
larda; hemşirelerin simülasyon ile aldıkları eğitimlerde memnu-
niyet ve özgüven düzeylerinde artma sağlandığı, bilgi ve beceri 
kazandırılmasında simülasyon ile eğitimin etkili olduğu belirlen-
di. Meta analiz ile ilgili sonuçlar kongrede sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, eğitim, hasta simülasyonu
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GİRİŞ: Hemşirelik eğitimi bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 
öğrenme alanlarını kapsayan bir eğitim sistemidir.  Kadın sağ-
lığı hemşireliğinde simülasyon kullanımı, bir kadının yaşamı 
boyunca karşılaşabileceği rutin veya acil obstetrik-jinekolojik 
durumlara yönelik girişimsel ve davranışsal becerilerin eğitimi, 
uygulaması, değerlendirilmesi veya araştırılmasını kapsar. Aynı 
zamanda anne ve yenidoğanın bakımında kalite ve güvenliği 
arttırmak amaçlar arasındadır. Özellikle, hemşirelerin gebelik 
dönemi, doğum eylemi ve doğum sonu bakımla ilişkili olarak or-
taya çıkabilecek ani değişikliklerin yönetimi açısından aldıkları 
eğitim oldukça önem taşımaktadır.

AMAÇ: Bu derlemede kadın sağlığı hemşireliği eğitiminde kul-
lanılan simülasyon uygulamalarına yer verilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma, literatürün kapsam-
lı bir şekilde incelendiği derleme türünde bir çalışma olarak 
planlanmıştır.

BULGULAR: Literatürde; kadın sağlığı hemşireliğinin mes-
leki beceri, standart hasta ve simülasyon laboratuvarındaki eği-
timlerinde kullanılan simülasyonlara yönelik çeşitli sınıflamalar 
bulunmaktadır. İleri teknoloji içermeyen simülatörler, bilgisayar 
destekli simülatörler, sanal gerçeklik simülasyonu ve dokunma-
tik sistemler, standart hastalar, bütünleşik/entegre simülatörler 
(yüksek gerçekli simülatörler, orta gerçekli simülatörler) bu sınıf-
lamalar arasında yer almaktadır. Simülasyon eğitimi öğrencilere 
bilişsel ve psikomotor becerilerini geliştirmeleri için benzersiz 
deneyimler sunmaktadır. Simülasyona dayalı eğitim gerçek ha-
yatta karşılaşılabilecek klinik bir durumu açıklayan ya da taklit 
ederek öğrenmeyi sağlayan bir eğitim stratejisi olmakla birlikte 
öğrenenlerin gerçek hastaya zarar verme endişesi taşımadan, 
hastanın durumu ile meydana gelebilecek bir sorun karşısında 
eleştirel düşünme ve karar verme fırsatı sağlamaktadır. Bu simü-
lasyonlar ile fizik muayene tekniklerinin, fetüsün pozisyonu ve 
inişi, fetal kalp hızının değerlendirilmesi gibi dinamik süreçlerin 
öğrenilmesi sağlanmaktadır. Bu nedenle sağlık eğitiminde simü-
lasyon kullanımı meslekler arası eğitim için ideal bir araç olarak 
kabul edilmektedir.

SONUÇ: Kadın sağlığı hemşireliği eğitiminde simülasyona da-
yalı eğitimin kullanılması ile eğitimin niteliğinin artması böyle-
ce hemşirelik bakımının niteliğinin artması ve sağlık sisteminin 
güçlendirilmesi sağlanacaktır. Bu nedenle kadın sağlığı hemşi-
reliği eğitiminde,  kadının tüm yaşam dönemlerine ve özellikle 
obstetrik bakımına yönelik simülasyona dayalı eğitimlerin ha-
zırlanması, senaryolarının geliştirilmesi ve simülasyonun eğitim 
programlarına entegre edilmesi önemlidir. Simülasyonun kadın 
sağlığı hemşireliği eğitim programlarına entegre edilebilmesi için 
simülasyonların geliştirilmesi, uygulanması ve araştırma sonuç-
ları ile etkinliğinin güçlendirilmesine gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: kadın sağlığı hemşireliği, simülasyon, 
hemşirelik eğitimi

INTRODUCTION: Nursing education is an education sys-
tem that covers cognitive, affective and psychomotor learning 
areas. The use of simulation in women's health nursing covers 
the training, practice, evaluation or research of interventional 
and behavioral skills for routine or emergency obstetric-gyne-
cological situations that a woman may encounter throughout 
her life. At the same time, it is among the aims to increase 
the quality and safety in the care of the mother and newborn. 
Especially, the training that nurses receive is very important in 
terms of the management of sudden changes that may arise in 
relation to pregnancy, labor and postpartum care.

AIM: In this review, it is aimed to include simulation appli-
cations used in women's health nursing education.

MATERIAL AND METHOD: This study is planned 
as a review study in which the literature is examined 
comprehensively.

RESULTS: In the literature; there are various classifica-
tions for simulations used in women's health nursing pro-
fessional skills, standard patient and simulation laboratory 
training. Simulators that do not contain advanced technolo-
gy, computer aided simulators, virtual reality simulation and 
touch systems, standard patients, integrated/integrated sim-
ulators (high reality simulators, medium reality simulators) 
are among these classifications. Simulation training offers 
students unique experiences to improve their cognitive and 
psychomotor skills. Simulation-based education is an educa-
tional strategy that explains a clinical situation that can be en-
countered in real life or provides learning by imitating it, but 
it provides the learners with the opportunity to think critically 
and make decisions in the face of a problem that may occur 
with the patient's condition without worrying about harming 
the real patient. With these simulations, physical examination 
techniques, dynamic processes such as fetal position and de-
scent, fetal heart rate are learned. For this reason, the use of 
simulation in health education is considered an ideal tool for 
interprofessional education.

CONCLUSION: The use of simulation-based training in 
women's health nursing education will increase the quality 
of education, thus increase the quality of nursing care and 
strengthen the health system. For this reason, in women's 
health nursing training, it is important to prepare simula-
tion-based training, develop scenarios and integrate the sim-
ulation into training programs for all life periods of women 
and especially for obstetric care. In order to integrate the sim-
ulation into women's health nursing education programs, it 
is necessary to develop and apply simulations and strengthen 
their effectiveness with research results.

Keywords: women’s health nursing, simulation, nursing 
education

SS-052
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GİRİŞ

Teknoloji ve sağlık hizmetleri alanında yaşan gelişme-
ler ve hasta hakları konusunda farkındalığın artması, 
hasta bakımında ihtiyaç duyulan teorik bilgi ve klinik 
becerilerin de geliştirilme ihtiyacını beraberinde getir-
miştir. Özellikle de sağlık hizmetlerinin sunumunda 
önemli bir rol oynayan hemşireler çeşitli durumlara bağ-
lı olarak hastalara doğru müdahalelerde bulunma konu-
sunda sorunlar yaşayabilmektedirler (Idowu-Edward 
ve Chukwuka, 2020). Bundan dolayı hemşirelik eğitimi 
veren eğitim kurumları ve hemşire eğitimciler, etkili ve 
güvenli hasta bakımı sağlayabilen mezunlar yetiştirme 
konusunda büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır-
lar (Jeffries ve ark., 2009, Idowu-Edward ve Chukwuka, 
2020). Bu zorluklar ise eğitimcilerin yenilikçi eğitim 
stratejileri geliştirmelerini gerektirmektedir (Cobbett ve 
Snelgrove-Clarke, 2016). Hemşirelik eğitimi, yapılandır-
macı öğrenme modeline dayanan eğitim stratejilerini 
benimsemiştir (Heimann ve ark., 2013). Bu öğrenme 
modeli, bilginin birey ve çevre arasındaki etkileşimin 
ürünü olduğunu savunur ve öğrencilere, kişisel dene-
yimlerine bireysel anlamlar yükleyebilen ve zaman için-
de kendi bilgilerini oluşturabilen aktif öğrenenler olarak 
odaklanır (Padilha ve ark., 2018). 

Benner (1984), klinik deneyimlerin hemşirelerin pro-
fesyonelleşmesinde temel rol oynadığını ifade etmiştir 
(Benner, 1984). Bu doğrultuda hemşirelik eğitiminde 
simülasyon kullanımı, hemşirelik öğrencilerine öğren-
me fırsatı sağlama ve öğrencileri eylemde derinlemesi-
ne düşünmeye yardımcı olmak için geliştirilen öğrenme 
stratejilerden biridir (Crews ve Minor, 2018; Shorten ve 
Ruppel, 2017). Simülasyon, gerçek dünyada karşılaşılan 
koşulların benzerlerinin sanal ortamda oluşturulduğu 
bir teknik veya cihaz olarak tanımlanır. Simülasyon, 
eğiticini uygulamayı planlamasına, öğrenme ortamını 
kontrol edebilmesine ve geri bildirim alabilmesine ola-
nak tanımaktadır. Sağlık hizmetlerinde simülasyon ise 
klinik bir ortamın gerçekliğini taklit eden ve prosedür-
leri göstermede ve karar vermeyi ve eleştirel düşünmeyi 
teşvik etmede kullanılmak üzere tasarlanmış etkinlikleri 
veya cihazları ifade eder (Idowu-Edward ve Chukwuka, 
2020). Bu sebeple, öğrenci hemşirelerin psikomor bece-
rilerini geliştirmek ve eleştirel düşünme ve klinik karar 
verme becerilerini kazandırmak amacıyla hemşirelik 
eğitiminde simülasyon kullanımı popüler bir eğitim 
aracı haline gelmiştir (Sanford, 2010). Dünya Sağlık 
Örgütü’de simülasyon temelli yöntemler de dahil olmak 
üzere çağdaş eğitim teorisi ve uygulamalarını yansıtan 
eğitim yaklaşımlarının kullanılması gerektiğini vurgula-
maktadır (WHO, 2016).

Bu derlemede kadın sağlığı hemşireliği eğitiminde 
kullanılan simülasyon uygulamalarına yer verilmesi 
amaçlanmıştır.

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON 
KULLANIMI VE KULLANILAN SİMÜLASYON 
TÜRLERİ

Hemşirelik eğitiminde klinik öncesi ve klinik ortamda 
geliştirilen beceriler teorik bilgilerin pratiğe dönüştürül-
mesi açısından önemlidir.  Klinik uygulamalar ile ilgili 
kısıtlılıklar, öğrenci sayısının fazla olması, hastaların ve 
öğrencilerin klinikte geçirdikleri süreninin kısa olması 
gibi sorunlar sanal ortamda veya gerekli teknik dona-
nımın bulunduğu laboratuvarlarda klinik becerilerin 
arttırılmasının gerekliliğine işaret etmektedir (Cant ve 
Cooper, 2009; McGaghie ve ark., 2010). Bu doğrultu-
da hemşirelik eğitiminde anatomik parça modelleri ve 
tüm vücut mankenleri gibi çeşitli gereçler kullanılmıştır. 
Bunların kullanımı hem geçmişte hem de günümüzde 
profesyonel hemşirelerin eğitimine büyük katkı sağ-
lamaktadır. Bununla birlikte, bilgi birikimindeki son 
gelişmeler ve teknolojik ilerlemeyle buluşma ihtiyacı, 
sağlık hizmetlerinin ilerlemesindeki değişikliklere ayak 
uydurmak için hemşirelik bilgisinin daha derinleme-
sine geliştirilmesini gerektirmiştir (Idowu-Edward ve 
Chukwuka, 2020). 

Simülasyon, hemşirelik lisans programlarında sıklıkla 
kullanılan bir eğitim pedagojisidir. Simülasyon kullanı-
mı ile öğrenci memnuniyeti ve özgüvende artış, eleştirel 
düşünme, klinik akıl yürütme ve iletişim becerilerinin 
geliştirilmesi gibi olumlu sonuçların elde edildiği belir-
tilmiştir (Boling ve Harding-Pierce, 2016; Carter ve ark., 
2016; Lee ve Oh, 2015). Ayrıca hemşirelik eğitiminde 
simülasyon kullanımının, ilk aşamada ve zamanla bilgiyi 
saklama ve klinik muhakemeyi geliştirme potansiyeline 
sahip olduğu ve hemşirelik öğrencileri arasında öğren-
me deneyiminden duyulan memnuniyeti arttırdığı ifade 
edilmiştir (Padilha ve ark., 2019). Günümüzde, klinik 
öğretim için kullanılan düşük kaliteli anatomik model-
lerden, fizyolojik fonksiyonları yeniden üreten ve mü-
dahalelere gerçek zamanlı olarak tepki verecek şekilde 
programlanan yüksek kaliteli mankenlere kadar, simü-
lasyon ekipmanı için birçok seçenek mevcuttur (Patrick 
ve Sean, 2017). Bunlar; kısmi görev eğitmenleri, stan-
dart hastalar, bilgisayar destekli simülasyonlar, karmaşık 
görev eğitmenleri, entegre simülatörler ve insan hasta 
simülatörleri gibi simülasyon uygulamalarıdır.

Kısmi Görev Eğitmenleri
Düşük teknolojili veya statik görev eğitmenleri olarak 

da bilinen kısmi görev eğitmenleri, vücutta seçilmiş bir 
anatomik bölgeyi temsil eder ve temel psikomotor bece-
rileri ve prosedürleri öğretmek için kullanılır. Enjeksiyon 
tekniğini öğretmek için kullanılan bir portakal kadar ba-
sit bir öğeden, intravenöz girişi öğretmek için bir kola 
veya kardiyopulmoner resüsitasyonu öğretmek için bir 
mankene kadar çeşitlilik gösterirler (Idowu-Edward ve 
Chukwuka, 2020). 
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Standart Hastalar
Öğreniciler ve eğitimciler arasındaki rol oyunu yo-

luyla hastaları simüle etmek için yaygın olarak kulla-
nılmaktadır. Fiziksel değerlendirme becerileri ve hasta 
ile iletişim teknikleri genellikle öğrenci çiftleri kulla-
nılarak öğretilir. Eğitimli simüle edilmiş hastaların da, 
öğrencilerin uygun müdahaleleri deneyebilecekleri psi-
kiyatrik etkileşimleri simüle etmek için kullanılabilece-
ği belirtilmektedir. Görüşme teknikleri ve fiziksel mua-
yene becerilerinin uygulanması gibi çok çeşitli öğrenme 
etkinliklerinde standartlaştırılmış hastalar kullanılabilir 
ve iyi bir senaryoya sahip, iyi eğitilmiş, standart bir 
hasta değerli bir öğrenme simülasyonu oluşturmaktadır 
(Rutherford-Hemmig ve ark., 2019).

Bilgisayar Destekli Simülasyon
Bilgisayar destekli simülasyonlar, insan fizyolojisinin 

veya belirli görevlerin veya ortamların çeşitli yönlerini 
modellemek için tasarlanmıştır. Çeşitli bilgisayar prog-
ramları aracılığıyla, öğrenciler bilgileri klinik kararlar 
vermek ve sonuçları eylem halinde gözlemlemek için 
kullanırlar. Etkileşim sırasında ve sonrasında sıklıkla 
geri bildirim vardır. Bilgisayar destekli eğitim program-
ları veya Web tabanlı programlar nispeten ucuzdur ve 
yeniden kullanılabilir ve ayrı ayrı veya gruplar halinde 
kullanılabilir (Durham ve Alden, 2008).

Karmaşık Görev Eğitmenleri
Karmaşık görev eğitmenleri, bilgisayar tabanlı sanal 

gerçeklik ve haptik sistemleri içerir. Haptik, dokunma-
nın nerede gerçekleştiğini ve uygulanan basınç miktarı-
nı algılayabilen teknolojiyi ifade eder. Karmaşık görev 
eğitmenleri, sanal ortamda fiziksel bir etkileşim meyda-
na gelebilmesi için genellikle kısmi görev eğiticileriyle 
birleştirilir (Idowu-Edward ve Chukwuka, 2020).

Bütünleşik/Entegre Simülatörler
Bilgisayar teknoloji ile kısmı veya tam vücut ma-

ketlerinin birleştirildiği, daha gerçekçi bir öğrenmeye 
deneyimi sağlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir 
(Idowu-Edward ve Chukwuka, 2020).

Sanal Gerçeklik
Bilgisayarda oluşturulan sanal bir ortamda birden faz-

la duyu organının kullanılarak öğrenmenin sağlandığı 
bir uygulamadır. Sağlık simülasyon teknolojilerindeki 
yenilikler klinik sanal simülasyona yol açmıştır. Klinik 
sanal simülasyon, bir bilgisayar ekranında tasvir edilen 
gerçekliğin yeniden yaratılmasıdır ve simüle edilmiş 
sistemleri çalıştıran gerçek insanları içerir. İnsanları, çe-
şitli klinik ortamlarda sanal hastaları kullanarak motor 
kontrol becerileri, karar becerileri ve iletişim becerile-
rini kullanarak merkezi bir role yerleştiren bir simülas-
yon türüdür (Padilha ve ark., 2019).

İnsan Hasta Simülatörleri
Bu etkileşimli mankenler, solunum, nabızlar, kalp ses-

leri, nefes sesleri ve pupil reaksiyonu dahil olmak üzere 
birçok gerçekçi fizyolojik tepkiler verebilir. Ayrıca ger-
çek zamanlı olarak hasta-öğrenci arasında iletişime de 
imkan sağlayabilmektedir. Simülatörler, mankenlerde 
erkek veya dişi olarak görünebilmesi için değiştirilebi-
lir cinsel organların bulunabildiği, genç yetişkinlikten 
yaşlılığa kadar bir yaş aralığını temsil edecek şekilde 
uyarlamanın yapılabildiği belirtilmektedir. Uygun akse-
suarlarla gebe bir kadın olarak sunulmak üzere başarıy-
la da donatılabilecekleri ifade edilmektedir (Durhan ve 
Alden, 2008).

Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımının sağ-
ladığı yararlar; hasta güvenliğini arttırma, hataları ön-
leme, eleştirel düşünme becerisi kazandırma, etkili ilet-
şim becerilerini geliştirme ve ekip çalışması anlayışını 
güçlendirme gibi birçok yararı bulunmaktadır (Durham 
ve Alden, 2008; Galloway, 2009; Idowu-Edward ve 
Chukwuka, 2020).

KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE 
SİMÜLASYON KULLANIMI

Obstetrik bakım, çeşitli fizyolojik değişikliklerle iliş-
kili dinamik ve önemli bir süreçtir. Hemşirelik bakımı-
nın kalitesi maternal-fetal morbitide ve mortalitenin 
azaltılmasında önemli bir etkendir (Mclellanda ve ark., 
2017; Kim ve Shin, 2016). Kapsamlı teorik bilgi, eleştirel 
düşünme, problem çözme ve ileri teknoloji kullanımını 
gerektiren hemşirelik alanlarından biri de kadın sağlı-
ğı alanıdır (Bethany, 2006; Gardner ve Raemer, 2008; 
Şendir, 2013; Myer ve Chen, 2019). Ancak hemşirelik 
eğitimi sırasında kadın sağlığı dersi alan hemşirelik öğ-
rencilerinin önemli bir kısmı doğum süreci ve doğum 
sonu dönemi görmeden ve yenidoğan bakımı gibi uy-
gulamaları yapamadan klinik uygulamalarını tamamla-
maktadır (Gray ve Cavner, 2017; Hall, 2015). Bu durum 
hem yeni mezun hemşirelerin hemşirelik rollerini geçi-
şini güçleştirmekte hem de hasta bakımının kalitesini 
olumsuz etkilemektedir (Andrighetti ve ark., 2012; Hall, 
2015). Bu nedenle 2012 yılında, obstetri alanında klinik 
sonuçları iyileştirmek için simülasyon eğitimini öneren 
‘’Doğumda Kaliteli Hasta Bakımı: Bir Eylem Çağrısı’’ 
başlıklı bir yayın yayınlanmıştır (Lawrence ve ark., 
2012). Bu yayın, simülasyon eğitiminin uzmanlığımız-
daki hasta güvenliğini artırma konusunda önemli bir 
potansiyele sahip olduğunun kabul edilmesinde önemli 
bir adımdır (Deering ve Rowland, 2013).

Öğrenci hemşirelerin eğitimleri sırasında obstetri-ji-
nekoloji klinik uygulamalarına hazırlanabilmeleri için 
simülasyonun etkili bir öğretim stratejisi olarak kulla-
nılabileceği ifade edilmiştir. Kadın sağlığı hemşireliği 
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liğini geliştirmede etkili olduğu ve benzer bir programın 
kadın sağlığı hemşireliği müfredatının klinik eğitim 
bileşenine de entegre edilmesi gerektiği vurgulanmış-
tır (Kim ve Ha, 2020). Yapılan benzer bir çalışmada da 
omuz distosisi ve postpartum hemoraji durumların-
da simülasyon kullanımının ebelik öğrencilerinin bu 
komplikasyonları yönetme konusundaki güvenlerini 
anlamlı ölçüde arttırdığı belirlenmiştir (Andrighetti ve 
ark., 2012) Sezaryen için simülasyon eğitiminin etkin-
liğinin değerlendirildiği bir çalışmada, simüle edilmiş 
sezaryen modeli ile standart eğitim modeli karşılaştırıl-
mıştır. Simülasyon eğitimi alan öğrencilerin prosedürün 
adımlarını daha iyi tanımlayabildiklerini ve prosedür sı-
rasında daha iyi genel rahatlık bildirdikleri görülmüştür 
(Vellanki ve Gillellamudi, 2010). Preeklampsi ve eklam-
psi tedavisinde simülasyonun loğusa hemşirelerinin öz 
yeterliliklerine etkisini değerlendirildiği bir çalışmada; 
simülasyon eğitiminin preeklemsi ve eklemsi yönetimi 
ile ilgili hemşirelerin bilgisi, uygulamaları ve öz yeter-
liliklerini anlamlı ölçüde olumlu olarak etkilediği be-
lirlenmiştir. Simülasyona dayalı eğitimin, hemşirelerin 
bilgilerini, uygulamalarını ve preeklampsi ve eklamptik 
nöbetleri yönetme konusunda öz yeterliklerini artıran 
etkili bir eğitim yaklaşımı olduğu ifade edilmiştir (Mai 
ve ark., 2020). Yapılan benzer bir çalışmanın sonucun-
da da, preeklemsi ve eklemsi yönetiminde simülasyon 
eğitiminin obstetri hemşirelerinin eğitim deneyimleri-
ni olumlu yönde etkilediği ve öz yeterliliklerini önemli 
ölçüde arttırdığı görülmüştür. Preeklampsi ve eklampsi, 
proaktif ve yetkin hemşirelik bakımından büyük ölçü-
de etkilenebilen yüksek morbidite ve mortalite oranları 
ile ilişkilidir. Nadiren ortaya çıkabilen bu acil durumları 
yönetebilme becerisini obstetri hemşirelerine kazandır-
mada simülasyon etkili bir strateji olarak kullanılabile-
ceği belirtilmiştir (Christian ve Krumwiede, 2013).

 Simülasyonun aynı zamanda, meslekler arası eği-
timde ekip davranışlarının geliştirilmesine de yardımcı 
olan bir öğrenme stratejisi olduğu da belirtilmektedir 
(Murphy ve ark., 2016; Sigalet ve ark., 2012). Bununla 
ilgili Kumar ve ark. (2017) yaptıkları bir çalışmada, si-
mülasyon tabanlı meslekler arası eğitim programlarının 
farklı profesyonel ekipler için hangi hedefleri taşıdığı ve 
farklı profesyonel ekiplerin birbirlerinin ekiplerine karşı 
tutumlarını incelemişlerdir. Bu amaçla tıp ve ebelik öğ-
rencileri çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmada, ebelik 
öğrencileri için “güç”, tıp öğrencileri için “simülasyonun 
klinik öğrenmedeki rolü” baskın tema olarak belirlen-
miştir. Ortak temaların ise “roller ve ilişkiler”, “takım 
temelli öğrenme”, “öğrenme yöntemleri” ve “hasta ve 
öğrenci güvenliği” olduğu belirtilmiştir. Tıp öğrencile-
rinin, ekip temelli öğrenmenin iki sağlık meslek grubu 
arasında daha iyi bir güven oluşturmaya yardımcı olabi-
leceğini belirtikleri ve bu stratejinin hem öğrenmelerine 
hem de hasta yönetiminde daha etkili ekip çalışmasına 

eğitiminde simülasyon kullanımı ile tüm rutin ve acil 
obstetrik-jinekolojik klinik vakalara yönelik temel ve 
karmaşık teknik ve davranışsal beceri eğitimi gibi ileri 
beceriler, ekip çalışması ve klinik karar verme sürecinin 
öğretilebileceği ve değerlendirilebileceği belirtilmekte-
dir (Bethany, 2006; Gardner ve Raemer, 2008; Şendir, 
2013; Myer ve Chen, 2019). Hemşirelik lisans eğitiminde 
obstetrik simülasyon uygulamalarının etkinliğinin de-
ğerlendirildiği bir meta-analiz çalışmasında; lisans eği-
timinde obstetrik simülasyon kullanımının öğrencilerde 
özgüven, eleştirel düşünme ve öz yeterliğin gelişmesine 
katkı sağladığı, ayrıca psikomotor becerilerin arttırıla-
rak kaygı düzeylerinin azaltılmasında olumlu bir etki-
sinin olduğu belirlenmiştir. Bu sebeple lisans eğitiminde 
kadın sağlığı hemşireliği alanında simülasyon kullanı-
mının, hemşirelik eğitimindeki boşlukları doldurmada 
ve öğrencilerin mesleki rollerine adaptasyonunu sağla-
mada etkili ve güvenli bir öğretim stratejisi olabileceği 
belirtilmiştir (Akalin ve Sahin, 2020). Annelik-kadın 
sağlığı eğitimi alan öğrencilerin simülasyon deneyimle-
rinin değerlendirildiği bir çalışmada; öğrenciler hastaya 
zarar verme riski olmadan teorik bilgilerinin uygulama 
fırsatı bulduklarını, teorik bilgilerini revize ettiklerini 
ve kendilerini değerlendirebildiklerini belirtmişlerdir. 
Öğrencilerin %25’inin korku hissettiği ve senaryoyu 
dışarıdan izlerken bile kaygı düzeylerinin arttığı tes-
pit edilmiştir. Öğrencilerin %79’unun simülasyon uy-
gulaması ile ilgili heyecan duydukları ifade edilmiştir. 
Eğitimde simülasyon eğitim stratejisinin kullanımının 
öğrencilerin klinik alandaki becerilerinin geliştirilme-
sine katkı sağlayacağı düşünülmektedir (Altuntug ve 
ark., 2019). Ebelik öğrencilerinin simülasyon kullanımı 
ile ilgili deneyimlerine odaklanan nitel bir araştırmada, 
öğrencilerin çoğunun uygulamalı becerilere aşina olmak 
için simülasyon ve beceri eğitiminin gerekli olduğunu 
düşündükleri belirtilmiştir. Öğrenciler için güvenli ve 
emniyetli bir ortamda hasta güvenliğini tehlikeye atma 
korkusu olmadan tekrarlayan uygulamalara yapabilme-
nin çok önemli olduğu belirlenmiştir. Ayrıca simülasyon 
ve beceri eğitiminin teorik bilgiler ve uygulama arasında 
bağlantılar oluşturduğu, öğrencilerin klinik uygulamala-
rından önce kendilerini hazırlıklı hissetmelerini sağladı-
ğı ve güvenli bir öğrenme ortamı sağladığı ifade edilmiş-
tir (Lendahls ve Oscarsson, 2017). 

Postpartum hemorojili kadınlar için simülasyon ta-
banlı bir doğum sonrası bakım eğitim programı geliş-
tirmek ve programın doğum sonrası bakım üzerindeki 
etkilerini doğrulamak amacıyla yapılan bir çalışmada; 
simülasyon eğitimi alan öğrencilerin öğrenme doyum-
ları, klinik yargı becerileri ve klinik performanslarının 
simülasyon eğitimi verilmeyen gruba kıyasla anlamlı 
ölçüde daha fazla olduğu saptanmıştır. Postpartum he-
morojili kadınlara yönelik simülasyon temelli doğum 
sonrası bakım eğitim programının öğrencilerin yetkin-
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timleri verilebilmektedir. Ek olarak, simülasyon kulla-
nımının meslekler arası eğitimde ekip davranışlarının 
geliştirilmesinde de yararlı olabileceği düşünülmektedir. 

Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımının 
olumlu yönleri olduğu kadar sınırlılıkları da bulunmak-
tadır. Özellikle simülasyon araçlarının maliyetli olması, 
simülasyonun verileceği ortamla ilgili kısıtlılıklar, eği-
timci sayısı ile ilgili sorunlar etkili bir simülasyon eğiti-
minin geliştirilmesini ve gelişmiş simülasyon araçlarının 
kullanımını sınırlandırabilmektedir. Ek olarak, simülas-
yon eğitimini verecek öğretim üyelerinin de simülasyon 
eğitimi ve öğrenmeyi sağlayacak senaryoları oluşturma 
konularında yeterliliklerinin sağlanması ve arttırılması, 
eğitici eğitimlerine de önem verilmesi gerekmektedir.
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yardımcı olacağını düşündükleri ifade edilmiştir. Ebelik 
öğrencileri ise, diğer sağlık profesyonellerinin rollerine 
saygı duymanın ve takdir etmenin önemli olduğunu 
vurgulamışlardır. Genel olarak, profesyonel sağlık mes-
lek grupları arasındaki ilişkinin düz bir zemin olarak 
algılandığı ve simülasyon tabanlı meslekler arası eğitim 
programlarının profesyonel bağı güçlendirdiği saptan-
mıştır (Kumar ce ark., 2017). 

Özetle, kadın sağlığı hemşireliği eğitiminde simülas-
yon kullanımının öğrencilere farklı obstetrik-jinekolo-
jik vakalarla karşılaşma ve vaka üzerinde pratik ve tekrar 
yapma imkanı tanıdığı, öğrencilere hatalarından tecrü-
be kazanmasına olanak tanıdığı, eleştiriel düşünme be-
cerisi kazandırdığı ve öğrencilerin stres, kaygı, korku ve 
yetersizlik gibi olumsuz duyguları azalttığına işaret edil-
mektedir (Gardner ve Raemer, 2008). Simülasyonda, 
klinik bir durumu canlandırmak, roller üstlenmek ve 
klinik alanda yapabilecekleri gibi kararlar almak için 
küçük bir öğrenci grubuyla birlikte çalışır. Simülasyon 
uygulaması bilişsel ve motor becerilerin gelişmesinde 
ve öğrenmenin sağlanmasında mükemmel bir yaklaşım 
olsa da, hem maliyet hem de kaynak zorlukları orta-
ya çıkarmaktadır. Orta ve yüksek kalitede simülasyon 
laboratuvarları oluşturmak maliyetli olabilmektedir. 
Ayrıca, çok sayıda öğrenciyle senaryoları yürütmek için 
laboratuvar alanı ve öğretim üyelerinin sınırlı olması 
da simülasyon uygulamasının sınırlılıklarından biridir 
(Verkuyl ve ark., 2017). Kadın sağlığı hemşireliği ve 
hemşireliğin diğer özelleşmiş alanlarında verilen hemşi-
relik eğitiminde simülasyon kullanımının potansiyelle-
rinin ve maliyet, eğitimci sayısının yeterli olmaması gibi 
sınırlılıklarının anlaşılması gerekmektedir.

SONUÇ

Hemşirelik ve kadın sağlığı hemşireliği alanında ile-
ri teknoloji içermeyen simülatörler, bilgisayar destekli 
simülatörler, sanal gerçeklik simülasyonu ve dokun-
matik sistemler, standart hastalar, bütünleşik/entegre 
simülatörler (yüksek gerçekli simülatörler, orta gerçekli 
simülatörler) gibi birçok simülasyon aracı kullanılmak-
tadır. Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımının 
öğrencilerin eğitimden memnuniyetlerinin ve klinik 
uygulama için özgüvenlerinin artmasına ve psikomo-
tor, klinik akıl yürütme, iletişim ve eleştirel düşünme 
becerilerinin gelişmesine katkı sağladığı görülmektedir. 
Ayrıca öğrencilerin öğrendikleri bilgileri saklamaların-
da ve klinik muhakemeyi geliştirmede de simülasyonun 
etkili bir eğitim stratejisi olduğuna işaret edilmektedir. 
Kadın sağlığı hemşireliği alanında eğitim gören öğrenci 
hemşirelere, preeklemsi/eklemsi, sezaryen, postpartum 
hemoraji gibi birçok rutin ve acil obstetrik alanda si-
mülasyon kullanımı ile klinik vakalara yönelik temel ve 
karmaşık teknik ve davranışsal beceri eğitimi gibi eği-
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INTRODUCTION: Today, with the development of technol-
ogy, changes in health services have led to important changes in 
the presentation of health to the individual and society. These 
developments have enabled information about the health status 
of the individual to be transferred to the health professionals 
and monitored by them. These technologies, which enable the 
individual to follow the physiological, psychological and envi-
ronmental aspects of their health, contribute to the creation of 
an efficient and effective health system. These devices, which 
are called wearable technology, are expressed as all electron-
ic devices that can be adhered to the body and placed inside 
clothes or accessories. These devices have benefits such as con-
trolling individual nutrition and exercise, accessing medical 
information, and enabling individuals to participate in the de-
cision-making phase of their health. Today, it is seen that some 
wearable devices can perform operations such as tracking and 
detecting biological feedback and psychological conditions. 
Examples of these devices are watches, bracelets, glasses, chips, 
sensors, lenses, e-textiles, and transdermal products.

AIM: This systematic review has been carried out to system-
atically examine products developed as wearable health tech-
nology that benefit the delivery of health care services today.

MATERIALS-METHODS: PUBMED, Google Scholar, 
MedLine, and NCI were used as research databases. The re-
view was conducted using the keywords wearable, health, de-
vice, technology. In this study; Research studies in which the 
language of publication is Turkish or English, wearable health 
technologies, published in the last decade (2009-2019) and full 
text are included. In line with these criteria, 19 products were 
selected to be examined in our study.

RESULT: There are nineteen studies in this systematic review 
that meet the inclusion criteria. Three of the studies were found 
in relation to wristbands, one chip, ten sensors, one lens, one ac-
celerometer, one smart sock, one belt, one transdermal product.

DISCUSSION and CONCLUSION: The wearable devices in-
cluded in the studies have been shown to be interventions that 
allow the monitoring of patients' health data remotely. These 
data were found as monitoring daily life activities, monitoring 
life findings, following sleep patterns, following blood sugar for 
individuals with diabetes, and following medical conditions for 
conditions such as Parkinson's. With the use of wearable health 
technologies in everyday areas, the development of health litera-
cy for healthy and sick individuals contributes to the evaluation 
of health and thus their care and treatment. Wearable technol-
ogies with wide usage will provide important differences in the 
provision of health services shortly. An important part of nursing 
care is continuous monitoring and monitoring of the individual's 
health. Thanks to these technologies, regular monitoring, and re-
cording in-home care areas will provide an opportunity to mon-
itor the individual's health status. Nurses must understand, use 
and develop these technologies to adapt to the developing tech-
nology in providing effective and safe nursing care.

Keywords: wearable, health, device, technology

GİRİŞ: Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle sağlık hizmetle-
rinde ki değişimler, birey ve topluma sağlığın sunumunda önemli 
değişikliklere yol açmıştır. Bu gelişmeler bireyin sağlık durumu ile 
ilgili bilgilerin sağlık profesyonellerine aktarılması ve onlar tara-
fından izlenmesine olanak vermiştir. Bireyin fizyolojik, psikolojik, 
çevresel açıdan tüm boyutları ile sağlık durumunun takip edilme-
sini sağlayan bu teknolojiler, verimli ve etkin bir sağlık sisteminin 
oluşmasına katkı sağlamaktadır. Giyilebilir teknoloji olarak adlan-
dırılan bu cihazlar, vücuda yapıştırılabilen, giysi ya da aksesuarla-
rın içerisine yerleştirilebilen tüm elektronik cihazlar olarak ifade 
edilmektedir. Bu cihazlar bireye özgü beslenme ve egzersizlerin 
kontrolü, tıbbi bilgiye erişim, bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili ka-
rar aşamasına katılımını sağlama gibi yararları vardır. Günümüzde 
bazı giyilebilir cihazlar biyolojik geri bildirimlerin ve psikolojik 
durumların takibi ve algılanması gibi işlemleri gerçekleştirebildiği 
görülmektedir. Bu cihazlara örnek olarak saat, bileklik, gözlük, çip, 
sensör, lens, e-tekstil ürünleri, transdermal ürünler verilebilir.

AMAÇ: Bu sistematik derleme günümüzde sağlık bakım hiz-
metlerinin sunumuna yarar sağlayan giyilebilir sağlık teknolojisi 
olarak geliştirilmiş ürünleri sistematik olarak incelemek amacıyla 
yapılmıştır.

YÖNTEM: Araştırma veri tabanları olarak PUBMED, Google 
Akademik, MedLine ve NCI kullanılmıştır. Derlemede wearable, 
health, device, technology anahtar kelimeleri kullanılarak tarama 
yapılmıştır. Yayın dili Türkçe ya da İngilizce olan, giyilebilir sağlık 
teknolojilerinin ele alındığı, son on yılda yayınlanmış olan (2009-
2019) ve tam metnine ulaşılabilen araştırmalar dahil edilmiştir. Bu 
kriterler doğrultusunda 19 ürün çalışmamızda incelenmek üzere 
seçilmiştir.

BULGULAR: Bu sistematik incelemede dahil edilme kriterleri-
ne uyan on dokuz çalışma yer almaktadır. Çalışmaların üç tanesi 
bileklik, bir tane çip, on tane sensör, bir tane lens, bir tane ivme 
ölçer, bir tane akıllı çorap, bir tane kemer, bir tane transdermal 
ürünler ile ilgili olarak bulgulanmıştır.

TARTIŞMA: Çalışmalarda yer alan giyilebilir cihazların hasta-
ların uzaktan sağlık verilerinin izlenmesine olanak sağlayan giri-
şimler olduğu görülmüştür. Bu veriler günlük yaşam aktiviteleri-
nin izlenmesi, yaşam bulgularının izlenmesi, uyku düzeni takibi, 
diyabetli bireyler için kan şekeri takibi, Parkinson gibi rahatsızlık-
larda tıbbi takip yapılması olarak bulunmuştur.

SONUÇ: Giyilebilir sağlık teknolojilerinin gündelik alanlarda 
kullanılmasıyla sağlıklı ve hasta bireyler için sağlık okuryazarlığı-
nın gelişmesi, sağlığın değerlendirilmesi ve böylece kendi bakım 
ve tedavisine katılım sağlamaktadır. Kullanım alanı geniş olan giyi-
lebilir teknolojiler, yakın gelecekte sağlık hizmetlerinin sunumun-
da önemli farklılıklar sağlayacaktır.

Öneri: Hemşirelik bakımının önemli bölümü bireyin sağlık du-
rumunun sürekli olarak gözlenmesi ve izlenmesidir. Bu teknoloji-
ler sayesinde evde bakım alanlarında düzenli izlem ve kayıt yapı-
larak bireyin sağlık durumunu izleme fırsatı sağlanacaktır. Etkin 
ve güvenli hemşirelik bakımının sunulmasında gelişen teknolojiye 
uyum sağlayabilmek için hemşirelerin bu teknolojileri anlaması, 
kullanması ve geliştirmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: sağlık, giyilebilir, cihaz, teknoloji
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GİRİŞ

Yirmi birinci yüzyılda bilim ve teknolojide meydana 
gelen gelişmeler sağlık sektörü başta olmak üzere sos-
yal, kültürel, ekonomik ve siyasal yaşamı da etkisi altına 
almıştır. Bilim ve teknolojide önde olan ülkelerin diğer 
alanlarda da lider olmak istediği görülmektedir. Aynı za-
manda ileri teknolojileri geliştiren ve kullanan toplum-
ların ilerleyen yüzyıllarda birçok yönden ön planda ola-
cakları öngörülmektedir. Günümüz bilgi çağının önemli 
unsurlarından biri olan teknoloji kullanımı bireyin, top-
lumun ve meslek üyelerinin olaylar ve olgular karşısında 
sergiledikleri tavırları daha güçlü hale getirmiştir. Aynı 
zamanda teknoloji kullanımı yaşamı kolaylaştırmakla 
beraber bireye, topluma ve meslek üyelerine yeni so-
rumluluklar yükler. Bu sorumlulukların bilincinde olup 
teknolojinin üretilmesi ve aktif bir şekilde kullanılma-
sı daha önde ve güçlü olmayı sağlamaktadır (Saray ve 
Ünsal, 2020).

Günümüzde teknolojinin yaşamın her alanında kul-
lanımı ayrıcalık olmanın dışında bir zorunluluk ol-
muştur.  Bu zorunluluk sağlık alanına da aynı şekilde 
yansımakta ve “inovasyon”, “kaliteli hizmet”, “bilişim 
teknolojileri”, “simülasyon” “giyilebilir teknoloji” vb. 
birçok kavramı beraberinde getirmektedir (Bodur, 
2015). Dijital sağlık teknolojileri ve uygulamaları, bi-
reyin kendi kendini takip ettiği, uygulanan tedaviye 
uyumunu sağlayan, koruyucu sağlık faaliyetlerini des-
teklemektedir. Aynı zamanda birey ve sağlık çalışan-
ları arasındaki iletişimi sağlayan sistem ve araçların 
tümü olarak adlandırılmaktadır (Demirci, 2018). Bu 
teknolojik uygulamalar sayesinde bireyin sağlık duru-
mu ile ilgili veriler eş zamanlı olarak doktor ve diğer 
sağlık personeline aktarılarak bireyin sağlık durumu-
nun kontrol altında olmasına olanak sağlamaktadır. 
Böylece bireyin çevresel, davranışsal, psikolojik ve fi-
ziksel olarak izlemi sağlanmakta; etkili ve verimli bir 
sağlık sisteminin oluşmasına katkıda bulunulmaktadır 
(Demirci, 2018). 

Dijital sağlık teknolojileri günümüzde giyilebilir 
hale getirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Giyilebilir 
teknolojiler, vücuda yapıştırabilen, kıyafet ya da akse-
suarların içerisine yerleştirilen tüm elektronik cihaz-
ları kapsamaktadır. İlk giyilebilir cihaz 1955 yılında 
oyunlarda hile yapmak için tasarlanmıştır. İlerleyen 
yıllarda yoğunluklu olarak sağlık ve egzersiz alanın-
da kullanılmaya başlanılmıştır (Sağbaş ve ark., 2016). 
Günümüzde saatler, bileklikler, gözlükler, lensler, 
e-tekstil ürünleri, akıllı kumaşlar, kafa bantları, yüzük-
ler ve işitme cihazları gibi birçok alanda kullanılmak-
tadır. Fitness bileklikleri, iz sürücüler ve akıllı saatler 
günümüzde en yaygın olarak kullanılan giyilebilir tek-
nolojilere örnektir. 

Giyilebilir sağlık cihazları, bilgisayar ve akıllı telefon-
ların yürütebildiği pek çok işlemi yapabilmektedir.  Bazı 

durumlarda ise biyolojik geri bildirim sağlama, psikolo-
jik durumun takibi, tanımlanması ve izlenmesi gibi di-
ğer teknolojik cihazların yapamadığı pek çok işlemi ger-
çekleştirebilmektedir (Tehrani ve ark., 2014). Beslenme 
kontrolü, egzersiz planının oluşturulması ve takibi, tıbbi 
bilgilere erişimi kolaylaştırma, hastaların ve bireylerin 
klinik karar verme aşamasında dahil edilmesini ve sağ-
lık sorunlarının daha doğru teşhis edilebilmesine katkı 
sağlamaktadır (PwC, 2014).

Bu teknolojiler sayesinde fizyolojik durumun uzun 
süreli takibi ile kardiyovasküler hastalıklar, hipertan-
siyon, diyabet ve obezite gibi rahatsızlıkların ortaya 
çıkmasını önleyebilmektedir.  Örneğin; bireyin ak-
tivitelerini izleyen giyilebilir sağlık teknolojileri sa-
yesinde daha fazla fiziksel aktivite için teşvik ederek 
hareketsizlik sonucu meydana gelebilecek obezite ve/
veya kardiyovasküler hastalıkların önüne geçilebil-
mektedir (Bonato, 2010). Aynı zamanda giyilebilir 
sağlık teknolojilerinden elde edilen verilerle oluştu-
rulan veri tabanları ile toplumda meydana gelebilecek 
olası salgın hastalıklar önceden belirlenebilmektedir 
(Demir, 2018).

Güncel olarak kullanılan giyilebilir sağlık teknolo-
jileri genellikle koruyucu sağlık hizmetleri ve daha 
basit parametreleri takibinde kullanılıyor olsa da iler-
leyen dönemde daha özellikli girişimler için kullanı-
labileceği ön görülmektedir. Henüz gelişim aşamasın-
da olan bu teknolojinin önemli sağlık problemlerini 
çözmesi ve daha komplike işlemleri basite indirgeye-
rek yapmasından dolayı ilerleyen süreçte bireylerin ve 
kurumların vazgeçilmezlerinden biri haline geleceği 
düşünülmektedir (Demirci, 2018). Giyilebilir sağlık 
teknolojilerinin yaygınlaşması ile beraber bireylerin 
herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden sağlık du-
rumlarını kontrol altında tutabilecek, herhangi bir 
problem yaşamaları durumunda sistem üzerinde al-
dığı tavsiyeler doğrultusunda sağlık durumunda iyi-
leştirmelere gidebilecektir. Önerilerin yetersiz olması 
durumunda ise sağlık kuruluşları ile entegre olan sis-
tem sayesinde bireyden sorumlu olan hekime aktarı-
larak sorunun çözülmesine yardımcı olacaktır. Aynı 
zamanda bireyin sorunlarının çözülmesinde hem 
zamandan hem de sağlık bakım hizmetlerine yapılan 
harcamalardan tasarruf edilebilmesine olanak sağla-
yacaktır (Demirci, 2018). Bu doğrultuda bakıldığında 
giyilebilir sağlık teknolojilerinin yararları şu şekilde 
özetlenebilir;

• Bireyin sağlık uygulamaları konusunda öz bakım be-
cerilerinin gelişimini sağlaması, 

• Birey ve sağlık kurumları açısından zaman ve maliyet 
etkin olması, 

• Bireylerin beslenme düzenini, egzersiz yapma duru-
munu ve sağlık durumlarını kontrol altında tutarak öz 
bakım gücünü yükseltmesi,
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Bileklik
Jha ve arkadaşları, insan vücudundaki fizyolojik de-

ğişiklikleri analiz ederek insanların öfke durumunu iz-
leyen ve bu verileri mobil iletişim teknolojisi ile izleme 
birimine aktaran öfke takibi sistemi geliştirmişlerdir. 
Geliştirilen teknoloji, kalp atım hızı ve vücut sıcaklı-
ğını baz alarak bireyde meydana gelen öfke durum de-
ğişimlerini tespit eden “WAMS” adı verilen bir bilek 
bandıdır (Jha ve ark., 2017).

Yotha ve arkadaşları, diyabet hastalarında hipog-
lisemi durumunu önlemek ve kan glikoz düzeyini 
kontrol altında tutabilmek için bu cihazı geliştirmiş-
tir. Cihaz bireyde meydana gelen; nabız değişimini, 
ne değişimini ve sıcaklık değişimini deri üzerinden 
bir bileklik aracılığı ile ölçülmüştür. Elde edilen veri-
ler eş zamanlı olarak kişisel bir bilgisayar veya akıllı 
bir telefona gönderilmiştir. Aynı zamanda tasarlana 
bu sistem sayesinde invaziv bir girişimde bulunma-
dan da kan glikoz düzeyini ölçmeye olanak sağlamak-
tadır (Yotha ve ark., 2016).

Tinké adlı bileklik bulunulan her ortamda ve zaman-
da kalp atım hızını, kandaki oksijen seviyesini, solu-
num hızını ve kalp atış hızı değişkenliğini ölçerek sağ-
lığı izlemeye olanak sağlamaktadır (TMF, 2018).

Çip
Santhi ve arkadaşları, dünya genelinde birçok kadının 

gebelik döneminde çeşitli komplikasyonlar sebebiyle 
hayatını kaybettiğini söylemişlerdir. Komplikasyonları 
önlemek amacı ile annenin vücut sıcaklığını, kalp atım 
hızını ve kan basıncı değerlerini giyilebilir IoT tabanlı 
bir çip sayesinde ölçmüşler, ölçülen parametreler Wi-fi 
modülüne sahip MSP-CC3200 mikrokont-rolör kartı 
aracılığı ile sağlık sunucularına iletilmiştir (Santhi ve 
ark., 2017).

Sensör
Khan, bireylerin düzenli takibi için kan basıncı, EKG 

işaretleri, vücut sıcaklığı, vücut hareketleri, EEG işa-
retleri ve kan glikoz düzeyinin algılayan IoT ve RFID 
tabanlı hasta takip sensörü tasarlamıştır. Sensörden 
elde edilen bilgiler internet aracılığı ile sağlık sunucu-
larına aktarılmıştır (Khan, 2017).

Lebepe ve arkadaşları, bireyin stres durumunu eş za-
manlı olarak tespit edebilmek için çoklu vücut sensör 
ağı yağısı geliştirmiştir. Bu sensör ağı sayesinde vücut 
sıcaklığı, galvanik deri cevabı ve kalp atım hızı ölçü-
lerek bireyin stres düzeyinin ölçülmesi planlanmıştır 
(Lebepe ve ark., 2016).

Majoe ve arkadaşları, bireyin depresyon durumuna 
ve bununla orantılı olarak mental sağlığını ölçmek için 
uyku bozukluğu ve stres düzeyini EKG işaretleri ve vü-
cut hareketlerine göre değerlendiren giyilebilir bir sen-
sör geliştirmişlerdir (Majoe ve ark.,2010).

• Sağlık verilerinin sağlık çalışanlarına kolaylıkla akta-
rımı sayesinde birey hakkında doğru ve bütüncül verile-
re sahip olunması, 

• Bireyde meydana gelen hayati önem taşıyan bil-
gilerin sağlık veri sistemine ve yakınlarına iletimini 
sağlanması,

• Bireyin sağlık verilerinde ve yaşam kalitesinde iyileş-
me sağlaması,

• Sağlık sistemi, araştırmacılar ve ilaç şirketleri için 
toplumsal ölçekte veri tabanı sağlaması,

• Birey ve toplumda meydana gelebilecek hastalıkların 
önlenmesi,

• Elde edilen veriler doğrultusunda sağlık politikala-
rına yön verilmesi olarak belirlenmiştir (Deloitte, 2014; 
Demirci, 2018).

AMAÇ

Giyilebilir sağlık teknolojilerinin sağlık alanında kul-
lanımının yaygınlaşması hemşirelik uygulamalarının 
yönünü değiştireceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda 
bu araştırma, günümüzde sağlık bakım hizmetlerinin 
sunumuna yarar sağlayan giyilebilir sağlık teknolojisi 
olarak geliştirilmiş ürünleri sistematik olarak incelemek 
amacıyla yapılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın Tipi
Belirlenen konu ile ilgili son on yılda yapılan çalışma-

ların sistematik incelenmesi olarak dizayn edilmiştir. 

Verilerin Elde Edilmesi
Araştırma veri tabanları olarak PUBMED, Google 

Akademik, MedLine ve NCI kullanılmıştır. Derlemede 
wearable, health, device, technology anahtar kelimeleri 
kullanılarak tarama yapılmıştır. Yayın dili Türkçe ya da 
İngilizce olan, giyilebilir sağlık teknolojilerinin ele alın-
dığı, son on yılda yayınlanmış olan (2009-2019) ve tam 
metnine ulaşılabilen araştırmalar dahil edilmiştir. Bu 
kriterler doğrultusunda 19 ürün çalışmamızda incelen-
mek üzere seçilmiştir.

BULGULAR

Bu sistematik incelemede dahil edilme kriterlerine 
uyan on dokuz çalışma yer almaktadır. Çalışmaların 
üç tanesi bileklik, bir tane çip, on tane sensör, bir tane 
lens, bir tane ivme ölçer, bir tane akıllı çorap, bir tane 
kemer, bir tane transdermal ürünler ile ilgili olarak 
bulgulanmıştır.
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ölçülebileceği akıllı lens geliştirilmiştir. Lens içeri-
sinde yer alan çip sayesinde akıllı telefon ile bağlantı 
kurulmaktadır. Lens üzerinde yer alan ufak bir deliğe 
gözyaşının gelmesi ile kan glukoz seviyesi ölçülebil-
mektedir (Senior, 2014).

İvme Ölçer
Trabelsi ve arkadaşları, bireyleri sol ayak bileği, gö-

ğüs ve bacağına yerleştirdikleri üçlü giyilebilir ivme 
ölçer sayesinde bireylerin gerçekleştirdiği fiziksel ak-
tiviteyi tahmin edebilmeyi saylamışlardır. 

Akıllı Çorap
Sensoria firması tarafında geliştirilen akıllı çorap 

sayesinde adım sayma, hız, yakılan kalori miktarı ve 
mesafe hesaplanması gibi işlemleri gerçekleştirebil-
mektedir (Sensoria Fitness Bundle, http://store.sen-
soriafitness.com/sensoriafitness-smart-socks, Erişim: 
09.08.2020).

Kemer
Belty firması tarafından geliştirilen akıllı kemer 

sayesinde bireylerin aktivitelerinin takibi yapılabil-
mektedir (Belty, http://www.wearbelty.com/, Erişim: 
10.08.2020).

Cilt yamaları
Cilt yamaları kıyafetler tarafından kolayca kamufle 

edilebilir ve birey hareket ederken rahatsızlığa yol aç-
maz. Cilt yamaları sayesinde kalp atım hızı, terleme 
düzeyi, gerinim ve vücut sıcaklığını ölçebilmektedir 
(Büyükgöze, 2019). “SomnaPatch” olarak adlandırılan 
cilt yaması sayesinde obstrüktif uyku apnesinin sap-
tanmasında etkili olduğu saptanmıştır. Bu cilt yaması 
sayesinde kan oksijen seviyesi, kalp atım hızı, solu-
num sayısı, uyku zamanı ve vücut pozisyonu kaydedi-
lebilmektedir (Healio, 2017).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Giyilebilir sağlık teknolojileri bireyler, sağlık bakım 
hizmeti sunucuları, klinik uygulamalar için yeni veriler 
ve uygulamalar ortaya koyarak yeni fırsatlar oluştur-
maktadır. Geniş bir alanda kullanım fırsatı sunan giyile-
bilir sağlık teknolojileri yakın gelecekte insan hayatının 
vazgeçilmezlerinden biri olacak ve önemli gelişmelere 
olanak sağlayacaktır. Bu teknolojilerin sağlık alanında 
kullanımının yaygınlaşması hemşirelik uygulamaları-
nın yönünü değiştireceği düşünülmektedir. Bu nedenle 
bu araştırmaların incelenmesi ile var olan teknolojilere 
uyum sağlanması, insan sağlığı yararına kullanılması 
sağlanabilir. Ayrıca giyilebilir sağlık teknolojilerini hem-
şirelik uygulamalarına entegre edebilmek için ürün ge-
liştirme çalışmalarının yapılması önerilmektedir. 

Delrobaei ve arkadaşları, Parkinson hastalığının tespit 
edilmesi ve hastaların takip edilmesi için vücutta meyda-
na gelen titremelerinin ev ortamında da takip edilmesi 
için bu sensörü geliştirmiştir. Parkinson tanısının kon-
masında kullanılan Birleştirilmiş Parkinson Hastalığı 
Derecelendirme Ölçeği (Unified Parkinson’s Disease 
Rating Scale) kullanılmıştır. Sensör sayesinde bireyde 
meydana gelen titreme değerlerinin sürekli olarak kay-
dedilerek bireye tedavi edici müdahaleler için büyük bir 
avantaj sağladığı görülmüştür (Delrobaei ve ark., 2018).

Chen ve arkadaşları, Parkinson hastası bireylerin 
evdede izlenmesini sağlayan “MercuryLive” adını ver-
dikleri giyilebilir sensör tasarlamışlardır. Bu sensör 
sayesinde tremor, bradikinezi ve diskinezinin takibi 
yapılmakta ve elde edilen veriler analiz edilmektedir 
(Chen ve ark., 2010).

Kuusik ve arkadaşları, progresif nörodejeneratif 
hastalığı olan ve özellikle MS (multiple sklerozis) 
hastalarını hedefleyen motor durum değerlendirme 
sensör sistemi geliştirmişledir. Bu sensör sistemi sa-
yesinde MS hastalarında meydana gelen motor du-
rum değişiklikleri takip edilebilmektedir (Kuusik ve 
ark., 2018). 

Hedge tarafından ayakkabıya yerleştirilebilen sen-
sör sayesinde aktivite izleme, yürüyüş analizi, inme 
sonrası rehabilitasyon, vücut ağırlığı ölçümleri ve 
enerji harcama miktarını takip eden sensör geliştiril-
miştir (Hedge, 2014).

Arkansas Üniversitesi’nde bir grup bilim insanı ta-
rafından “e-Nanofle” adı verilen ve kıyafetlerin içe-
risine yerleştirilerek bireyin kalp aktivitelerini izle-
meyi amaçlayan nano yapılı sensörler geliştirilmiştir 
(Varadan, 2011).

Bandaj
Guinovart ve arkadaşları, yaralarda kullanılması 

için geliştirdikleri bandaj ile yaraların pH seviyesini 
izlemeye olanak sağlamıştır. Yaranın pH seviyesinde-
ki değişimleri kaydederek yara bakımının etkinliğini 
arttırarak daha kaliteli bir sağlık bakımının sağlanma-
sına olanak sunmaktadır (Guinovart ve ark., 2014).

Health Care Originals tarafından geliştirilen 
Adamm, astım hastalığının yönetimini sağlayan bir 
teknolojidir. Adamm bireyin öksürük oranı, solunum 
düzeni, kalp atım hızı, vücut sıcaklığı, astım ilacının 
kullanım sıklığı ve astımla ilgili semptomlar hakkında 
veri toplamaktadır. Elde ettiği verileri entegre olduğu 
akıllı telefona aktararak hem bireye hem de hekime  
süreci daha etkin yönetmesi için olanak sağlamakta-
dır (Health Care Originals, 2018). 

Lens
Google tarafından miyoplu bireylerin düzgün göre-

bilmesi ve diyabetli bireylerin kan glukoz düzeyinin 
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Tablo 1. Giyilebilir sağlık teknolojileri ile ilgili araştırmalar

Yazar ve  
Yılı

Araştırmanın 
Tasarımı

Kullanılan  
Ürün

Ölçtüğü  
Parametreler Sonuçlar

Jha ve ark.,  
2017

Ürün geliştirme Öfke düzeyini ölçen bileklik Kalp ritmi ve vücut sıcaklığı Bireyin ruhsal değişimleri anlık olarak takip ederek, öfke 
kontrolüne yardımcı olduğu saptanmıştır.

Yotha ve ark.,  
2016

Ürün geliştirme Kan glukoz düzeyinin kontrol eden 
bileklik

Vücut sıcaklığı, nem ve kalp 
atım hızı

İnvaziv girişim olmadan hipoglisemiyi önlemek için ek bir 
seçenek olarak kullanılabileceği saptanmıştır.

TMF,  
2018 

Ürün geliştirme Bireyin sağlık durum takibini yapan 
bileklik

Kalp atım hızını, kandaki 
oksijen seviyesi, solunum hızını 
ve kalp atış hızı değişkenliği

Bireyde ilgili parametreler takip edilerek sağlık durum 
takibini yapılabileceği saptanmıştıt. 

Santhi ve ark.,  
2017

Ürün geliştirme Gebe kadınlarda gelişebilecek 
komplikasyonları takip eden çip

Vücut sıcaklığını, kalp atım 
hızını ve kan basıncı

Gebelere etkin ve verimli bakım verilmesini sağladığı 
ve gebelik komplikasyonlarını en az seviyeye indirdiği 
saptanmıştır.

Khan,  
2017

Ürün geliştirme Bireyin yaşamsal bulgularını takip 
eden sensör 

Kan basıncı, EKG işaretleri, 
vücut sıcaklığı, vücut 
hareketleri, EEG işaretleri ve kan 
glikoz düzeyi

Acil durumda (nöbet, kalp krizi vb.) ve bireyin sağlık 
durumunu takip etmede kullanılabileceği saptanmıştır.  

Lebepe ve ark.,  
2016

Ürün geliştirme Bireyin stres düzeyini ölçen sensör Vücut sıcaklığı, galvanik deri 
cevabı ve kalp atım hızı

Bireyin stres seviyesini takip ederek geri bildirim verdiği 
saptanmıştır. 

Majoe ve ark.,  
2010

Ürün geliştirme Bireyin depresyon ve mental 
sağlığını takip eden sensör

EKG işaretleri, kalp atım hızı ve 
vücut hareketleri

Bireyde meydana gelen stres durumunu ve uyku 
problemleri ile ilgili parametreleri takip ettiği 
saptanmıştır.

Delrobaei ve ark.,  
2018

Ürün geliştirme Parkinson hastalarının tespiti ve 
takibi için sensör

Titreme değeri Bireyde meydana gelen titremeleri kayıt ederek 
raporladığı ve bireyin klinik seyrini kontrol altında 
tuttuğu saptanmıştır.  

Chen ve ark.,  
2010

Ürün geliştirme “MercuryLive” isimli Parkinson 
hastalarının evde takibini 
gerçekleştiren sensör

Tremor, bradikinezi ve 
diskinezinin

Ev ortamında hastaların takibi ve hastalığın klinik seyrini 
takip ettiği saptanmıştır.

Kuusik ve ark.,  
2018

Ürün geliştirme Progresif nörodejeneratif hastalığı 
olan ve MS (multiple sklerozis) 
hastalarının motor durumunu 
değerlendiren sensör

Motor durum takibi MS hastalarının motor durum değişikliklerine duyarlı 
olduğu, ev ortamında ölçüm sonuçları sağladığı 
saptanmıştır. Bu doğrultuda motor durumu 
değişikliklerinin uzaktan takibi için kullanılabileceği 
belirlenmiştir. 

Hedge,  
2014

Ürün geliştirme Ayakkabıya yerleştirilebilen sensör Aktivite izleme, yürüyüş analizi, 
inme sonrası rehabilitasyon, 
vücut ağırlığı ölçümleri ve enerji 
harcama miktarı 

Ayakkabıya yerleştirilen sensör aracılığı ile ilgili 
parametreler takip edilebildiği saptanmıştır.  

Varadan,  
2011

Ürün geliştirme “e-Nanofle” isimli kalp aktiviteleri 
takibi yapan sensör

EKG aktiviteleri, kalp atım hızı Cerrahi girişim sonrası dönemde kalp aktivitelerini 
izleyebileceği ve sporculara çalışmalarında yardımcı 
olabileceği saptanmıştır.

Guinovart ve ark.,  
2014

Ürün geliştirme Yarada meydana gelen pH 
değişimlerini takip eden bandaj

Yaranın pH seviyesindeki 
değişimleri

Uzaktan yara takibi yapılarak, teletıp alanındaki 
gelişimler için etkili olacağı saptanmıştır.

Health Care Originals,  
2018

Ürün geliştirme “Adamm” isimli, astım hastalığının 
yönetimini sağlayan

Bireyin öksürük oranı, solunum 
düzeni, kalp atım hızı, vücut 
sıcaklığı, astım ilacının 
kullanım sıklığı ve astımla ilgili 
semptomların takibi

Elde edilen verileri entegre olduğu akıllı telefona 
aktararak hem bireye hem de hekime süreci daha etkin 
yönetmesi için olanak sağladığı saptanmıştır. 

Senior,  
2014

Derleme Miyoplu bireylerin düzgün 
görebilmesi ve diyabetli bireylerin 
kan glukoz düzeyinin ölçümü ve 
takibi için geliştirilen akıllı lens 

Kan glukoz düzeyinin ölçümü Bireylerin kan glukoz düzeyinin kontrol altında tutularak 
klinik seyrin ilerlemesinde ve maliyet etkinliğinde olumlu 
etki gösterdiği saptanmıştır.

Trabelsi ve ark.,  
2013

Ürün geliştirme Bireylerin yaptığı aktiviteyi tahmin 
edebilen ivme ölçer

Fiziksel aktivite takibi İnme geçirmiş ve omurga yaralanması olan hastalarda 
uygulanan rehabilitasyonun etkinliği ile ilgili geri bildirim 
vererek bakım kalitesini arttırdığı saptanmıştır.

Sensoria Fitness 
Bundle,  
2014

Ürün geliştirme Akıllı çorap Adım sayma, hız, yakılan kalori 
miktarı ve mesafe hesaplanması

Kalça ve diz eklemlerindeki aşırı baskıyı önemli ölçüde 
azalttığı ve koşmaya bağlı yaralanmaları önlemeye 
yardımcı olduğu saptanmıştır. 

Belty,  
2015

Ürün geliştirme Akıllı kemer Bireylerin aktivitelerinin takibi Bireylerin daha az yemek yemesine yardımcı olduğu 
ve daha fazla hareket etmesi konusunda motive ettiği 
saptanmıştır. 

Healio,  
2017

Ürün geliştirme “SomnaPatch” isimli cilt yaması Kan oksijen seviyesi, kalp atım 
hızı, solunum sayısı, uyku 
zamanı ve vücut pozisyonu 
takibi

Bireyin düzenli takibi yapılarak yaşam kalitesinin 
arttırabileceği saptanmıştır. 
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BACKGROUND AND PURPOSE: It was planned as a case 
control study in comparison with fertile women who applied 
to gynecology outpatient clinics in order to evaluate the fa-
tigue and depression symptoms experienced by women re-
ceiving infertility treatment during this period and to evaluate 
their effect on their self-care agency.

MATERIALS-METHODS: The universe of the study con-
sisted of fertile women who applied to all infertile and gynecol-
ogy outpatient clinics for control purposes between September 
2019 and April 2020 at the gynecology and pediatrics training 
and research hospital affiliated to Istanbul Provincial Health 
Directorate. The sample consisted of 300 primary infertile 
women who met the inclusion criteria and 300 fertile wom-
en who applied to the gynecology outpatient clinics for con-
trol. Personel Information Form, Visual Analogue Scale for 
Fatigue (VASF), Beck Depression Inventory (BDI) and Self-
Care Agency Scale (SCAS) were used as data collection tools.

RESULTS: When the fatigue and energy sub-dimension 
mean scores of VASF of women in the infertile and fertile 
groups were compared, it was determined that there was a sta-
tistically significant difference between the groups (p <0,001). 
When the BDI mean scores were compared, it was determined 
that there was a statistically significant difference between the 
groups (p< 0,001). The SCAS total score of the two groups was 
found to be similar (p> 0, 05).

CONCLUSION: It has been determined that women with 
infertility problems feel more fatigue and depressive symp-
toms than fertile women, their energy was lower than fertile 
women, but two groups self-care agency were similar.

Keywords: fertile and infertile women, fatigue, depression 
and self-care agency

GİRİŞ-AMAÇ: İnfertilite tedavisi gören kadinlarin bu süreçte 
yaşadıkları yorgunluk, depresyon semptomları yaşama ve bunla-
rın öz bakım güçlerine etkisinin değerlendirilmek amacı ile jine-
koloji polikliniklerine başvuran fertil kadınlar ile karşılaştırmalı 
olarak vaka kontrol araştırması olarak planlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmanın evrenini İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne bağlı kadın ve çocuk hastalıkları eğitim araştırma 
hastanesinin Eylül 2019 – Nisan 2020 tarihleri arasında tüp bebek 
kliniğine başvuran tüm infertil ve jinekoloji polikliniğine kontrol 
amaçlı başvuran fertil kadınlar oluşturmuştur. Örneklemini ise 
çalışmaya katılma kriterlerini karşılayan primer infertil 300 ka-
dın ile jinekoloji polikliniğine kontrol amaçlı başvuran 300 fertil 
kadın oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak Tanılama 
Formu, Yorgunluk için Görsel Benzerlik Skalası (YGBS), Beck 
Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Öz-Bakım Gücü Ölçeği (ÖBGÖ) 
kullanılmıştır.

BULGULAR: Infertil ve fertil grubundaki kadınların YGBS’nın 
yorgunluk ve enerji alt boyutu puan ortalamaları karşılaştırıldı-
ğında istatistiksel olarak gruplar arasında ileri düzeyde anlamlı 
fark olduğu belirlenmiştir (p<0,001). BDÖ puan ortalamaları 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak gruplar arasında ileri dü-
zeyde anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0,001). İki grubun 
ÖBGÖ toplam puanının benzer olduğu görülmüştür (p>0,05).

SONUÇ: İnfertil sorunu olan kadınların fertil kadınlara göre 
daha fazla yorgun hissettikleri, despresif belirtirtiler yaşadığı 
enerjilerinin daha düşük olduğu ancak özbakım güçlerinin ben-
zer düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: fertil ve infertil kadınlar, yorgunluk, dep-
resyon ve öz bakım gücü

SS-054

INFERTİLİTE TEDAVİSİ GÖREN KADINLARDA YORGUNLUK, 
DEPRESYON YAŞANMA DURUMU VE ÖZ BAKIM GÜCÜNE ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF FATIGUE, DEPRESSION AND ITS EFFECT ON SELF-CARE AGENCY IN 

WOMEN RECEIVING INFERTILITY TREATMENT
Habibe Er Yıldırım1, Dilek Coşkuner Potur2

1Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Klinik Hemşiresi
2Dr. Öğretim Üyesi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü,  

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 



1512. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

150

GOAL: Nowadays, the increasing density of informa-
tion forces individuals to take on new roles, while being 
versatile. Being versatile; It includes self-decision mak-
ing, looking at events in a neutral and wide perspective, 
adapting to new developments, critical thinking and be-
ing creative. Change in health care needs, an increase in 
disease types and community expectations, increasing 
needs in the health system with developing technology, is 
a situation that requires the creation of innovative strate-
gies. Although this situation causes better quality care in 
nursing; unexpected changes pose a high risk for patients. 
Therefore, intensive efforts are ongoing to determine the 
individual innovation features of innovation in nursing. 
Although these efforts are common, studies showing the 
results as a whole are very limited. This meta analysis was 
carried out to determine the individual innovation fea-
tures of innovation in pressure nursing.

MATERIAL-METHOD: In this study, GOOGLE 
SCHOLER, MEDLINE, TÜRKMEDLINE, ULAKBİM, 
CINAHL databases were used. In this context, ten studies 
published between January 2009 and February 2020 were 
found. The studies were crawled with the keywords "nurse", 
"nursing" and "innovation". As a result of the screening, 856 
studies were reached. Ten studies that met the inclusion cri-
teria were included in the study. Independently by three au-
thors, studies were evaluated using study quality evaluation 
criteria. Kappa values vary between 0,645-0,986 on the basis 
of articles between reliability and reliability analysis. The 
overall fit rate kappa value was calculated to be 0.718, and 
reliability was found to be high.

FINDINGS: Of the studies included in the study; four 
were descriptive cross-sectional and descriptive, one was 
descriptive correlation and correlation type. As a result of 
the examination, the number of samples in the studies is 
between 165 and 1040, and it is aimed to determine the 
individual innovation features in almost all of the studies; 
demographic information information form, in addition 
to the individual innovation scale; It was determined that 
scales such as readiness scale for online learning, barriers 
to innovation, entrepreneurship tendency scale, invento-
ry of online information search strategies, entrepreneur-
ship scale and California critical thinking tendency scale 
were used. In determining the individual innovation fea-
tures of innovation in nursing; demographic characteris-
tics, entrepreneurship views, individual innovation levels, 
entrepreneurship trends, inventory of online information 
search strategies, views on innovation, innovation cate-

AMAÇ: Günümüzde artan bilgi akışındaki yoğunluk bi-
reyleri çok yönlü olmaya itmekle birlikte yeni roller üstlen-
mesine neden olmaktadır. Çok yönlü olmak; kendi kendine 
karar verebilmeyi, olaylara tarafsız ve geniş perspektifle ba-
kabilmeyi, yeni gelişmelere uyum sağlamayı, eleştirel düşü-
nebilme ve yaratıcı olmayı içerir. Sağlık bakım gereksinimle-
rinde değişim, hastalık türlerinde ve toplum beklentilerinde 
artma, gelişen teknoloji ile birlikte sağlık sisteminde artan 
ihtiyaçlar, inovatif stratejilerin oluşturulmasını gerektiren 
bir durumdur. Bu durum hemşirelikte daha kaliteli bakım 
vermeye neden olmasına karşın; beklenmeyen değişimler 
hastalar açısından yüksek risk oluşturmaktadır. Bu nedenle 
hemşirelikte inovasyonun bireysel yenilikçilik özelliklerinin 
belirlenmesine yönelik yoğun çabalar devam etmektedir. Bu 
çabalar yaygın olmasına karşın sonuçları bir bütün olarak 
gösteren çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu meta analiz basınç 
hemşirelikte inovasyonun bireysel yenilikçilik özelliklerinin 
belirlenmesi amacıyla yapıldı.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmada GOOGLE SCHOLER, 
MEDLİNE, TÜRKMEDLİNE, ULAKBİM, CINAHL veri ta-
banları kullanıldı. Bu bağlamda Ocak 2009-Şubat 2020 tarih-
leri arasında yayımlanmış on çalışma rastlandı. Çalışmalar 
“hemşire’’, “hemşirelik’’ ve “inovasyon’’, anahtar kelimele-
ri ile tarandı. Tarama sonucunda 856 çalışamaya ulaşıldı. 
Çalışmaya dahil edilme kriterlerine uygun olan on çalışma 
incelemeye alındı. Üç yazar tarafından bağımsız olarak, ça-
lışma kalitesi değerlendirme ölçütleri kullanarak çalışma-
lar değerlendirdi. Değerlendiriciler arası güvenilirlik uyum 
analizi makaleler bazında kappa değerleri 0,645-0,986 ara-
sında değişmektedir. Genel uyum oranı kappa değeri 0.718 
hesaplanarak, güvenirliliğin yüksek olduğu bulundu.

BULGULAR: Çalışmaya alınan araştırmaların; dördü ta-
nımlayıcı kesitsel ve tanımlayıcı, biri tanımlayıcı korelasyon 
ve korelasyon tipindeydi. İnceleme sonucunda çalışmalarda-
ki örneklem sayısının 165 ile 1040 arasında olduğu, çalışma-
ların tamamına yakınında bireysel yenilikçilik özelliklerini 
belirlemeye yönelik; demografik özellikler bilgi formu, bi-
reysel yenilikçilik ölçeğine ek olarak; çevrim içi öğrenme-
ye hazır bulunuşluk ölçeği, yenilikçiliğin önündeki engel-
ler anketi, girişimcilik eğilimi ölçeği, çevrimiçi bilgi arama 
stratejileri envanteri, girişimcilik ölçeği ve Kaliforniya eleş-
tirel düşünme eğilimleri ölçeği gibi ölçeklerin kullanıldığı 
belirlendi. Çalışmalarda hemşirelikte inovasyonun bireysel 
yenilikçilik özelliklerinin belirlenmesinde; demografik özel-
likleri, girişimciliğe ilişkin görüşleri, bireysel yenilikçilik dü-
zeyleri, girişimcilik eğilimleri, çevrimiçi bilgi arama strateji-
leri envanteri, inovasyon konusundaki görüşleri, yenilikçilik 
kategorileri, girişimcilik ve bireysel yenilikçilik ilişkisinin 
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analizi, eleştirel düşünme eğilimleri, yenilikçiliğin önündeki 
yüksek öncelikli engellerin neden olduğu belirlendi.

SONUÇ: Hemşirelikte inovasyonun bireysel yenilikçilik 
özelliklerini belirlemeye yönelik değerlendirilen bu çalışma-
larda; hemşirelerin bilgi arama stratejilerinde, sorgulayıcı ve 
girişimciliğe açık olmalarında, eleştirel düşünme eğilimle-
rinde inovasyon pozitif yönde etkili olurken öğrenmeye ha-
zır olma düzeyi, gelenekselci olmanın, cinsiyetin, eğitimin 
negatif yönde etkili olduğu saptandı. Meta analiz ile ilgili 
sonuçlar kongrede sunulacaktır.

Öneri: Hemşirelikte bireysel yenilikçilik özelliklerini be-
lirlemeye yönelik; eğitim içeriklerinin yaratıcı, girişimci 
olmasını sağlayan öğretim yöntemlerinin kullanılması, ye-
nilikçi bakış açısının oluşturulması, eleştirel düşünme eği-
limlerinin arttırılması, hemşirelerin yenilikçilik özellikleri-
nin ve etkileyen faktörlerin değerlendirildiği kanıt düzeyi 
yüksek çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: inovasyon, hemşirelik, Türkiye

gories, analysis of entrepreneurship and individual in-
novation relationship, critical thinking trends, and high 
priority barriers to innovation.

CONCLUSION: In these studies, which are evaluat-
ed to determine the priority of individual innovation of 
nursing innovation; innovation has a positive effect on 
research strategies, being inquisitive and open to entre-
preneurship, and critical thinking disposition. Results 
related to meta analysis will be presented at the congress.

Suggestion: To determine the individual innovation 
features in nursing; It is recommended to use teaching 
methods that enable educational content to be creative, 
entrepreneurial, to create an innovative perspective, to 
increase critical thinking trends, to conduct studies with 
high level of evidence in which nurses' innovation fea-
tures and influencing factors are evaluated.

Keywords: innovation, nursing, Turkey
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OBJECTIVE: Within the complex structure of health care 
services, students encounter many ethical impasse or ethical 
dilemmas. In these situations, students need to be trained with 
active learning methods in environments that are created in 
the most realistic environment in order to demonstrate ethical 
decision making skills. In this context, the aim of this study 
was to investigate the effect of simulation based learning in 
developing the ethical sensibilities of nursing students.

METHOD: The pre-test-post-test intervention study was 
carried out with 38 students enrolled in the nursing depart-
ment of a private university in Istanbul and who took the 
course Ethics and Deontology in Nursing. Data were collected 
using the Individual Characteristics Form, using the Ethics 
and Responsibility dimension (HÖYÖ-ESB) of the Nursing 
Students' Competency Scale, which has been validated by 
Ülker (2018). The students completed the course with theore-
tical lessons, question-answer group work, sample case analy-
sis and simulation experience structured on the ethical dilem-
ma scenario for the development of ethical decision making 
skills. The data collected before and after the training were 
analyzed in the SPSS package program.

RESULTS: When the individual characteristics of the stu-
dents were examined, it was determined that all of them (n = 
38) were between 18-22 years old, the majority (89.4%) were 
female and high school graduates (64.3%). Before the inter-
vention, the mean score of the HÖYÖ-ESB was 86.23 ± 5.76, 
the mean score after the intervention was 102.57 ± 3.08. After 
the intervention, the mean score of the HÖYÖ-ESB score of 
the students showed a significant difference compared to the 
pre-intervention (t: -16.201; p <0.001).

CONCLUSION: It was determined that simulation based 
learning had a positive effect on the development of students' 
ethical sensibilities. It is believed that testing with larger samp-
le groups will contribute to revealing the dimensions of this 
effect. In addition, it is thought that students' competencies 
related to the subject will be increased by integrating simulati-
on-based learning into ethical education.

Keywords: ethic sensitivity, nursing, student, sımulation ba-
sed learning

Giriş-AMAÇ: Sağlık bakım hizmetlerinin karmaşık yapısı 
içinde öğrenciler çok sayıda etik çıkmaz ya da etik ikilem ile kar-
şılaşmaktadır. Karşılaşılan bu durumlarda öğrencilerin etik karar 
verme becerisi gösterebilmesi için gerçeğe en yakın oluşturulmuş 
ortamlarda aktif öğrenme yöntemleri ile eğitim almaları gerek-
mektedir. Bu kapsamda çalışmada hemşirelik öğrencilerinin etik 
duyarliliklarının geliştirilmesinde simülasyonun temelli öğren-
menin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Ön test-son test müdahaleli çalışma, 
İstanbul’da bir vakıf üniversitesinin hemşirelik bölümüne kayıtlı 
ve Hemşirelikte Etik ve Deontoloji dersini alan 38 öğrenci ile ger-
çekleştirilmiştir. Veriler Bireysel Özellikler Formu, Ülker (2018) 
tarafından geçerlilik güvenilirliği yapmış olduğu Hemşirelik 
Öğrencilerinin Yetkinlik Ölçeğinin, Etik ve Sorumluluk alt boyu-
tu (HÖYÖ-ESB) kullanılarak toplanmıştır. Öğrenciler etik karar 
verme becerisinin geliştirilmesine yönelik, kuramsal dersler, so-
ru-cevap grup çalışması, örnek vaka çözümleme ve etik ikilem 
senaryosu üzerinde yapılandırılmış simülasyon deneyimi ile der-
si tamamlamışlardır. Eğitim öncesi ve sonrası toplanan veriler 
SPSS paket programında analiz edilmiştir.

BULGULAR: Öğrencilerin bireysel özellikleri incelendiğinde, 
tamamının(n=38) 18-22 yaş aralığında, çoğunluğunun (%89,4) 
kadın ve Anadolu lisesi mezunu(%64,3) olduğu belirlendi. 
Öğrencilerin girişim öncesinde HÖYÖ-ESB puan ortalaması 
86,23 ± 5,76 iken, girişim sonrası puan ortalamasının 102,57 ± 
3,08 olduğu saptandı. Girişim sonrası öğrencilerin HÖYÖ-ESB 
puan ortalamasının, girişim öncesine göre ileri düzeyde anlamlı 
bir farklılık gösterdiği belirlendi (t:-16,201; p<0,001).

SONUÇ: Simülasyon temelli öğrenmenin öğrencilerin etik 
duyarlılıklarının geliştirilmesinde olumlu etki gösterdiği belir-
lenmiştir. Daha büyük örneklem grupları ile test edilmesinin bu 
etkisinin boyutlarının ortaya çıkarılmasında katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Bununla beraber simülasyon temelli öğren-
menin, etik eğitimine entegre edilerek öğrencilerin konu ile ilgili 
yetkinliklerinin arttırılacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: etik duyarlılık, hemşirelik, öğrenci, simü-
lasyon temelli öğrenme
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OBJECTIVE: The International Council of Nurses advocates 
that nurses should be at the forefront of developing innovative 
care practices to provide quality healthcare to the community.  
Using innovative strategies in planning, delivering, and evaluat-
ing nursing services is among the important factors that direct-
ly affect the quality of the service provided. Nurses' creative ide-
as must be valued and supported. Nurses should be motivated 
in the innovation process. Nurses' effective care, creativity and 
adaptation to innovations start from their student years. This 
study was conducted descriptive to determine the innovative 
awareness and level of innovativeness of nursing students in the 
field of women's health and childbirth.

MATERIAL AND METHODS: The sample of the study 
consisted of 147 intern nursing students enrolled in a univer-
sity in Izmir, who voluntarily accepted to participate in the 
study, and who filled the forms completely. The data collection 
includes 9 questions related to the socio-demographic charac-
teristics of the students. The survey form and The Individual 
Innovativeness Scale (IS) consisting of 19 questions related to 
the innovative ideas of the students prepared by the researchers 
in accordance with the literature information were used. The 
data were collected by the self-report method after the required 
permissions were obtained. Number, percentage, mean, student 
t-test and oneway-anova analysis were used in data analysis.

RESULTS: The average age of the students participating in 
the study is 22.57 ± 1.04, 92.5% of them are female students and 
79.6% of them are Anatolian high school graduates. It was found 
that 73.5% of the students had knowledge about innovation and 
62.6% defined innovation as "innovation / innovativeness". It was 
determined that only 8.8% participated in training on innova-
tion, 76.9% wanted to receive training, and 74.1% wanted to take 
part in innovative research projects. It was found that 11.6% of 
the students followed the innovative developments in the field of 
women's health, 19.7% knew the Innovative Nurses Association, 
and 70.7% wanted to become a member. When looking at in-
dividual innovativeness levels, 38.8% were in the questioning 
category and 34.7% were in the skeptical category. The average 
score of the students received from IS was 66.30±7.37, the aver-
age score of the students ' “Idea of Leadership” was 24.43±3.71, 
the average score of “Change Resistance” was 24.07±4.76, and 
the average score of “Risk Taking” was 15.52±2.30. IS total score 
average (66.84±7.58) of those with knowledge of innovation was 
higher than those without innovation knowledge (64.79±6.62).

CONCLUSION: It has been found that students have inno-
vative awareness, want to be educated, and participate in pro-
jects and that their level of innovativeness is in the questioning 
and skeptical category.  It is thought that students should be 
supported by lessons and training on innovation, considering 
their willingness to receive an education.  

Keywords: nursing students, innovation, women's health, 
innovativeness

AMAÇ: Uluslararası Hemşireler Konseyi, topluma kaliteli 
sağlık hizmeti sağlamak için hemşirelerin yenilikçi bakım uy-
gulamaları geliştirmede ön planda olması gerektiğini savun-
maktadır. Hemşirelik hizmetlerinin planlanması, sunulması ve 
değerlendirilmesinde inovatif stratejilerin kullanılması, verilen 
hizmetin kalitesini doğrudan etkileyen önemli faktörler arasın-
dadır.  Hemşirelerin yaratıcı fikirlerine değer verilmeli ve destek-
lenmelidir. İnovasyon sürecinde hemşireler motive edilmelidir. 
Hemşirelerin etkili bakım vermesi, yaratıcı olması, yeniliklere 
uyum sağlaması öğrencilik yıllarından başlamaktadır. Bu araştır-
ma, hemşirelik öğrencilerinin kadın sağlığı ve doğum alanındaki 
inovatif farkındalığının ve yenilikçilik düzeyinin belirlenmesi 
amacıyla tanımlayıcı tipte yapılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırmanın örneklemini, İzmir’deki 
bir üniversitede kayıtlı, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak 
kabul eden, formları eksiksiz dolduran 147 son sınıf hemşirelik 
öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplamada; öğrencilerin sosyo-de-
mografik özelliklerine ilişkin 9 soru yer almaktadır. Literatür 
bilgileri doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan 
öğrencilerin inovatif fikirlerine ilişkin 19 sorudan oluşan Anket 
formu ve Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ) kullanılmıştır. 
Veriler gerekli izinler alındıktan sonra öz bildirim yöntemi ile 
toplanmıştır. Veri analizinde; sayı, yüzde, ortalama, student t test, 
oneway-anova analizleri kullanılmıştır.

BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortala-
ması 22.57±1.04   olup, %92.5’i   kız öğrenci, %79.6’sı Anadolu 
lisesi mezunudur. Öğrencilerin %73.5’inin inovasyon hakkın-
da bilgisi olduğu, %62,6’sının inovasyonu “yenilik/yenilikçilik” 
olarak tanımladıkları bulunmuştur. Sadece %8,8’inin inovasyon 
konusunda eğitime katıldığı, %76.9’unun eğitim almak istediği, 
%74.1’inin inovatif araştırma projelerinde yer almak istediği be-
lirlenmiştir. Öğrencilerin %11.6’sının kadın sağlığı alanındaki 
inovatif gelişmeleri takip ettiği, %19.7’sinin İnovatif Hemşireler 
Derneği’ni bildiği, %70.7’sinin üye olmak istediği bulunmuştur. 
Bireysel yenilikçilik düzeylerine bakıldığında, %38.8’inin sor-
gulayıcı, %34.7’sinin kuşkucu kategoride yer aldığı görülmüş-
tür. Öğrencilerinin BYÖ’nden aldıkları toplam puan ortalaması 
66,30±7.37 olup, öğrencilerin “Fikir Önderliği” puan ortalama-
sı 24,43±3.71, “Değişime Direnç” puan ortalaması 17,93±4,76, 
“Risk Alma” puan ortalaması 15,52±2,30 bulunmuştur. Analmlı 
fark olmasa da inovasyon hakkında bilgisi olanların BYÖ toplam 
puan ortalaması (66,84±7,58) bilgisi olmayanlardan (64,79±6,62) 
daha yüksek bulunmuştur.

SONUÇ: Öğrencilerin inovatif farkındalığının olduğu, eği-
tim almak ve projelere katılmak istedikleri, yenilikçilik düzey-
lerinin sorgulayıcı ve kuşkucu kategoride olduğu bulunmuştur.  
Öğrencilerin eğitim alma isteği göz önünde bulundurularak ino-
vasyon konusunda okul dersleri ve eğitimler ile desteklenmeleri 
gerektiği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: hemşirelik öğrencileri, inovasyon, kadın 
sağlığı, yenilikçilik
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GİRİŞ

Günümüzde bilimsel bilginin önemi giderek artmak-
ta ve sağlık bakım uygulamaları hızla değişmektedir. 
Bilim, teknoloji ve çevresel değişimler hem insanları 
hem de toplumu değişmeye ve yenileşmeye zorlamak-
tadır (Bodur, 2018). Profesyonel bir meslek üyesi olan 
hemşirelikte inovasyon sadece günümüzde değil 
hemşireliğin varoluşundan bu yana varlığını sürdürme-
ktedir (Doğan Merih, 2018). 

Türk Dil Kurumu (TDK)’na (2018) göre inovasyon, 
“yenileşim” olarak tanımlanmakta ve “değişen koşul-
lara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel 
ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlan-
ması, ‘yenilik’ olarak ifade edilmektedir (TDK, 2018). 
İnovasyon, hemşirelik bakımında kalitenin geliştir-
ilmesi ve sürdürülmesinde yaşamsal bir önem taşımak-
tadır (Kartal ve Kantek, 2018). Uluslararası Hemşirelik 
Konseyi, topluma nitelikli sağlık hizmeti verebilmek için 
hemşirelerin gelişen yenilikçi bakım uygulamalarında 
öncü olmaları gerektiğini savunmaktadır (Herdman ve 
Yazıcı Korkmaz, 2009).

Ülkemizde hemşirelikte inovasyon ile ilgili ilk ça-
lışmalar hemşirelik liderlerimizden Perihan Velioğlu 
tarafından yapılmıştır. Yeşil ameliyathane tekstilinin 
kullanılması, hemşirelikte yüksek öğrenimin olması 
gerektiği, hemşirelikte ekip çalışmasının önemini vur-
gulaması gibi hemşirelikte önemli yeniliklere imza at-
mıştır. Hemşire Özlem Oktay tarafından 2006 yılında 
geliştirilen “stomakit” hemşirelikte inovatif olarak ge-
liştirilen ilk ürün olma özelliğini taşımaktadır (Doğan 
Merih 2018). Kadın sağlığı alanında doğum filesi, 
anne ve bebek bağlanma önlüğü gibi yeni fikirler yer 
almaktadır. Kadınlarda üretral mesane kateterizasyo-
nunun kolaylaştırılması amacıyla “Cath-Assist aracı” 
tasarlanmıştır.

Hemşirelik hizmetlerinin planlanması, sunulma-
sı ve değerlendirilmesi sürecinde inovasyon süreci-
nin kullanılması, verilen hizmetin kalitesini etkileyen 
önemli faktörler arasındadır (Özbey ve Başdaş, 2018). 
Hemşirelikte inovasyonun yaygınlaştırılması, yöneti-
cilerin yeniliğe karşı tutumu, açık ve katılımcı kurum 
kültürü, bireysel olarak yenilikçi bir düşünce yapısına 
sahip olmak ve olumlu iş ortamı gibi birçok faktörden 
etkilenmektedir (Doğan Merih, 2018; Özbey ve Başdaş, 
2018). Hemşirelerin, Hemşirelik Kanunu’nda belirtildi-
ği gibi bakım sürecini kanıta dayalı olarak planlaması, 
uygulaması ve değerlendirebilmesi için yenilikleri ta-
kip etmesi, benimsemesi, inovatif girişimlerde bulun-
ması ve uygulamaya aktarması gerekmektedir (Bekteş, 
2014).

Hemşirelik eğitiminde de hemşireleri ortamları değiş-
tirmeye ve yeni ortamlarda pratik yapmaya hazırlamak 
için her zaman yenilikçilik ihtiyacı vardır. Bu nedenle 
hemşirelik eğitiminde yeni stratejiler kullanılmalıdır. 

Simülasyon ve kişisel dijital asistanlar yeni stratejilerden 
bazılarıdır. Simülasyon, gerçekliği çoğaltmayı içeren bir 
öğretim stratejisidir (Körükcü ve Kukulu, 2010). Klinik 
uygulamalara adaptasyonu sağlamak ve kliniklerde ya-
şanılabilecek güçlükleri aşmak için hemşirelik eğitimin-
de simülasyon kullanımı giderek yaygınlaşmış ve önem 
kazanmıştır. Gelişen eğitim teknolojiyle birlikte, dijital 
bir çağda doğmuş ve büyümüş olan z kuşağının farklıla-
şan beklentilerine cevap vermek için “Yüksek teknoloji 
içermeyen simülasyonlar” giderek yerini “İleri teknoloji 
içeren simülasyonlar”a bırakmaktadır (Kızıl ve Şendir, 
2019).

Yönetici hemşirelerin işe yeni başlayan meslektaşları 
arasında yenilikçi bir bakış açısı ve uygulama alanı oluş-
turması için ayrı bir sorumluluğu vardır (ICN, 2009; 
Terzioğlu, 2012). Eğitim öğretim sürecinde akademis-
yenlerin yenilikleri takip ederek öğrencilerine ve bilim-
sel gelişmeye katkı sağlama misyonu yenilikçi olmayı 
gerektirmektedir. Pek çok alanda olduğu gibi kadın sağ-
lığı alanında değişim, dönüşüm ve yenileşim olgularını 
hayata geçirecek akademisyenlerin yenilikçi düşünceye 
sahip olmaları, yeniliğe açık ve uygulamaya dönük ol-
maları ile öğrencilerine rol model olmaları beklenmek-
tedir (Akgün 2020).

Akgün’ün (2020) çalışmasında akademisyenlerin yeni-
likçilik seviyesinin, genel olarak yüksek düzeyde (73,83) 
olduğu, BYÖ’nün yenilikçi davranış eğilimine etki eden 
alt boyutlara göre madde puan ortalamaları açısından en 
yüksek puanın (4,18) “risk alma” olduğu belirlenmiştir. 
Bu sonuç, akademisyenlerin yeniliklere çabuk adapte 
olup değişimi başarabilen ve gerektiği durumlarda so-
runları çözmek, belirsizlikle mücadele etmek adına risk 
alabilen ölçüde yenilikçi olduğunu göstermektedir.

Sağlık sektörü inovasyonun yoğun olarak yaşandığı 
bir alan olduğundan, sağlık bakımının bütün düzeyle-
rinde görev alan hemşirelerin bakım verici, karar verici, 
iletişimci, toplum lideri ve yönetici olarak yeterli olma-
ları için hemşirelik mesleğinde inovasyon uygulamaları 
geliştirmeleri ve bunu topluma ulaştırmaları gerekmek-
tedir (Kartal ve Kantek, 2018).

Türkiye’de hemşirelikte inovasyonu geliştirmek için 
bazı girişimler bulunmaktadır. Bunların en önemlile-
rinden biri “İnovatif Hemşirelik Derneği”dir. Dernek, 
hemşirelere inovatif fikirlerin geliştirilmesi, uygulamaya 
konması, patent-yararlı model belgesi alınması, inovatif 
ürünlerin tanıtımı, inovatif ürün geliştiren ve üretime 
geçirmeye istekli olan üçüncü şahıslarla bağlantı kurul-
ması konularında yardımcı olmaktadır. Ayrıca dernek 
web sitesi üzerinden inovatif gelişmeleri paylaşarak hem-
şirelerini inovatif çalışmalara özendirmektedir. Dernek, 
ulusal ve uluslararası sempozyum ve fuarlara katılarak 
inovatif gelişmeler açısından hemşireleri ve hemşirelik 
mesleğini temsil etmektedir (Kartal ve Kantek, 2018; 
inovatifhemsirelikdernegi.com). 
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AMAÇ 

Bu araştırmada amaç, geleceğin inovatif hemşireleri 
olacak öğrenci hemşirelerin kadın sağlığı ve doğum ala-
nındaki inovatif farkındalığının ve yenilikçilik düzeyi-
nin belirlenmesi ve bu konuda farkındalık yaratmaktır.

Araştırma Sorusu:
1. Hemşirelik öğrencilerinde bireysel yenilikçilik dü-

zeyleri nasıldır?
2. Hemşirelik öğrencilerinin kadın sağlığı ve doğum 

alanındaki inovatif farkındalıkları nasıldır?

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın Tipi
Araştırma tanımlayıcı tiptedir.

Araştırmanın Yeri ve Zamanı
Araştırma, İzmir’deki bir üniversitenin Hemşirelik 

Fakültesin’de 2018-2019 eğitim öğretim yılında 01 Mart-
30 Nisan 2019 tarihleri arasında yürütülmüştür.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evreni, İzmir’deki bir üniversitenin 

Hemşirelik Fakültesin’de 2018-2019 eğitim öğretim yı-
lının bahar döneminde son sınıfa kayıtlı ve eğitime de-
vam eden 250 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada ör-
neklem seçimi yapılmayıp evren örneklem olarak kabul 
edilmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden ve formları 
eksiksiz dolduran 147 intörn hemşire örneklemi oluştur-
muştur. Evrenin %58.8 ulaşılmıştır.

Veri Toplama Yöntemi
Veri toplama aracı olarak; araştırmacılar tarafından 

literatür bilgiler doğrultusunda hazırlanan öğrencilerin 
tanıtıcı özelliklerine ilişkin 9 soru, inovatif fikirlerine iliş-
kin 19 sorudan oluşan anket formu ve 18 sorudan olu-
şan Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ) kullanılmıştır. Öz 
bildirim yöntemi ile toplanan verilerin doldurulma süresi 
5-10 dakikadır.

Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri: “Cinsiyet, yaş, me-
deni durum, liseyi bitirdiği okul, aile tipi, annenin eğitim 
düzeyi, babanın eğitim düzeyi, maddi durumu, uzun süre 
yaşanılan yeri“içeren 9 sorudan oluşmaktadır.

İnovatif Fikirlerine İlişkin Sorular: “İnovasyon ke-
limesini duyma durumu, inovasyonu bilme durumu, 
inovasyon tanımı, inovasyon hakkında bilgiyi hangi 
kaynaktan aldığı, inovasyon hakkında eğitim alıp alma-
dığı,  inovasyon hakkında eğitim alma isteği, kadın sağ-
lığı alanında inovatif uygulamaları takip etme durumu, 
kadın sağlığı alanındaki hangi inovatif gelişmeleri bildi-
ği, hemşirelikte inovatif araştırma projelerinde yer alma 
durumu, inovatif araştırma projelerinde yer almayı iste-
me durumu, inovatif uygulamaların gelecekte hemşirelik 

uygulamalarına yansıma durumuna yönelik görüşleri, 
inovatif uygulamaların gelecekte kadın sağlığı alanındaki 
hemşirelik uygulamalarına nasıl etki edeceğine yönelik 
görüşleri, hemşirelik alanında kendine ait inovatif ürün 
geliştirme fikri olma durumu, kadın sağlığı hemşireliği 
alanında inovatif ürün geliştirme fikri olma durumu, ino-
vatif fikrine patent almayı düşünme durumu, inovatif fik-
rinin hemşirelik mesleğine yarar sağlayacağını düşünme 
durumu, inovatif fikrinin kadın sağlığı alanında hemşire-
lik mesleğine ne gibi yararları olduğu, inovatif hemşireler 
derneğini bilme durumu, gelecekte inovatif hemşireler 
derneğine üye olmayı isteme durumu”  sorularını içeren 
19 sorudan oluşmaktadır.

Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ): Bireylerin ge-
nel anlamda yenilikçiliğini değerlendirebilmek amacıy-
la 1977 yılında H. Thomas Hurt, Katherine Joseph ve 
Chester. D. Cook tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin öz-
gün formu toplam 20 ifadeden oluşmaktadır. 5’li Likert 
türünde yanıtlanan her ifade, Kesinlikle Katılmıyorum: 1, 
Katılmıyorum: 2, Kararsızım: 3, Katılıyorum: 4, Kesinlikle 
Katılıyorum: 5 şeklinde puanlanmaktadır. Özgün ölçeğin 
α güvenirlik katsayısı 0.89 olarak bulunmuştur. Ölçek, alt 
boyutları üzerinden değil maddelerin bütünü üzerinden 
tek bir boyutta değerlendirilmektedir. Ölçek maddeleri-
nin 12’si pozitif (1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18. ve 19. 
maddeler), 8’i negatif (4, 6, 7, 10, 13, 15, 17. ve 20. mad-
deler) tir. Bireysel yenilikçilik puanı, pozitif maddeler-
den alınan toplam puandan negatif maddelerden alınan 
toplam puanın çıkarılmasıyla elde edilen puana 42 puan 
eklenmesiyle hesaplanmaktadır (Sarıoğlu Kemer, 2014).

Sarıoğlu Kemer ve Altuntaş (2014) tarafından Türkçe’ye 
uyarlanan ölçek 18 madde ve 3 alt boyuttan oluşmakta-
dır. 5’li Likert türünde yanıtlanan her ifade, Kesinlikle 
Katılmıyorum: 1, Katılmıyorum: 2, Kararsızım: 3, 
Katılıyorum: 4, Kesinlikle Katılıyorum: 5 şeklinde puan-
lanmaktadır. Türkçe BYÖ’nün toplam Cronbach Alfa kat-
sayısı 0.82 olarak belirlenmiş ve her bir faktör açısından; 
fikir önderliği boyutu için α=0.80, değişime direnç boyu-
tu için α=0.78 ve risk alma boyutu için α= 0.72 olarak he-
saplanmıştır. Bizim çalışmamızda ölçeğin güvenilirliğini 
belirlemek için cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı hesa-
panmış ve 0,82 bulunmuştur.

Ölçek, alt boyutları üzerinden değil maddelerin bütünü 
üzerinden tek bir boyutta değerlendirilmektedir. Ölçek 
maddelerinin 11’i pozitif (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 ve 
17. maddeler), 7’si negatif (18,15,13,12, 9, 6 ve 5. madde-
ler)’tir. Faktör analizi sonucunda ortaya çıkan 3 faktör sı-
rasıyla “Fikir önderliği”, “Değişime direnç” ve “Risk alma” 
şeklinde belirtilmiştir. “Fikir önderliği” boyutu 7 madde-
den (1, 3, 4, 7, 8, 10 ve 11), “Değişime direnç” boyutu 7 
maddeden (5, 6, 9, 12, 13, 15 ve 18) ve “Risk alma” boyutu 
4 maddeden (2, 14, 16 ve 17) oluşmaktadır. Ölçek puan-
lamada, negatif maddeler ters olarak kodlanır. Ölçek alt 
ölçeği ve toplam puan değerleri, her bir maddeden alınan 
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BULGULAR VE TARTIŞMA

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamaları 
22.57±1.04 yıldır. Öğrencilerin %92.5’i kadın olup, 
%79.6’sı Anadolu lisesinden mezun olmuş, %47.6’sı 
en uzun süre ilde yaşamış, %79.6’sı çekirdek aile yapı-
sında, %66.0’sının annesi ilkokul mezunu, %55.8’inin 
babası ilkokul mezunu, %75.5’inin geliri giderine 
eşittir. Araştırmada yer alan öğrencilerin yaş grubu, 
cinsiyet, mezun olunan okul, en uzun yaşadığı yer, 
aile tipi, anne ve babalarının eğitim durumu, gelir du-
rumu ile BYÖ toplam puan ortalaması arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05) 
(Tablo 1).

puanları toplayarak elde edilir. Ölçekten alınan en az puan 
18, en fazla puan 90’dır. Ölçek bireylerin sahip oldukları 
özellikler bakımından 5 farklı kategoriye ayrılmaktadır. 
Bireylerin aldıkları puanlara göre ve kategorileri 83 ve 
üstü puan alanların “yenilikçi”, 75-82 arasında puan alan-
ların “öncü”, 66-74 arasında puan alanların “sorgulayıcı”, 
58-65 arasında puan alanların “kuşkucu” ve son olarak 
57 ve altında alanların “gelenekçi” olduğu belirlenmiştir 
(Sarıoğlu Kemer ve Altuntaş, 2017).

Veri Toplama Araçlarının Uygulanması
Veri toplamak için araştırmacılar tarafından anket 

formları öğrenci dersliklerinde ve hastanede staj yapan 
öğrencilerden eğitimlerini aksatmayacak şekilde öz bil-
dirim yöntemi ile toplanmıştır. Anket formunu uygula-
madan önce öğrencilere araştırmanın amacı açıklanarak 
ve çalışmaya katıldığı gönüllü olarak kabul eden öğren-
ciler araştırmaya dahil edilmiştir. Anket formu doldur-
ma işlemi 5-10 dakika sürmektedir.

Verilerin Analizi ve Değerlendirme
Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinin 

bilgisayar ortamında SPSS 20 paket programı ile yapıl-
mıştır. Kategorik değişkenler sayı ve yüzde; sürekli de-
ğişkenler ortalama ve standart sapma olarak verilmiştir. 
Değişkenler arasında karşılaştırma yapmadan önce nor-
mallik analizi yapılmıştır. Verilerin normal dağılma du-
rumu Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirilmiştir. 
Skewness ve kurtisos (çarpıklık ve basıklık ) değerleri -2 
ile +2 arasında değer aldığı için değişkenler normal dağı-
lım gösterdiği varsayılmıştır. Bu yüzden parametrik test 
teknikleri olan yöntemler kullanılmıştır. Öğrencilerin 
sosyo-demografik özelliklerine göre, ölçek puan orta-
lamasını incelemek amacıyla parametrik testlerden, iki 
farklı bağımsız değişken için independent samples t tes-
ti ve ikiden fazla bağımsız değişken için oneway-anova 
testi kullanılmıştır. 

Bağımsız Değişken: İntörn hemşirelerin tanıtıcı özel-
likleri, inovatif farkındalıklarına yönelik yanıtları 

Bağımlı Değişken: İntörn hemşirelerin bireysel yeni-
likçilik puan ortalamaları

Araştırmanın Etiği
Araştırmada kullanılan ölçeğin yazarı Sarıoğlu Kemer’den 

eposta ile yazılı izin alınmıştır. Araştırmanın uygulan-
ması ve verilerin toplanması için Hemşirelik Fakültesi 
Dekanlığı’ndan yazılı izin alınmıştır. Hemşirelik öğrencileri-
ne çalışmanın amacı açıklanarak, gönüllü öğrencilerden sö-
zel onam alınmıştır. Araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırma, bir üniversitenin hemşirelik bölümü öğ-

rencileri ile yapılmış olması sınırlılığıdır. Çalışma sonuç-
ları tüm hemşirelik öğrencilerine genellenemez.

Tablo 1. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre 
Dağılımı (n=147)

Yaş Grubu Sayı (n)
Yüzde 
(%)

BYÖ  
Toplam  
Puanı Test; p

22 yaş ve altı 70 47.6 66,98±7,63 t=0,398, 
p=0,691

23 yaş ve üstü 77 52.4 65,69±7,10

Yaş Ortalaması 22.57±1.04 (min:21, max:28)

Cinsiyet

Kadın 136 92.5 66,37±7,54 t=1,068, 
p=0,287

Erkek 11 7.5 65,45±4,70

Mezun okul

Fen Lisesi 6 4.1 60,67±5,82 F=1,195,
p=0.316

Anadolu Lisesi 117 79.6 66,43±7,56

Düz Lise/Meslek Lisesi 12 8.2 68,08±7,55

Sağlık Meslek Lisesi 2 1.4 69,50±3,54

Diğer 10 6.8 65,50±4,81

En uzun yaşadığı yer

İl 70 47.6 66,81±7,26 F=0,541,
p=0,583

İlçe 69 46.9 65,65±7,72

Köy 8 5.4 67,50±4,75

Aile tipi

Çekirdek Aile 117 79.6 66,58±7,38 F=2,483,
p=0.087

Geniş Aile 23 15.6 63,74±6,27

Parçalanmış Aile 7 4.8 70,14±8,75

Annenin eğitim durumu

Okur-yazar 15 10.2 66,87±6,35 F=0,425, 
p=0,655

İlköğretim 97 66.0 65,91±7,43

Lise/Üniversite 35 23.8 67,17±7,66

Babanın Eğitim

Okur-Yazar 6 4.1 68,50±5,05 F=1,551
p=0,216

İlköğretim 82 55.8 65,38±7,30

Lise/üniversite 59 40.1 67,37±7,53

Ailenin gelir durumu

Gelir giderden az 24 16.3 66,54±5,96 F=1,243
p=0,292

Gelir gidere denk 111 75.5 65,92±7,79

Gelir giderden fazla 12 8.2 69,42±4,98

Toplam 147 100 66,30±7,38
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Öğrencilerin %76.9’unun inovasyon eğitim almak is-
tediği, sadece %4.8’inin inovatif araştırma projelerinde 
yer aldığı, %74.1’inin inovatif araştırma projelerinde yer 
almak istediği belirlenmiştir. Kendine ait inovatif fikri 
olduğunu belirten öğrenci oranı sadece %6.1’dir. İnovatif 
gelişmelerin kadın sağlığı uygulamalarına nasıl etki ede-
ceğine ilişkin düşünceleri sorulduğunda; %43.5’i mes-
leki yenilik / gelişim / saygınlık sağlayacağını, %12.3’ü 
anne ve bebek sağlığına olumlu etkileri olacağını, %9.5’i 
klinik erken tanı / tedavi / kolay pratik uygulama sağla-
yacağını düşündüğünü belirtmiştir (Tablo 2). Zengin ve 

Erol ve ark. (2018) 364 hemşirelik öğrencisi ile yaptık-
ları çalışmada, öğrencilerin yaş ortalamaları 20.48±1.80 
yıl olup, %31.9’u birinci sınıfta, %65.4’ü Anadolu lisesi 
ve dengi okullardan mezun olmuş, %70.1’i çekirdek aile 
yapısında, %66.5’inin geliri giderine eşit, %28.3’ünün 
babası ilkokul mezunu, %40.1’inin annesi ilkokul me-
zunudur. Benzer şekilde,  öğrencilerin aile tipi, gelir du-
rumu, anne ve babalarının eğitim durumu, ailenin yaşa-
dığı yer ve öğrencilerin yaşamının büyük çoğunluğunu 
geçirdiği yer ile BYÖ puan ortalamaları arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı fark belirtilmemiştir (p>0.05).

Zengin ve ark. (2019) çalışan 240 hemşire ile yaptıkla-
rı çalışmada da benzer şekilde, yaş grupları, eğitim du-
rumları, gelir-gider düzeyi, çalışma yılı, medeni durum, 
görev yapılan hastanede çalışma yılı ile BYÖ ve alt bo-
yutları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark belirtil-
memiştir (p<0,05).

Ancak farklı olarak Ertuğ ve Kaya’nın (2017) 277 
hemşirelik öğrencisi ile yaptığı çalışmada, öğrencilerin 
cinsiyeti ile BYÖ’den aldıkları puanlar arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı fark olduğu (t=2.00, p<0.05), 
erkek öğrencilerin (60.59±10.72) kız öğrencilere 
(64.36±9.91) göre daha düşük puan aldığı belirtilmiş-
tir. Bizim çalışmamızda cinsiyete göre anlamlı fark 
bulunmamıştır.

Öğrencilerin inovasyon hakkında bilgisi olma, eğitim 
alma ve inovatif fikri olma durumlarına göre dağılım-
ları Tablo 2’de görülmektedir. Öğrencilerin %73.5’inin 
inovasyon hakkında bilgisi olduğu, %62,6’sının inovas-
yonu “yenilik/yenilikçilik” olarak tanımladıkları bulun-
muştur. Sadece %8,8’inin (n=13) inovasyon konusunda 
eğitime katıldığı, eğitim aldığını belirten 10 öğrencinin 
okuldaki ders ve seminerlerden bilgi edindiği, bir öğ-
rencinin Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi’ne, bir 
öğrencinin Hemşirelikte İnovasyon Sempozyumuna, 
bir öğrencinin de Bilişim Hemşireliği Paneli’ne katılarak 
bilgi sahibi olduğu bulunmuştur. Anlamlı fark olmasa 
da inovasyon hakkında bilgisi olanların BYÖ toplam 
puan ortalaması (66,84±7,58) bilgisi olmayanlardan 
(64,79±6,62) daha yüksek bulunmuştur. Araştırma bul-
gularımıza benzer olarak Utli ve Vural Doğru (2018) 
yaptığı çalışmaya katılan öğrencilerin %45.7’sinin ino-
vasyonu “yenilik” olarak tanımladığı, %41.8’inin ise bil-
mediğini ifade ettiği belirtilmiştir.

Araştırma bulgularımıza benzer bulgular elde 
eden Bodur’un (2018) yaptığı çalışmada öğrencilerin 
%54.8’inin inovatif uygulamaların gelecekte hemşirelik 
uygulamalarına yansıyacağını düşündükleri görülmüş 
ayrıca; %92.3’ünün inovasyon konusunda herhangi bir 
eğitime katılmadığı,%92.3’ünün sağlık alanında inovatif 
araştırma projesinde yer almadığı,%7.7’sinin sağlık ala-
nında inovatif  araştırma projesinde yer aldığını ifade 
eden öğrencilerin bilimsel araştırma faaliyetleri ve öğ-
renci kongrelerine katıldığı belirtilmiştir.

Tablo 2. Öğrencilerin İnovasyon Hakkında Bilgisi Olma, Eğitim 
Alma ve İnovatif Fikri Olma Durumlarına Göre Dağılımları 
(n=147)

İnovasyon  
Hakkında Bilgisi 
Olma Durumu

Sayı 
(n)

Yüzde 
(%)

BYÖ  
Toplam  
Puanı Test; p

Evet 108 73.5 66,84±7,58 t=1.477
p=0,142

Hayır 39 26.5 64,82±6,58

İnovasyonu Kendi Kelimeleriyle Açıklama Durumu

Yenilik / Yenilikçilik 92 62.6 67,46±7,40 t=1,782, 
p=0,136

ARGE / Değişim / 
Gelişim

11 7.5 64,36±6,00

Buluş / İcat 7 4.8 62,71±9,72

Yaratıcılık 4 2.7 67,25±6,44

Bilmiyorum 33 22.4 64,39±6,80

İnovasyon ile İlgili Herhangi Bir Eğitime Katılma Durumu

Evet 13 8.8 67,30±5,28 t=0,513, 
p=0,609

Hayır 134 91.2 66,20±7,53

İnovasyon Eğitimi İsteme Durumu

Evet 113 76.9 67,41±7,34 t=3,457, 
p=0.001

Hayır 34 23.1 62,61±6,19

İnovatif Araştırma Projelerinde Yer Alma Durumları

Evet 7 4.8 66,57±6,99 t=0,097, 
p=0.923

Hayır 140 95.2 66,29±7,39

İnovatif Araştırma Projelerinde Yer Almayı İsteme Durumları

Evet 109 74.1 66,90±7,39 t=1,665, 
p=0,098

Hayır 38 25.9 64,60±7,06

Kendinize ait inovatif fikriniz var mı? 

Evet 9 6.1 71,22±4,60 t=2,093, 
p=0,038

Hayır 138 93.9 65,98±7,39

İnovatif Gelişmelerin Kadın Sağlığı Uygulamalarına Nasıl Etki 
Edeceğine İlişkin Düşünceleri

Mesleki Yenilik / Gelişim 
/ Saygınlık sağlar

64 43.5 66,43±7,22 F=2,336, 
p=0.045

Anne ve bebek sağlığına 
olumlu etkiler sağlar

18 12.3 66,94±5,53

Klinik Erken Tanı / 
Tedavi / Kolay Pratik 
Uygulama sağlar

14 9.5 68,78±9,00

Sağlıklı Gebelik ve 
Doğum süreci sağlar

8 5.4 71,25±7,72

Kaliteli bakım 
verilmesini sağlar

6 4.1 67,71±6,72

Fikrim yok 36 24.5 63,41±7,06
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düşük olsa da öğrenciler inovasyon meslekte gerektiğini 
düşünmekte ve buna yönelik eğitim almaya açık olduk-
ları görülmüştür. Yine literatürde yer alan çalışmaların 
geneline bakıldığında öğrencilerin ulusal kongrelere, 
mesleki gelişim programlarına katıldığı durumlarda 
inovatif farkındalıklarının ve inovatif fikir geliştirme 
oranlarının daha yüksek olduğu görülmüştür.

Öğrencilerin %11.6’sının kadın sağlığı alanındaki ino-
vatif gelişmeleri takip ettiği, takip edenlerin %70.6’sı tele-
fonların kişisel USG olarak kullanıldığını, %17.6’sı uzak-
tan erişimle NST çekimi yapılabildiğini, %11.8’i doğum 
filesi inovatif fikrini bildiğini belirtmiştir.  Öğrencilerin 
%19.7’sinin İnovatif Hemşireler Derneği’ni bildiği, 
%70.7’sinin üye olmak istediği bulunmuştur (Tablo 3). 
Çalışmamızda öğrencilerin inovatif farkındalıklarını 
arttıracak, öğrencilere örnek olabilecek ve inovasyon 
bilgi durumlarını değiştirebilecek kurum olan İnovatif 
Hemşireler Derneği’ni bilme durumuna bakıldığında 
araştırmaya katılan öğrencilerin %80.3’ünün derneği 
bilmediği görülmüştür. 

Araştırmada kadın sağlığı alanında bilinen inovatif ge-
lişmeler ile BYÖ toplam puan ortalaması arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05) (Tablo 
3). Yapılan iler analizde farkın uzaktan erişimle NST 
çekimi yapılabildiğini bilenler ile doğum filesi kullanı-
mını bilen öğrencilerden kaynaklandığı bulunmuştur. 
Öğrencilerin inovatif gelişmeleri takip edebilmeleri için 
imkanlar sağlanması ve desteklemeleri gerekmektedir.

Ayrıca İnovatif Hemşireler Derneği’ne üye olmak iste-
yen ve istemeyen öğrenciler ile BYÖ toplam puan ortala-
ması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmış-
tır (p<0,05). İnovatif Hemşireler Derneği’ne üye olmak 
isteyen öğrencilerin (67,59) daha yüksek puan aldığı bu-

ark. (2019) çalışmasında hemşirelerin %73,3’ünün yeni-
likçilik hakkında eğitim almadığı, yenilikçilik hakkında 
eğitim alanların %56,1’inin bu eğitimi hastanede hizmet 
içi eğitimlerden aldığı, katılımcıların %10,8’inin daha 
önce çalıştığı birimde yenilikçi çalışmalarının olduğu, 
%34,6’sının hemşirelerin yaptığı yenilikçi çalışmaları iz-
lediği ve %65,4’ünün izlemediği belirtilmiştir.

Araştırmada inovasyon konusunda eğitim almak iste-
yen ve istemeyen öğrenciler arasında BYÖ toplam puan 
ortalaması açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 
saptanmıştır (p<0,05). Eğitim almak isteyen öğrencile-
rin puanı (67,41) almak istemeyenlere (62,61) göre daha 
yüksek bulunmuştur (Tablo 2). Farklı olarak Zengin ve 
ark. (2019) çalışmasında, yenilikçilik hakkında eğitim 
alan ve almayan hemşireler arasında BYÖ ve alt boyut-
ları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark görül-
mediği belirtilmiştir (p>0,05). Ertuğ ve ark. (2017) ça-
lışmasında da öğrencilerin yenilikçilik ile ilgili seminer/
konferansa katılma durumu ile BYÖ’den alınan puanlar 
arasında herhangi bir fark bulunmamıştır (p>0.05).

Araştırmada kendine ait inovatif fikri olan ve olma-
yan öğrenciler arasında BYÖ toplam puan ortalaması 
açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır 
(p<0,05). Kendine ait inovatif fikri olan öğrencilerin 
daha yüksek puan aldığı belirlenmiştir (Tablo 2). Utli 
ve Vural Doğru (2018) yaptığı çalışmada öğrencilerin 
%87.5’inin inovatif bir ürün ortaya çıkarma konusunda 
fikirlerinin olmadığı, %0.8’inin “robot hemşire ve dok-
tor istemine göre doz ayarlayan enjektör” şeklinde ino-
vatif fikirleri olduğu tespit edilmiştir. Bodur’un (2018) 
yaptığı çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin %12.9’unun 
kendine ait inovatif ürün geliştirme fikrinin olduğu, 
%49.7’sinin kendine ait ürün geliştirme fikri olmadığı 
tespit edilmiştir.

Araştırmada öğrencilerin inovatif gelişmelerin ka-
dın sağlığı uygulamalarına nasıl etki edeceğine ilişkin 
düşünceleri ile BYÖ toplam puan ortalaması arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). 
Sağlıklı gebelik ve doğum süreci sağlayacağını belirten 
öğrencilerin en yüksek (71,25) puanı aldığı görülmek-
tedir (Tablo 2). Utli ve Vural Doğru (2018) yaptığı ça-
lışmada, öğrencilerin %82.8’i hemşirelik mesleğinin 
inovasyona ihtiyacı olduğunu, bu ihtiyacın gerekçesinin 
%69.1’i meslek bilimine katkıda bulunacağı ve %52’si 
mesleğin yeniliğe açık olması gerektiğini belirtmiştir. 

Hemşirelik eğitimcileri, inovasyon için mevcut müf-
redatlarda köklü değişikliklerin gerekli olduğunu bil-
dirmektedir. Eğitimde inovatif uygulamaların kullanıl-
ması, eğitimcilerinin hemşirelik öğrencilerini mevcut 
klinik ortamlarına hazırlamasını sağlamaktadır (Kızıl ve 
Şendir, 2019).

Yapılan çalışmalarda görüldüğü gibi hemşirelik öğ-
rencilerinin inovasyona yönelik bilgi ve kadın sağlığı 
alanında yaygınlaşan inovasyonun farkındalık düzeyleri 

Tablo 3. Öğrencilerin Kadın Sağlığı Alanındaki İnovatif 
Gelişmeleri Takip Etme Durumlarına Göre Dağılımları (n=147)

Kadın Sağlığı 
Alanındaki 
Gelişmeleri Takip 
Etme Durumu

Sayı  
(n)

Yüzde 
(%)

BYÖ  
Toplam 
Puanı Test; p

Evet 17 11.6 67,76±6,67 t=0.868, 
p=0.387

Hayır 130 88.4 66,11±7,45

Kadın Sağlığı Alanında Bilinen İnovatif Gelişmeler (n=17)

Telefonların Kişisel USG 
Olarak Kullanımı

12 70.6 65,08±7,46 F=5,191,
p=0.021

Uzaktan Erişimle NST 
Kullanımı

3 17.6 73,66±3,78

Doğum Filesi Kullanımı 2 11.8 53,00±7,07

İnovatif Hemşireler Derneğini Bilme 

Evet 29 19.7 66,93±6,81 t=0,509, 
p=0,611

Hayır 118 80.3 66,15±7,51

İnovatif Hemşireler Derneğine Üye Olmak İsteme

Evet 104 70.7 67,59±7,23 t=3,39, 
p=0.001

Hayır 43 29.3 63,20±6,77
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nılmasına katkı sağlamaktadır (Akalın ve Şahin, 2020). 
Hemşirelik mesleği, varlığını sürdürebilmek, bakım ka-
litesini arttırmak, hasta çıktılarını iyileştirmek ve ma-
liyet etkili bakım sağlamak için kendini yenilemek du-
rumundadır (Kartal ve Kantek, 2018; Özbey ve Başdaş, 
2018). Üniversitelerin hemşirelik eğitimi veren fakülte 
ve bölümleri simülasyon laboratuvarı oluşturulması açı-
sından desteklemesinin, geleceğin hemşire adaylarının 
yenilikçilik düzeyini arttıracağı, hastalara verilecek ka-
liteli bakım açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Farklı olarak Erol ve ark. (2018) çalışmasında, hem-
şirelik öğrencilerinin %42.6’sının kuşkucu, %34.3’ünün 
geleneksel, %19.8’inin sorgulayıcı, %2.5’inin öncü ve 
%0.8’inin yenilikçi özelliklere sahip olduğu belirtilmiştir.

Araştırmada öğrencilerinin BYÖ’nden aldıkları top-
lam puan ortalaması 66,30±7.36 olup, öğrencilerin en 
yüksek puanın (24,43±3.71) “Fikir Önderliği”, en dü-
şük puanın (15,52±2,30) “Risk Alma” alt boyutundan 
alındığı bulunmuştur (Tablo 4). Alt boyutlar yönünden 
öğrencilerin yenilikleri takip etme konusunda fikir ön-
derliği puanı daha yüksek olmakla birlikte, değişime 
dirençli oldukları ve değişimi fazla risk almadan gerçek-
leştirmek istedikleri söylenebilir.

Ertuğ ve Kaya’nın (2017) çalışmasında, hemşirelik 
öğrencilerinin ölçek puan ortalaması 63.92±10.061 ola-
rak bulunmuştur. En yüksek puanın (3.85) “deneyime 
açıklık”, en düşük puanın (2.78) ise “değişime direnç” alt 
boyutlarından alındığı belirtilmiştir. Erol ve ark (2018) 
çalışmasında, öğrencilerin %42.6’sı kuşkucu, %34.3’ü 
geleneksel, %19.8’i sorgulayıcı, %2.5’i öncü ve %0.8’i ye-
nilikçi özelliklere sahiptir. Utli ve Vural Doğru (2018) 
yaptığı çalışmada, öğrencilerin BYÖ toplam ve alt boyut 
puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu bulu-
nurken ‘değişime direnç’ ve ‘risk alma’ alt boyut puanları 
arasındaki farkın anlamlı olmadığı belirtilmiştir. Bizim 
çalışmamız ile benzer şekilde öğrencilerin yenilikçilik 
düzeyi incelendiğinde “düşük düzeyde yenilikçi” olduk-
ları görülmektedir. Ülkemizde hemşirelik öğrencileri-
nin yenilikçilik düzeyi ile ilgili sınırlı sayıda araştırmaya 
rastlanmıştır. Hemşirelik öğrencilerin yenilikçilik özel-
liklerinin düşük olduğu ve bu yönlerinin geliştirilmesi 
gerektiği düşünülmektedir. Bu konuda eğitim-öğretim 
müfredatında yer alacak seçmeli derslerin yararlı olaca-
ğı düşünülmektedir.

Zengin ve ark. (2019) çalışmasında, çalışmaya ka-
tılan hemşirelerin BYÖ toplam puan ortalaması 
66,62±8,37, “düşünce önderliği” alt boyutu puan orta-
laması 25,09±4,26, “değişime direnç” alt boyutu puan 
ortalaması 25,72±3,89, “risk alma” alt boyutu puan 
ortalaması 15,80±4,26 ve olarak bulunmuştur. Özen 
ve ark. (2020) 248 öğrenci ile yaptığı çalışmada, hem-
şirelik öğrencilerinin %41.1’inin öncü, %40.3’ünün 
ise sorgulayıcı olduğu belirtilmiştir. Meslekle ilgili 
yenilikleri takip eden öğrencilerin BYÖ toplam puan 

lunmuştur (Tablo 3). Öğrencilerin bu istekleri dikkate 
alınarak, dernek yönetimi ile iletişimlerin sağlanması ve 
tanıtım toplantılarının planlanması önerilebilir.

Öğrencilerin bireysel yenilikçilik düzeyleri ile alt bo-
yutlara göre ve toplam bireysel yenilikçilik puanları 
Tablo 4’de verilmiştir. Bireysel yenilikçilik düzeylerine 
bakıldığında, en yüksek oranda %38.8’inin sorgulayı-
cı ve %34.7’sinin kuşkucu kategoride yer aldığı görül-
müştür.  Benzer şekilde Ertuğ ve Kaya’nın (2017) ça-
lışmasında da öğrenciler sorgulayıcı kategorisinde yer 
almaktadır. Bodur (2018) yaptığı çalışmada, öğrencile-
rin %49’unun sorgulayıcı, %42.6’sının öncü, %7.7’sinin 
yenilikçi olduğunu tespit etmiştir. Sorgulayıcı bireylerin 
genel özellikleri, yeniliği benimseme konusunda ihtiyat-
lı davranma, risk alma konusunda çok fazla istekli olma-
ma ve yeni bir fikri benimsemeden önce büyük bir za-
manı onun hakkında düşünmeyle geçirme şeklindedir 
(Ertuğ ve Kaya, 2017).  

Yapılan çalışmalarda öğrencilerin çok azının yenilik-
çi olduğu, yeniliklere karşı kuşkucu özelliklere sahip 
oldukları ve risk almaktan korktukları için sorgulayıcı 
oldukları görülmektedir. Oysa yenilikçi bireyler risk al-
maktan korkmadan fikirlerini öne sürer ve uygularlar. 
Yenilikçi fikirlerin oluşabilmesi için hemşirelik eğitimi 
ve uygulamalarına yenilikçi yöntemlerin uyarlanması 
yararlı olacaktır.

Günümüzde bilimsel bilginin önemi giderek artmak-
ta ve sağlık bakım uygulamaları hızla değişmektedir 
(Özbey ve Başdaş, 2018). Pandemiye bağlı hemşire-
lik eğitiminde klinik uygulama imkanının azalması ve 
uzaktan eğitimlerin yürütülüyor olması, eğitimde yeni-
likçi yöntemlerin kullanılması gerekliliğini yaratmıştır. 
Bu bağlamda simülasyon, hemşirelik eğitiminde yaygın 
biçimde kullanılması gereken en önemli yöntemlerden 
biridir. Simülasyon yöntemleri; hemşirelik öğrencilerini 
ve yeni mezun hemşireleri öğrenme sürecine aktif şekil-
de dâhil ederek, klinik becerilerin tekrarlı uygulanması-
na, eksikliklerin hastaya ulaşmadan düzeltilebilmesine, 
klinik karar verme ve sorun çözme gibi becerilerin kaza-

Tablo 4. Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerine ve Ölçek 
Puan Ortalamalarına Göre Dağılımı (n=147)

Kategoriler Sayı (n) Yüzde (%)

Sorgulayıcı 57 38,8

Kuşkucu 51 34,7

Öncü 18 12,2

Gelenekçi 18 12,2

Yenilikçi 3 2,0

BYÖ Minimum Maximum Ort.±SD

Fikir Önderliği 16,00 34,00 24,43±3.71

Değişime Direnç 7,00 31,00 17,93±4,76

Risk Alma 9,00 20,00 15,52±2,30

Toplam 48,00 84,00 66,30±7.36
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lerin fazla olması, öğrencilerin inovasyon ile ilgili eğitim 
almak istemeleri hemşirelik mesleğinde inovasyonun 
yaygınlaşacağının göstergesidir. Öğrencilerin yenilikleri 
dernek aracılığıyla takip ederek yeniliklere uyum sağla-
maları için, değişimi başlatmak, sorgulayıcı, girişimci, 
yenilikçi, değişim ajanı rolünü üstlenmek gibi özelliklere 
sahip olmaları beklenmektedir.

Öğrenci odaklı, eğitim öğretimde kalite odaklı üniver-
sitelerde inovatif fikri olan öğrencilerin keşfedilmesi ve 
desteklenmesi sağlanmalıdır. Öğrencilere yönelik proje 
hazırlama, faydalı model, patent gibi konularda seminer-
ler, bilgilendirici toplantılar düzenlenmelidir. İnovatif 
düşünen hemşirelerin yetiştirilmesi ve desteklenmesi 
için akademisyen hemşirelerin eğitim programlarını 
ivovatif düşünmeyi destekleyecek şekilde düzenlemeleri 
yararlı olacaktır. 
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ortalaması takip etmeyenlere göre anlamlı derecede 
yüksek bulundu (p<0.05).

Utli ve Vural Doğru (2018) yaptığı çalışmada da öğ-
rencilerin cinsiyete göre değişime direnç alt boyutu 
puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı 
bulunurken fikir önderliği, risk alma alt boyutu ve top-
lam ölçek puan ortancası arasında istatiksel açıdan an-
lamlılık saptanmıştır (p <0,05) ve aynı zamanda yaşadığı 
yere ve medeni duruma göre BYÖ toplam ve alt boyut 
puan ortancaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı 
belirtilmiştir.

Globalleşen dünyanın beklentilerini karşılayabilecek 
nitelikte hemşireler yetiştirebilmek için hemşirelik eği-
timine inovatif stratejiler uygulamak zorunlu hale gel-
miştir. Simülasyon gibi uygulamalar, hemşirelik öğren-
cilerinin eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini 
arttırarak, hemşirelikte inovasyon çalışmalarını kolay-
laştırıcı olabilmektedir (Dil ve ark., 2012). Hemşire eği-
timcilerin geleneksel eğitim uygulamalarını yıkmaları ve 
bugünkü teknoloji ile entegre, öğrencilerin ve sağlık ba-
kım sisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek, kanıta dayalı 
ve esnek bir müfredat programı tasarlamaları istenmek-
tedir. Uygulamada yenilikçilik için öncelikle eğitimde 
yenilikçilik gerekmektedir (Herdman, 2009).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin bireysel ye-
nilikçilik profilleri belirlenmiştir. Buna göre bireysel 
yenilikçilik düzeyleri açısından incelendiğinde öğrenci-
lerin yenilikçilik düzeyinin düşük olduğu görülmüştür. 
Bireysel yenilikçiliğin üç kategorisi açısından ele alındı-
ğında, öğrencilerin sorgulayıcılar kategorisinde yer aldı-
ğı belirlenmiştir. 

Sorgulayıcı düzeyden yenilikçi düzeye çıkabilmek için 
hemşirelik öğrencilerinin, yeniliğe açık olmaları, de-
ğişimi istemeleri, risk alabilmeleri, farklı düşüncelere 
saygı duymaları, geniş bakış açısına sahip olmaları gibi 
özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda 
okul yıllarından başlayarak öğrencilerin desteklenmesi, 
fırsatlar yaratılması, öğrenciler ile birlikte projeler plan-
lanması ve yürütülmesi önerilebilir. 

Araştırmada, öğrencilerin yenilikçilik özelliklerini 
sosyo-demografik özelliklerinin etkilemediği saptan-
mıştır. İnovasyon eğitimi almak istemenin, kendine ait 
inovatif fikri olmanın, inovatif gelişmelerin kadın sağlı-
ğı uygulamalarına etkisine yönelik düşüncelerin, kadın 
sağlığı alanında bilinen inovatif gelişmelerin, İnovatif 
Hemşireler Derneği’ne üye olmak istemenin bireysel ye-
nilikçiliği pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Bu bağ-
lamda hemşirelik öğrencilerinin yenilikçilik düzeyler-
inin gelişebilmesi için, akademisyenler ile klinisyenler 
arasında işbirliği ve dernek hakkında bilgilendirmelerin 
sağlanması önemlidir. Dernek üyeliğini isteyen öğrenci-
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Breast cancer is one of the most common cancers in 
women worldwide and is one of the leading causes of 
death. The incidence of breast cancer in Turkey was 40.6 
per one hundred thousand in 2009 rose to 43.8 per one 
hundred thousand in 2015. When the mortality rates are 
analyzed, it is seen that it was 4053 in 2009 and 9733 in 
2013. This results shows that the increase of the incidence 
of breast cancer in Turkey over the years.It is important to 
diagnose of breast cancer in early periods with the early 
diagnosis and screening programs provides a healthy and 
long life for the individual, increases the survival rates 
and duration, improves the quality of life, facilitates can-
cer treatment and offers breast-protective treatment op-
tions to patients.

Today, education and training systems are in a con-
stant change with the developments in technology. In this 
change, the rapid spread of the internet and its becoming 
an integral part of daily life has a big role.The new gen-
eration, growing up with digital technology, frequently 
uses audio and video files on their mobile devices via the 
Internet. The fact that mobile technologies contain very 
different and rich elements enables individuals to use mo-
bile technology according to their own purposes and re-
search results.Mobile learning, which provides education 
with a pocket computer or mobile phone whenever and 
wherever an individual wants, is a learning method that 
is preferred today because it supports traditional learn-
ing and provides the freedom to start the learning process 
at any time and intervene in the process at any time and 
eliminates the time and place limit in learning has started 
to become a method.

Özer et al. (2007) aimed to examine the effects of BSE 
training given to women with video and brochure on pa-
tients' beliefs, knowledge and practices. After the train-
ing, reminders were made by regular text messages every 
month for 3 months. As a result of the study, it shows that 
women have a positive effect on knowing and perform-
ing BSE.In a study conducted by Sook You et al. (2016) 
with nursing students, many techniques such as video 
demonstration of 120 minutes and application on mod-
els were used together. As a result of the study, it was 
revealed that the level of knowledge of the group being 
trained was higher than the control group.In 2018, Alanzi 
provided breast cancer awareness training using a mobile 
messaging application. It revealed that the breast cancer 
knowledge level of the individuals in the experimental 
group increased significantly compared to the control 
group. In another study evaluating the effectiveness of a 
mobile application developed specifically for Breast Self-

Meme kanseri, Dünya genelinde kadınlarda en sık görülen 
kanserlerden biri olup ölüm nedenlerinin de başında gel-
mektedir. Türkiye’de meme kanseri sıklığı 2009 yılında yüz 
binde 40.6 iken 2015 yılında ise yüz binde 43,8’e yükselmiş-
tir. Mortalite oranları incelendiğinde ise 2009 yılında 4053 
iken 2013 yılında 9733 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar 
Türkiye’de yıllara göre meme kanseri sıklığında ve mortalite 
oranlarında bir artışın söz konusu olduğunu göstermektedir. 
Meme kanseri tanısının, erken tanı ve tarama programları ile 
erken dönemde konulması, bireye sağlıklı ve uzun bir yaşam 
sağlanması, sağ kalım oranlarının ve süresinin arttırılması, 
yaşam kalitesinin yükseltilmesi, kanser tedavisini kolaylaş-
tırılması ve meme koruyucu tedavi seçeneklerinin hastalara 
sunulabilmesi açısından önemlidir. Bunun yanında sağlık 
kontrollerinin yapılmadığı ya da sınırlı olduğu, bağlı olarak 
geç tanı ve yetersiz tedavi nedeniyle meme kanseri mortali-
te oranının yüksek olduğu Türkiye’nin de içinde yer aldığı 
düşük-orta gelirli ülkelerde, memedeki kitleyi bulmak için 
KKMM’nin önemli bir uygulama olduğu ve erken tanı ça-
lışmalarında, bu muayene tekniğinin eğitiminin temel öğe 
olduğu bildirilmektedir. KKMM basit oluşu, herkes tarafın-
dan uygulanabilmesi, özel araç ve gereç gerektirmemesi ve 
maliyetsiz olması nedeniyle çok iyi nitelikli bir erken tanı 
yöntemidir.

Günümüzde eğitim ve eğitim sistemleri, teknolojideki ge-
lişmelerle birlikte sürekli bir değişim içerisindedir. Bu deği-
şimde internet kullanımının hızla yaygınlaşması ve gündelik 
hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesinin büyük rolü 
vardır. Dijital teknolojiyle yetişmekte olan yeni nesil ses ve 
video dosyalarını internet aracılığıyla mobil aygıtlarında 
sıklıkla kullanmaktadır. Mobil teknolojilerin çok farklı ve 
zengin öğeler içermesi, bireylerin mobil teknolojiyi kendi 
amaçlarına ve araştırma sonuçlarına göre kullanma imkanı 
sağlamaktadır. Bireyin istediği yer ve zamanda cep bilgisaya-
rı veya cep telefonu ile eğitim olanağı sağlayan mobil öğren-
me, geleneksel öğrenmeyi desteklemesi ve öğrenme sürecini 
istediği anda başlatıp, istediği anda sürece müdahale edebil-
me özgürlüğünü sunarak öğrenmede zaman ve mekan sını-
rını ortadan kaldıran bir öğrenme yöntemi olması nedeniyle 
günümüzde tercih edilen bir yöntem olmaya başlamıştır.

Özer ve arkadaşları tarafından (2007) kadınlara video ve 
broşür ile verilen KKMM eğitiminin hastaların inanç, bilgi 
ve uygulamaları üzerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. 
Verilen eğitimin ardından 3 ay boyunca her ay düzenli kısa 
mesaj ile hatırlatmalar yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda 
kadınların KKMM bilme ve yapma durumunu olumlu yön-
de etkilediğini göstermiştir.

Sook You ve arkadaşlarının (2016) hemşirelik öğrencileri 
ile yaptıkları bir çalışmada 120 dakikalık video gösterimi, 
maket üzerinde uygulama gibi birçok teknik birlikte kulla-
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YÖNTEMLERİN KULLANIMI
USE OF INNOVATIVE METHODS IN  

SELF-BREAST EXAMINATION TRAINING
Yasemin Eda Tekin, Ayşegül Abdullayev

Beykent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, İstanbul



165

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

164 165164 22 - 24 Ekim 2020

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

nılmıştır. Çalışma sonucunda eğitim verilen grubun bilgi 
düzeyinin kontrol grubundan daha yüksek olduğu ortaya 
konmuştur.

2018 yılında Alanzi, bir mobil anlık mesajlaşma uygula-
ması kullanarak meme kanseri farkındalık eğitimi vermiştir. 
Deney grubunda olan bireylerin meme kanseri bilgi düze-
yinin kontrol grubuna kıyasla anlamlı düzeyde yükseldiğini 
ortaya koymuştur. Kendi Kendine Meme Muayenesine özel 
olarak geliştirilen bir mobil uygulamanın etkinliği değerlen-
diren başka bir çalışmada ise KKMM öğretimi ve teşvikinde 
mobil uygulama kullanımının 30 yaş altındaki kadınların 
düzenli KKMM yapma oranının %2.2’den %33.3’e yüksel-
mesini sağladığı ortaya konmuştur.

KKMM uygulamasının öğretiminde konu ile ilgili tasar-
lanmış video, kısa mesaj ve mobil uygulamaların özellikle 
genç yaş grubu bireylerde KKMM bilgi düzeyi ve uygulama 
sıklığının arttırılmasında kullanılan etkili araçlardır.

Anahtar Kelimeler: eğitim, kendi kendine meme muaye-
nesi, meme kanseri, mobil uygulama

Examination, it was revealed that the use of mobile appli-
cations in BSE teaching and encouragement increased the 
rate of regular BSE for women under the age of 30 from 
2.2% to 33.3%.

In teaching BSE practice, videos, text messages and mo-
bile applications designed about the subject are effective 
tools used to increase BSE knowledge and frequency of 
practice, especially in young age individuals.

Keywords: breast cancer, education, mobile applica-
tion, self breast examination
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Prenatal diagnosis is the process of identifying existing or 
possible problems of the fetus, early detection of malforma-
tions caused by genetic/non-genetic causes, and evaluation of 
the pregnancy. Prenatal diagnosis, biochemical and molec-
ular methods in the early stages of pregnancy with analysis 
of samples retrieved by showing the transmission of heredi-
tary diseases to diagnose fetal disease, prenatal treatment and 
childbirth after the necessary precautions if you have certain 
diseases for the diagnosis according to the family's request 
within the legal framework, provides opportunities for the 
termination of pregnancies.

The result of the screening test is normal, especially in cases 
of high risk of chromosomal abnormalities, such as advanced 
pregnant age, family history of the presence of the family re-
laxes the family and assures that the fetus is normal in terms 
of the pathology being screened. The higher the rates of de-
tection of the disease in which the screening test is used, the 
more the family's concerns will be addressed. Because the Test 
result is not conclusive, results reported as high risk need to be 
verified by invasive procedures.

It is thought that the innovative practices that will be devel-
oped during the follow-up and monitoring of Prenatal diag-
nostic tests will be facilitated during the important stages of 
the process. At this stage, midwives can also increase their field 
of business by developing their creativity or existing products 
in a different way to meet the needs of pregnant women in 
the prenatal diagnostic process, to produce new approaches, 
services and products. First of all, midwives need to be open 
to innovation, to produce innovation, to adapt innovations to 
practice, and to effectively demonstrate the role of innovator 
(innovator) in order to identify and meet the requirements 
for Prenatal diagnosis. In order to ensure the autonomy of 
the pregnant woman and to obtain informed consent without 
having any effect, first sufficient information about the test 
must be made. Therefore, before the test is requested, basic in-
formation such as the purpose of the test to be looked at, how 
long the results will be obtained, what should be done if the 
risk is high should be given. The screening tests that are still 
being used show that information is not sufficient, although 
it is simpler.

As a result, you have enough information about prenatal 
testing of pregnant women, midwives, nurses and physicians 
to give information and advice about prenatal screening tests 
in this regard, a standard implementation of education pro-
gramming and education in hospitals, prenatal testing bro-
chures, posters, preparation and delivery of training kit is very 
important in providing with their pregnancies. Therefore, it 
is obvious that there is a need for innovative approaches to be 
developed.

Keywords: prenatal diagnosis, innovation, midwife, inno-
vative product

Prenatal tanı, fetüsün mevcut ya da olası problemlerinin ta-
nımlanması genetik/genetik dışı nedenlerin yol açtığı malfor-
masyonların erken tespit edilmesi ve gebenin değerlendirilmesi 
işlemidir. Prenatal tanı, gebeliğin erken dönemlerinde biyokim-
yasal ve moleküler yöntemlerle alınan fetal örneklerin incelen-
mesiyle kalıtsal geçiş gösteren hastalıkların tanılanmasına, has-
talığın varsa doğum öncesi tedavisine ve doğum sonrası gerekli 
önlemlerin alınmasına, tanısı konulan bazı hastalıklar için yasal 
çerçeveler dahilinde ailenin isteği doğrultusunda gebeliklerin 
sonlandırılması imkanlarını sağlamaktadır.

Tarama testinin sonucunun normal gelmesi, özellikle ileri gebe 
yaşı, aile öyküsünün bulunması gibi kromozom anomalisi riski-
nin yüksek olduğu durumlarda aileyi rahatlatır ve tarama yapılan 
patoloji açısından fetüsün normal olduğu konusunda güvence 
verir. Kullanılan tarama testinin taramanın yapıldığı hastalığı 
saptama oranları ne kadar yüksek olursa ailenin endişeleri de 
o ölçüde giderilmiş olacaktır. Test sonucu kesin olmadığından 
yüksek risk olarak rapor edilen sonuçların invaziv girişimler ile 
doğrulanması gerekmektedir.

Prenatal tanı testlerinin takibi ve izlenmesi aşamalarında ge-
liştirilecek inovatif uygulamaların sürecin önemli aşamalarında 
kolaylaştırıcı olacağı düşünülmektedir. Bu aşamada ebeler; gebe-
lerin prenatal tanılama sürecinde gereksinimlerini karşılamak, 
yeni yaklaşımlar, hizmetler ve ürünler üretmek için yaratıcılığını 
veya mevcut olan ürünleri farklı bir şekilde, geliştirerek kendi 
iş alanlarını da arttırabilirler. Prenatal tanılamada gereksinim-
lerin neler olduğunu tespit etmek ve bu gereksinimleri karşıla-
mak için her şeyden önce ebelerin yeniliğe açık olmaları, yenilik 
üretebilmeleri, yenilikleri pratiğe uyarlayabilmeleri ve inovatör 
(yenilikçi) rolünü etkili bir şekilde sergilemeleri gerekmektedir. 
Gebenin özerkliğinin sağlanabilmesi ve etki altında kalmadan 
bilgilendirilmiş onamının alınabilmesi için öncelikle test ile ilgili 
yeterli bilgilendirmenin yapılmış olması gerekir. O nedenle, test 
istenmeden önce testin bakılma amacı, ne kadar süre içinde so-
nuç alınacağı, risk yüksek çıkarsa yapılması gerekenler gibi temel 
bilgiler verilmelidir. Hala kullanılmakta olan tarama testlerinde 
bilgilendirmenin daha basit olmasına rağmen yeterli yapılama-
dığı görülmektedir.

Sonuç olarak; gebelerin prenatal testler hakkında yeterli bilgi 
sahibi olması, ebe, hemşire ve hekimlerin prenatal tarama test-
leri hakkında bilgi ve danışmanlık vermesi, bu konuda standart 
bir eğitim programlanması ve eğitimin hastanelerde yürütülme-
si, prenatal testlerle ilgili broşür, afiş, eğitim kiti hazırlanması ve 
bunların gebelere ulaştırılması ile sağlanması oldukça önemlidir. 
Bu nedenle geliştirilecek inovatif yaklaşımlara fazlasıyla gereksi-
nim olduğu ortadadır.

Anahtar Kelimeler: prenatal tanı, inovasyon, ebe, inovatif 
ürün
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With the developing technology, the use of simulation 
based education method has become widespread in nurs-
ing education. Simulation in nursing education allows stu-
dents to experience clinical situations in a realistic learning 
environment.

Fidelity refers to how close a simulation is to reality. The role 
of moulage applications to create highly realistic medical sim-
ulations is very important. There is a limited literature about 
medical moulage and its techniques.

Moulage is a French origin word used for "casting or mold-
ing". It is a method of using make-up, odor or synthetic mate-
rial to create lesions, skin findings, aging, bleeding and trau-
matized areas on simulated patient or mannequins in order to 
increase realism in simulation sessions.

Moulage is used to make participants' experiences more 
realistic. Because most of the nursing assessments are based 
on sensory experiences such as feeling, smelling, hearing and 
seeing. Moulage contributes to increase realism by completing 
sensory gaps in the scenario content.

Although the exact history of moulage is not known, skin 
lesions made with wax were used in medical education during 
Renaissance period (6). Moulage started when medical stu-
dents poured wax onto the cadaver and took the mold. It was 
then stained to organ and tissue colors to enhance the realism 
of these patterns. The molds taken in that period are now ex-
hibited in museums and today they are used together with the 
terms simulation, effect makeup and moulage.

The moulage may be as simple as the application of pre-
formed rubber, silicone or latex prostheses, or may be more 
complex to create skin lesions, incisions or wounds on differ-
ent body part. What is important here is to choose the right 
moulage technique by taking into consideration factors such 
as education, environment and participants. Following deter-
mination of the appropriate method for the training, the 3-di-
mensional moulage and environment preparation should be 
performed by experienced educators.

Priority considerations for medical moulage;
• Always use a barrier to maintain the integrity of simulator 

surfaces or the skin of simulated patients.
• Untested material should not be applied directly on the 

simulator surface or skin.
• For simulated patients, latex allergy should be questioned.
Moulage Methods
1. Effect moulage made by only using paint; bruises, 1st de-

gree burn, friction/ laceration, dirt, etc.
2. 3D wound moulage made by using wax, latex, silicone; in-

sicions, wounds, burns, gunshot wounds, surgery incision, etc.
3. 3D makeup made by using stick-on and strap-on wounds; 

insicions, fractured bones, foreign materials, etc

Teknoloji ve eğitimde ortaya çıkan yeni gelişmeler hemşirelik 
eğitiminde teknik ve teknik dışı becerilerin artırılmasında yaygın 
olarak kullanılan, güvenilir eğitim yöntemlerinden biri olan si-
mülasyon uygulamalarının ve araçlarının yaygınlaşmasına fırsat 
vermiştir. Hemşirelik eğitiminde simülasyon, öğrencilere klinik-
te var olan durumu gerçeğe yakın bir öğrenme ortamında dene-
yimleme olanağı sağlar.

Benzerlik düzeyi (fidelity), bir simülasyonun gerçeğe ne kadar 
yakın olduğunu ifade eder. Yüksek benzerlikte tıbbi simülasyon-
lar oluşturmak için kullanılan mulaj uygulamalarının rolü ol-
dukça önemlidir. Mulaj ve teknikleriyle ilgili sınırlı bir literatür 
bulunmaktadır.

Mulaj; "Döküm veya kalıplama" için kullanılan Fransızca kö-
kenli bir kelimedir. Simülasyon uygulamalarında gerçekçiliği 
arttırmak amacıyla senaryoya özgün insanlar veya mankenler 
üzerinde lezyonlar, cilt bulguları, yaşlanma belirtileri, kanamalar 
ve travmatize alanlar oluşturmak için makyaj, koku veya sentetik 
malzeme kullanma yöntemidir.

Senaryolar temel fizyoloji kurallarına göre tasarlanmaktadır. 
Mulaj, katılımcıların deneyimlerini daha gerçekçi yapmak için 
kullanılır. Çünkü hemşirelik değerlendirmelerinin çoğu hisset-
mek, koklamak, işitmek ve görmek gibi duyusal deneyimlere 
dayanmaktadır. Mulaj senaryo içeriğindeki duyusal boşlukları 
tamamlayarak gerçekçiliği arttırmaya katkı sağlar.

Mulaj denemelerinin tarihçesi tam olarak bilinmemekle birlik-
te, Rönesans döneminde balmumu ile yapılmış cilt lezyonlarının 
tıp eğitiminde kullanıldığı bilinmektedir.

Mulaj, tıp öğrencilerinin kadavra üzerine balmumu dökerek 
kalıp almalarıyla başladı. Daha sonra bu kalıpların gerçekçiliği-
ni arttırmak için organ ve doku renklerine boyandı. O dönem-
de alınmış kalıplar günümüzde müzelerde sergilenmekte ve 
bugün simülasyon, efekt makyaj ve mulaj terimleriyle bir arada 
kullanılmaktadır.

Mulaj, önceden hazırlanmış kauçuk, silikon veya lateks protez-
lerinin uygulanması kadar basit olabileceği gibi, ekstremitelerde, 
göğüs, el ve benzeri birçok bölgede oluşturulacak çeşitli cilt lez-
yonları, kesiler ya da karmaşık makyaj tekniklerinin kullanıldığı 
uygulamalardan da oluşabilir. Burada önemli olan eğitim konu-
su, ortam, katılımcı kitle gibi unsurların dikkate alınarak doğru 
mulaj tekniğinin belirlenmesidir. Eğitime uygun yöntemin belir-
lenmesinin ardından ortam hazırlığı aşamasında simülatör veya 
standardize hasta üzerine 3 boyutlu mulaj uygulaması deneyimli 
kişilerce gerçekleştirilmelidir.

Mulaj uygulamalarında öncelikle dikkat edilecekler;
• Her zaman bir bariyer kullanarak simülatör yüzeyleri veya 

standardize hasta ise doku bütünlüğü korunmalıdır.
• Test edilmemiş materyal doğrudan simülatör yüzeyi veya cilt 

üzerine uygulanmamalıdır.
• Standardize hasta kullanılacak ise latex allerjisi muhakkak 

sorgulanmalıdır.
Mulaj Yöntemleri
1. Sadece boya kullanılarak gerçekleştirilen efekt makyajlar 

(Morluk, 1.derece yanık, sürtünme, kir vb.)
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Günümüzde sağlık profesyonellerinin eğitiminde si-
mülasyon önemli bir yer ediniyor (1).Gelişen teknoloji 
ile birlikte hemşirelik eğitiminde yeni öğrenme araçları-
nın kullanımı ve gelişimi de artmıştır. Teknoloji ve eği-
timde ortaya çıkan bu gelişmeler hemşirelik eğitiminde 
teknik ve teknik dışı becerilerin artırılmasında yaygın 
olarak kullanılan, güvenilir eğitim yöntemlerinden biri 
olan simülasyon uygulamalarının ve araçlarının yay-
gınlaşmasına fırsat vermiştir (2). Hemşirelik eğitiminde 
simülasyon, öğrencilere klinikte var olan durumu gerçe-
ğe yakın bir öğrenme ortamında deneyimleme olanağı 
sağlar(3).

Benzerlik düzeyi (fidelity), bir simülasyonun gerçeğe 
ne kadar yakın olduğunu ifade eder. Gerçeklik düzeyleri 
şu şekilde tanımlanır:

•	 Düşük Benzerlikli: bu kategorideki simülasyonlar, 
statik modeller, beceri uygulamaları veya iki boyutlu gö-
rüntüler ile katılımcılara en az gerçeklik hissi verir. 

•	Orta Benzerlikli: bu simülasyonlar daha gerçekçidir.  
Katılımcılara intravenöz ve diğer enjeksiyonlar, nazo-
gastrik tüp takımı, trakeostomiden aspire etme, foley 
sonda takımı gibi uygulamalarla birlikte solunum, kalp 
ve bağırsak seslerinin değerlendirilmesine izin verir.   

•	Yüksek Benzerlikli:  bu simülasyon en gerçekçi ola-
nıdır. Katılımcılara gerçeğe çok yakın bir ortamda maksi-
mum etkileşim imkanı sunar (4,5).

Yüksek benzerlikte tıbbi simülasyonlar oluşturmak 
için kullanılan mulaj uygulamalarının rolü oldukça 
önemlidir. Mulaj ve teknikleriyle ilgili sınırlı bir literatür 
bulunmaktadır.  

N. Shiner ve arkadaşlarının mulaj kullanarak simü-
lasyon tabanlı hazırladıkları yanık eğitimi çalışmaları-
nın sonunda, öğrencilerin benzer vakalarda kendilerini 
daha hazır hissettikleri görülmüştür (11). 

Amit Garg ve arkadaşlarının Tıp fakültesi ikinci sınıf 
öğrencileriyle gerçekleştirdiği bir çalışmada; 2 boyutlu 
geleneksel  eğitim metodları ile 3 boyutlu modern eğitim 
metodlarının (silikon bazlı protezler, çeşitli cilt lezyon-
ları vb) etkinliği karşılaştırıldı. Eğitimden hemen sonra 
ve üçüncü ayın sonunda karşılaştırılan sonuçlarda; 3 bo-
yutlu modern eğitim metodlarının, 2 boyutlu geleneksel 
eğitim metodlarına kıyasla etkinliğinin anlamlı olarak 
daha yüksek olduğu tespit edilmiş (8).

Mulaj
“Döküm veya kalıplama” için kullanılan Fransızca 

kökenli bir kelimedir(4). Simülasyon uygulamalarında 
gerçekçiliği arttırmak amacıyla senaryoya özgün in-
sanlar veya mankenler üzerinde lezyonlar, cilt bulgula-
rı, yaşlanma belirtileri, kanamalar ve travmatize alanlar 
oluşturmak için makyaj, koku veya sentetik malzeme 
kullanma yöntemidir(5). Bir başka deyişle yaraları si-
müle etmek için sahte yaralanmalar yaratma sanatıdır 
(7).

Senaryolar temel fizyoloji kurallarına göre tasarlan-
maktadır. Mulaj, katılımcıların deneyimlerini daha ger-
çekçi yapmak için kullanılır. Çünkü hemşirelik değer-
lendirmelerinin çoğu hissetmek, koklamak, işitmek ve 
görmek gibi duyusal deneyimlere dayanmaktadır. Mulaj 
senaryo içeriğindeki duyusal boşlukları tamamlayarak 
gerçekçiliği arttırmaya katkı sağlar (4,6).

Mulaj denemelerinin tarihçesi tam olarak bilinme-
mekle birlikte, Rönesans döneminde balmumu ile yapıl-
mış cilt lezyonlarının tıp eğitiminde kullanıldığı bilin-
mektedir (8).

Floransa’da 1600’lü yıllarda tıp anatomi eğitimlerinde 
cesetler üzerinde çalışılıyordu. Ancak cesetlerin çürü-
mesi ve uzun süre kullanılamaması nedeniyle 1600’lü 
yılların sonunda balmumundan yapılmış doku ve organ-
ların kullanıldığı bilinmektedir (9).

2. Wax, latex, silikon gibi malzemelerle yapılan 3 boyutlu yara-
lar (Kesikler, yaralar, yanıklar, kurşunlanma, cerrahi insizyon vb.)

3. Hazır protezler kullanılarak gerçekleştirilen 3 boyutlu efekt 
makyajlar (Kesik, kırık, yabancı cisim vb.)

Tüm bu yöntemlerin yanı sıra bazı vücut çıktıları ve kokular-
da mulaj uygulamaları kapsamına dahildir. Kanamalı yaralar için 
sıvı kan, burun akıntısı için jöle kıvamında sıvılar, kusmuk, dışkı, 
idrar, irin gibi daha birçok örnek sayabiliriz.

Mulaj uygulamaları gerçeği referans alarak hazırlanmalıdır. 
Medikal mulaj uygulamaları gerçeği en iyi yansıtacak şekilde ti-
tizlikle yapılmalıdır. Aksi takdirde uygulama gerçeği yansıtmak-
tan çok uzaklaşır ki bu da eğitim etkinliğimizi önemli ölçüde 
düşürür. Başarılı bir simülasyon eğitimi, gerçeğe en yakın hazır-
lanmış ortamla sağlanır diyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: medikal mulaj, simülasyon, hemşirelik 
eğitimi

In addition to these methods, body's waste and fluids such 
as bleeding wounds, nasal discharge, vomit, feces, urine and 
pus can be created by using moulage technique.

The application of moulage should be prepared with refer-
ence to real conditions. Medical moulage applications should 
be performed meticulously to reflect the truth. Otherwise, the 
practice is far from reflecting reality, which significantly re-
duces our educational effectiveness. We can say that successful 
simulation training is provided by an environment, that is pre-
pared to be as close as possible to reality.

Keywords: medical moulage, simulation, nursing 
training
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Görsel 1. Floransa 1600’lerin sonunda. Gaetano Zumbo tarafından 
yapılan veba salgını balmumu modellemeleri.

 

Görsel 2. 1700’lerin ortalarında Bologna. Hamile bir kadının balmu-
mundan yapılmış modellemesi. 

 

Görsel 3. Viyana 1786. Floransa’da yapılmış kafa ve boyun balmumu 
modeli

 

Görsel 4. Zürih Üniversitesi 2010. Lotte Volger ve Elsbeth Stoiber tara-
fından 1900’lerin ortalarında yapılan suçiçeği mulajı

Mulaj, tıp öğrencilerinin kadavra üzerine balmu-
mu dökerek kalıp almalarıyla başladı. Daha sonra bu 
kalıpların gerçekçiliğini arttırmak için organ ve doku 
renklerine boyandı. O dönemde alınmış kalıplar günü-
müzde müzelerde sergilenmekte ve bugün simülasyon, 
efekt makyaj ve mulaj terimleriyle bir arada kullanıl-
maktadır  (12).

Mulaj, önceden hazırlanmış kauçuk, silikon veya 
lateks protezlerinin uygulanması kadar basit olabile-
ceği gibi,  ekstremitelerde, göğüs, el ve benzeri birçok 
bölgede oluşturulacak çeşitli cilt lezyonları, kesiler ya 
da karmaşık makyaj tekniklerinin kullanıldığı uygu-
lamalardan da oluşabilir. Burada önemli olan eğitim 
konusu, ortam, katılımcı kitle gibi unsurların dikka-
te alınarak doğru mulaj tekniğinin belirlenmesidir. 
Eğitime uygun yöntemin belirlenmesinin ardından 
ortam hazırlığı aşamasında simülatör veya standardize 
hasta üzerine 3 boyutlu mulaj uygulaması deneyimli 
kişilerce gerçekleştirilmelidir.

Mulaj uygulayıcıları ev tarifleri, kitaplar, web tabanlı 
videolar ve özel kurslara katılarak uygulamalarını ge-
liştirebilirler. Düşük maliyetli ancak profesyonel uy-
gulamalar yapabilmek için uzun uğraşlar, deneyimler 
kazanmak gerekmektedir. Uygulayıcının profesyonel 
olması mulajın gerçekçiliği ile doğru orantılıdır.

Pywell M.J. ve arkadaşlarının profesyonel ve amatör 
mulaj uygulamalarını karşılaştırdıkları çalışmalarında;  
profesyonel teknik kullanılarak daha düşük maliyet-
li mulaj uygulamalarının amatör uygulamalarından 
daha yüksek gerçeklikte olduğu tespit edilmiştir (10).

Mulaj yöntemine uygun doğru malzeme ve ekipman 
dikkatli ve eksiksiz hazırlanmalıdır (Görsel 5).

Görsel 5. Moulage Kits
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2. Wax, latex, silikon gibi malzemelerle yapılan 3 bo-
yutlu yaralar (Görsel 4);

• Kesikler, yaralar, yanıklar, kurşunlanma, cerrahi in-
sizyon vb.

Görsel 8. Wax kullanılarak yapılmış kesik, Latex kullanılarak gerçekleş-
tirilmiş 3. Derece yanık ve  Silikon ile hazırlanmış yara.

3. Hazır protezler kullanılarak gerçekleştirilen 3 bo-
yutlu efekt makyajlar;

• Kesik,  kırık, yabancı cisim vb.

Mulaj uygulamalarında öncelikle dikkat edilecekler;
•	Her zaman bir bariyer kullanarak simülatör yüzeyleri 

veya standardize hasta ise doku bütünlüğü korunmalıdır.
•	Test edilmemiş materyal doğrudan simülatör yüzeyi 

veya cilt üzerine uygulanmamalıdır.
•	Standardize hasta kullanılacak ise latex allerjisi mu-

hakkak sorgulanmalıdır (6).
Bariyerler;
• Sert bariyerler; plastik sargı, mumlu kağıt, pres ve 

mühür sargısı, prezervatif, alüminyum folyo, tegaderm, 
şeffaf bant.

• Yumuşak bariyerler; petrol jölesi, soğuk krem, bebek 
yağı, “cilt” veya kauçuk çimento olabilir (6).

Mulaj Yöntemleri
1. Sadece boya kullanılarak gerçekleştirilen efekt mak-

yajları (Görsel 6 ve 7);
• Morluk, 1. derece yanık, sürtünme, kir vb.

Görsel 6. Morluk efekti

Görsel 7. Sürtünme efekti
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Mulaj uygulamaları gerçeği referans alarak hazır-
lanmalıdır. Medikal mulaj uygulamaları gerçeği en iyi 
yansıtacak şekilde titizlikle yapılmalıdır. Aksi takdirde 
uygulama gerçeği yansıtmaktan çok uzaklaşır ki bu da 
eğitim etkinliğimizi önemli ölçüde düşürür.

Başarılı bir simülasyon eğitimi, gerçeğe en yakın ha-
zırlanmış ortamla sağlanır diyebiliriz.
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Görsel 9. Çeşitli protez örnekleri. 

Tüm bu yöntemlerin yanı sıra bazı vücut çıktıları 
ve kokularda mulaj uygulamaları kapsamına dahildir. 
Kanamalı yaralar için sıvı kan, burun akıntısı için jöle 
kıvamında sıvılar, kusmuk, dışkı, idrar, irin gibi daha 
birçok örnek sayabiliriz.
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AIM: Long-term hospitalizations and serious medical proce-
dures in the cancer treatment process include negative experi-
ences for adolescents. The fact that they have fun activities in 
the hospital allows them to express their feelings. Mandala, one 
of these activities, is an art therapy method that allows patients 
to express themselves in a professional relationship. Mandala is 
usually made from the center and grows in a circle that expands 
from inside to outside. In this study, it was aimed to determine 
the experiences of adolescents receiving cancer treatment.

MATERIALS AND METHODS: The study was carried out 
using a qualitative research design. Permission was obtained 
from Akdeniz University Clinical Research Ethics Committee 
(Decision no: 671). The sample consisted of adolescents between 
the ages of 12 and 18 who received cancer treatment inpatient 
at Akdeniz University Hospital Child Hematology / Oncology 
Service. Purposeful sampling method was used. The sample 
size was determined by achieving data saturation. The data were 
obtained from 12 adolescents. In order for each participant to 
express himself, one session was performed with a classical / in-
strumental music and one session with individual mandala activ-
ity. Adolescent was asked to interpret the mandala he drew. The 
data were collected through a semi-structured interview form. 
Individual interviews were made face to face with adolescents. 
Each interview lasted 15-40 minutes. The interviews were record-
ed digitally and transferred in writing. Interview transcript data 
were analyzed by content analysis method.

RESULTS:
Main theme: Being a cancer patient adolescent
Sub-theme: Change in health
(Figure 1)
‘‘My illness progresses bitter-sweetly. Spring comes some-

times, flowers blossom and create colours; sometimes fall 
comes and colors fade’’ (ID 4; Figure 1).

Sub-theme: Restriction of freedom
(Figure 2)
"I am in a prison in the hospital. There are iron guardrails to 

hold. I feel like a prisoner. There is a blue sea outside the pris-
on. I need to be aware of the beauty outside’’ (ID 9; Figure 2).

Feeling Lonely
(Figure 3)
‘‘I cannot share my feelings and thoughts with anyone. I do 

not have any close friends. This mandala expresses my loneli-
ness’’ (ID 2; Figure 3).

Main theme: Coping with cancer
Sub-theme: Psychological growth
(Figure 4)
‘‘The black lines on the blue show how my disease is like the 

battering waves in the sea. The purple triangles in the second 
circle express my dreams. The blue triangles say that I work 
and struggle a lot. The red roses show that I will be a valuable 
person when I get older’’ (ID 11; Figure 4).

Sub-theme: Hope for healing

GİRİŞ VE AMAÇ: Kanser tedavisi sürecinde uzun süreli 
hastane yatışları ve ciddi tıbbi prosedürler çocuk/ergenler için 
olumsuz yaşantıları içerir. Çocukların hastanede eğlenceli akti-
viteler yapması duygularını ifade etmesine olanak sağlar. Bu ak-
tivitelerden biri olan mandala, hastaların profesyonel bir ilişki 
içinde kendini ifade etmesine olanak sağlayan bir sanat terapi 
yöntemidir. Mandala genellikle merkezden başlayarak yapı-
lır ve içten dışa genişleyen daire şeklinde büyür. Bu çalışmada, 
kanser tedavisi alan ergenlerin deneyimlerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma, nitel araştırma deseni kulla-
nılarak yürütülmüştür. Akdeniz Üniversitesi Klinik Araştırmalar 
Etik Kurulu’ndan izin alınmıştır (Karar no: 671). Örneklem 
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji 
Servisi’nde yatarak kanser tedavisi alan 12-18 yaş arasındaki er-
genlerden oluşmuştur. Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Örneklem büyüklüğü veri doygunluğuna ulaşılmasıyla belirlen-
miştir. Veriler 12 ergenden elde edilmiştir.

Her katılımcıya kendini ifade etmesi için bir seans klasik/
enstrümental müzik eşliğinde bir seans bireysel mandala ak-
tivitesi yaptırılmıştır. Ergenler mandalayı hastanede sessiz 
bir odada, resim kağıdına çizip, boyamıştır. Ergenden çizdi-
ği mandalayı yorumlaması istenmiştir. Veriler yarı yapılan-
dırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Ergenlerle yüz yüze 
bireysel görüşme yapılmıştır. Her görüşme 15-40 dakika sür-
müştür. Görüşmeler dijital ortamda kaydedilip, yazılı olarak 
aktarılmıştır. Görüşme transkript verileri içerik analizi yönte-
miyle analiz edilmiştir.

BULGULAR:
Ana tema: Kanser hastası ergen olmak
Alt tema: Sağlık durumunda değişim
‘‘Kemoterapi alırken istemesem de bana yan etkileri oluyor, 

ama sonra geçiyor’’ (ID 4).
(Şekil 1, ID 4, 17 yaşında, kız, ALL)

Alt tema: Özgürlüğün kısıtlanması
‘‘Hastanede yatarken tek bir odada olduğum için özgürlüğüm 

elimden alınmış gibi hissediyorum’’. (ID 4)
(Şekil 2, ID 9, 17 yaşında, kız, Hodgkin lenfoma)

Alt tema: Yalnız Hissetme
‘‘İnsanların bana ‘‘sen güçlüsün iyileşmeyi başarırsın’’ demeleri 

beni yalnız hissettiriyor, bunun yerine ‘‘ben yanındayım, birlikte 
atlatacağız’’ demelerini istiyorum’’. (ID 9).

(Şekil 3, ID 2, 14 yaşında, kız, AML)

Ana tema: Kanserle baş etme
Alt tema: Psikolojik Büyüme
‘‘Hayata karşı bakış açım değişti, her şeyin tozpembe olmadığı-

nı anladım. Hasta insanlara çok fazla konuda yardım edilebilece-
ğini fark ettim.’’ (ID 7)

(Şekil 4, ID 11, 12 yaşında, kız, ALL)
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Şekil 1.‘‘Hastalık sürecim bir iyi bir kötü gidiyor. Bazen ilkbahar geliyor, 
çiçek açıyor, renkleniyor, bazen sonbahar geliyor, renkler soluyor.’’

Şekil 2. ‘‘Orta bölümde bir zindandayım. Tutmak için demir korkuluklar 
var. Kendimi tutsak hissediyorum… Gerçek hayatta iyi ve kötü iki yön 
vardır.’’

Şekil 3. ‘‘Ben duygu ve düşüncelerimi kimseyle paylaşamıyorum. Yakın 
arkadaşım yok. Bu mandala yalnızlığı anlatıyor.’’

Alt tema: İyileşmeye Yönelik Umut
‘‘Bu hastalık ben de geçici bir misafir, elbette iyileşeceğim’’ 

(ID 3).
(Şekil 5, ID 6, 15 yaşında, erkek, Ewing sarkom)

SONUÇ: Kanser tedavisi alan ergenlerin olumsuz deneyim-
lerin yanı sıra olumlu deneyimler de yaşadıkları belirlenmiştir. 
Hemşirelerin mandala çizimini kanser hastası ergenlerle iletişimi 
kolaylaştırmak ya da deneyimlerini belirlemek için kullanması 
önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: kanser, mandala, ergen, deneyim

Şekil 4. ‘‘Mavinin üzerinde siyah çizgiler dalgalı denizlerde boğuşmak 
gibi hastalığımı anlatıyor. İkinci dairedeki mor üçgenler hayallerimi, 
mavi üçgenler çok çalıştığımı ve çabaladığımı ifade ediyor… Kırmızı 
güller yaşlılığımda değerli bir insan olacağımı yıldızlar ise insanlığa 
önemli faydalarım olacağını anlatıyor.’’

Şekil 5. ‘‘Siyah beyaz olan kısım önceki rutin hayatımı anlatıyor. Mor 
şekiller hastalığımı anlatıyor. İç içe üçgenler zorlukları, kalpler ise 
iyileştiğimi ve eskisinden daha güzel bir hayatım olacağını anlatıyor.’’

(Figure 5)
“The black and white part shows my previous, routine life. 

The purple shapes represent my disease. The nested triangles 
indicate difficulties and the rainbow means that there are 
beauties as well as difficulties in life. The hearts show that I 
will get better.’ (ID 6; Figure 5).

CONCLUSION: It has been determined that adolescents 
receiving cancer treatment have positive experiences as 
well as negative experiences. It is recommended that nurses 
use the mandala drawing to facilitate communication with 
adolescents.

Keywords: cancer, mandala, adolescent, experience
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INTRODUCTION AND AIM: Self-efficacy; It is the 
belief or disbelief of the individual towards his success in 
overcoming the change or results that he can experience. 
Determining and increasing the self-efficacy level of chil-
dren with chronic diseases related to the disease and treat-
ment process mediates disease management. In this study, 
Emerson et al. It is aimed to adapt the Pediatric Rating of 
Chronic Illness Self ‐ Efficacy (PRCISE) Scale developed by 
(2018) to Turkish culture, to test its validity and reliability 
and to evaluate the self-efficacy level of children.

MATERIALS AND METHODS: The sample of the study 
consisted of children between 9 and 17 years of age who 
were followed up with chronic disease in pediatric hema-
tology / oncology, pediatric cardiology, pediatric nephrolo-
gy, pediatric endocrine, pediatric allergy and immunology, 
pediatric gastroenterology and other polyclinics (neurolo-
gy, etc.). 220 children with chronic diseases selected by the 
purposeful sampling method were included in the study. 
Data collection process was conducted between April-
November 2019 in the clinic of a university hospital in 
Turkey.

Culture / language adaptation and psychometric proper-
ties were evaluated in the study. The translation-back-trans-
lation method was used in the language validation phase. 
For content validity, expert opinion was obtained from 10 
people for the scale items to represent the quality to be 
measured and to be clearly and easily understood by the 
target audience. After the scope validity analysis, the scale 
items took their final form by making a pilot application 
with 10 children.

RESULTS: The average age of the children was 13.83 ± 
2.35, the mean time for diagnosis was 72.03 ± 64.25 months 
and 47.3% were male. The average score was determined as 
106.80 ± 17.92 on the scale evaluated over 150. The self-ef-
ficacy score average is the highest in endocrinology (113.76 
± 19.06) and the lowest is in the hematology / oncology 
(102.46 ± 16.37) outpatient clinic.

It is stated by experts that all items in the PRCISE-Tr 
measuring instrument are valid. The scope validity index 
(CVI) scores are between.80 and 1.00 and the average is.96. 
In EFA, KMO coefficient was 0.715, Barlett's sphericity test 
(χ2 (105) = 497.953; p = 0.000).

Emerson et al. Based on the original scale structure (sin-
gle factor model) developed in (2018), EFA and CFA were 
performed. However, the results showed that the 15-item 
single-factor model was not suitable in CFA. Therefore, 

GİRİŞ VE AMAÇ: Öz-yeterlik; bireyin yaşayabileceği deği-
şim ya da sonuçların üstesinden gelme başarısına yönelik inancı 
ya da inançsızlığıdır. Kronik hastalığı olan çocukların hastalık 
ve tedavi sürecine ilişkin öz-yeterlik düzeyinin belirlenmesi 
ve arttırılması hastalık yönetimine aracılık etmektedir. Bu ça-
lışmada Emerson et al. (2018) tarafından geliştirilen Pediatric 
Rating of Chronic Illness Self‐Efficacy (PRCISE) Ölçeği’nin 
Türk kültürüne uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin test 
edilmesi ve çocukların öz-yeterlik düzeyinin değerlendirilmesi 
amaçlanmaktadır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmanın örneklemini çocuk he-
matoloji/onkoloji, çocuk kardiyoloji, çocuk nefroloji, çocuk 
endokrin, çocuk allerji ve immünoloji, çocuk gastroenteroloji 
ve diğer polikliniklerde (nöroloji vb.) kronik hastalık ile izlenen 
9-17 yaş arasındaki çocuklar oluşturmuştur. Çalışmaya amaçlı 
örnekleme yöntemiyle seçilen 220 kronik hastalığa sahip çocuk 
dahil edilmiştir. Veri toplama süreci Nisan-Kasım 2019 tarihleri 
arasında Türkiye’de bir Üniversite Hastanesi’nin polikliniğinde 
yürütülmüştür. PRCISE Emerson et al. (2018) tarafından ge-
liştirilen bir ölçme aracıdır. Kronik hastalıklara sahip 7-20 yaş 
grubu çocuklarda yürütülmüştür. Tüm maddeleri olumlu, 15 
maddelik 11’li likert tipi bir ölçektir. Ölçekteki cevaplar 0’dan 
10’a kadar numaralandırılmıştır. 0, ‘‘ Hiç emin değilim’’ ve 10, 
‘‘Çok eminim’’ şeklinde ifadelerden oluşmaktadır. Ölçekteki her 
bir maddenin alacağı puan 0-10 arasındadır.

Çalışmada kültür/dil adaptasyonu ve psikometrik özellikler 
değerlendirilmiştir. Dil geçerlik aşamasında çeviri-geri çeviri 
yöntemi kullanılmıştır. Kapsam geçerliği için lawshe tekniği 
kullanılarak ölçek maddelerinin ölçülecek niteliği temsil et-
mesi, hedef kitle tarafından açık ve kolay anlaşılabilmesi ko-
nusunda 10 kişiden uzman görüşü alınmıştır. Kapsam geçerlik 
analizinden sonra 10 çocuk ile pilot uygulama yapılarak ölçek 
maddeleri son şeklini almıştır.

Analizler için SPSS 23.0 ve AMOS 21 istatistik paket prog-
ramı kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek ama-
cıyla açımlayıcı faktör analizi (EFA) ve doğrulayıcı faktör 
analizi (CFA) yapılmıştır. İç tutarlık cronbach alfa katsayısıyla 
kontrol edilmiştir. Ölçeği Türkçe’ye uyarlamak için Natacha D. 
Emerson’dan e-mail yoluyla izin alınmıştır. Çalışmanın yapıla-
bilmesi için Akdeniz Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul 
onayı (Karar no: 846) ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nden 
yazılı kurum izni alınmıştır.

BULGULAR: Çocukların yaş ortalaması 13.83 ± 2.35, tanı 
alma süresi ortalama 72.03 ± 64.25 ay ve %47.3’si erkekti. 150 
üzerinden değerlendirilen ölçekte puan ortalamaları 106.80 ± 
17.92 olarak belirlenmiştir. Öz-yeterlik puan ortalaması en yük-
sek endokrinoloji (113.76 ± 19.06), en düşük ise hematoloji/on-
koloji (102.46 ± 16.37) polikliniğinde izlenen çocuklardır.
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the best and acceptable fit indices were obtained in CFA 
with the five-factor model with an eigenvalue value above 
1 in EFA. Factor load values of PRCISE-Tr scale items vary 
between.408 and.803. No items were added and removed 
by the researchers. The defined scale structure explained 
55.531% of the total variance. The alpha value of cronbach, 
which indicates the internal consistency of the entire scale, 
was found to be.703.

CONCLUSION: In conclusion, research team can state 
that the PRCISE-Tr is a reliable and valid instrument, 
which can be applied as a relevant outcome measure in fu-
ture research with Turkish‐speaking children with chronic 
illness.

Keywords: children, chronic illness, self-efficacy

Uzmanlar tarafından PRCISE-Tr ölçme aracındaki tüm 
maddelerin geçerli olduğu belirtilmiştir. Kapsam geçrlik in-
deks (KGİ) puanları.80 ile 1.00 arasında, ortalama ise.96’dır. 
AFA’da KMO katsayısı 0.715, Barlett’s küresellik testi (χ2(105) 
=497.953; p=0.000) tespit edilmiştir.

Emerson et al. (2018)’de geliştirilen orijinal ölçek yapısı (tek 
faktörlü model) temel alınarak AFA ve DFA yapılmıştır. Ancak, 
sonuçlar 15 maddelik tek faktörlü modelin DFA’da uygun ol-
madığını, RMSEA, AGFI, CFI, and GFI uyum indekslerinin 
kabul edilebilir değerlerde olmadığı için doğrulanmadığını 
göstermiştir. Bu nedenle, AFA’da eigenvalue değeri 1’in üzerin-
de olan beş faktörlü model ile DFA’da en iyi ve kabul edilebilir 
uyum indeksleri elde edilmiştir. PRCISE-Tr ölçek maddeleri-
nin faktör yük değerleri.408 ile.803 arasında değişmektedir. 
Araştırmacılar tarafından herhangi bir madde eklenmemiştir 
ve çıkarılmamıştır. Ölçek yapısı toplam varyansın %55.531’ini 
açıklamıştır. Tüm ölçeğin iç tutarlılığını belirten cronbach’n 
alpha değeri.703 bulunmuştur.

Sonuç: PRCISE-Tr Türk kültüründe kullanılabilecek geçerli 
ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir. Kronik hastalığı 
olan çocukların öz-yeterlik düzeyinin gerektiği kadar yüksek 
olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: çocuk, kronik hastalık, öz-yeterlik
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The National Center for Complementary and Integrative 
Health (NCCIH) addresses complementary therapies under five 
main topics. One of these interventions, therapeutic touch; It is an 
approach developed by Dolores Krieger and Dora Kunz for the 
use of nurses in 1972. Krieger has defined therapeutic touch as di-
rect use of energy through the hands supporting their well-being. 
The North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), 
which has been operating since 1982 in order to develop the nurs-
ing mission with standardized diagnoses and transfer it to care; 
identified the energy field with the diagnosis of 'deterioration in 
the energy field surrounding the individual'. Besides NANDA 
gives an important place to therapeutic touch among the nursing 
interventions that can be planned on the energy field, which is an 
indicator of the individual's mind-body integrity. According to 
the literature, it is stated that no serious side effects have been re-
ported and therapeutic touch application is harmless and healing.

In the literature, there are studies conducted by applying ther-
apeutic touch with various sample groups from premature babies 
to different age groups. In the study of Whitley and Rich (2008), 
it was obtained that via the therapeutic touch application, which 
lasted for 3 consecutive days and 5 minutes in preterms, restored 
the stress-related changing parameters of the infants in a faster 
time. Furthermore therapeutic touch contributed to provide the 
maintained the balanced between the parasympathetic nervous 
system and the sympathetic nervous system. In the study con-
ducted by Kramer (1990), it is stated that therapeutic touch ap-
plication in hospitalized children whose ages between 2 weeks 
and 2 years, helps to reduce stress. In a pilot study was conducted 
by Olson et al. (1997) it is suggested that therapeutic touch may 
be beneficial in reducing negative immunological results caused 
by anxiety in healthy students. It is also achieved that apoptosis, 
IgG levels and T-lymphocyte function were among the results 
that differ between groups. In qualitative interviews by Hanley 
(2008) with nurses who applied therapeutic touch in the neonatal 
intensive care unit, it was obtained that via the therapeutic touch 
application they observed improvement in infants with respira-
tory distress syndrome, respiratory failure and immature related 
apnea. In addition to the results, a decrease in seizure activities 
of infants with seizures has been reported. In a study by Honda 
et al. (2013), examined the changes in brain activities against a 
painful stimulus given to preterm infants and evaluated the ef-
fects of therapeutic touch on these changes. It has been stated that 
therapeutic touch application can reduce excessive brain activity, 
reduce the cortical response to painful stimuli and have a protec-
tive effect on the autoregulation of brain blood flow.

The positive effects of therapeutic touch, which is a nursing 
based practice, on infant and child health can pave the way for 
many hypotheses that are waiting to be investigated. In this way, 
the quality of care can be maximized with innovative approaches 
in nursing. Nurses should be aware of the energy power awaiting 
their discovery and include therapeutic touch in routine care.

Keywords: bioenergy, child health, nursing, therapeutic 
touch

Ulusal Tamamlayıcı ve İntegratif Sağlık Birimi (National Center for 
Complementary and Integrative Health, NCCIH) tamamlayıcı terapile-
ri beş ana başlık altında ele almaktadır. Bu başlıklardan birisi olan enerji 
terapilerinden biyoalan terapileri; insan vücudunu çevreleyen ve dağılan 
enerji alanlarını dokunarak ya da birkaç santimetrelik bir mesafeden uy-
gulanan girişimlerdir. Bu girişimlerden bir tanesi olan terapötik dokun-
ma; hemşirelik profesörü Dolores Krieger ve Dora Kunz tarafından 1972 
yılında öncelikli olarak hemşirelerin kullanması için geliştirilmiş olan bir 
yaklaşımdır. 2003 yılında Krieger terapötik dokunmayı hasta olan bireye 
yardımcı olmak ya da iyi hali desteklemek için eller aracılığı ile enerji-
nin doğrudan kullanılması olarak tanımlamıştır. Hemşirelik misyonunun 
standardize tanılar ile geliştirilmesi ve bakıma aktarılması amacıyla 1982 
yılından günümüze faaliyet gösteren Kuzey Amerikan Hemşirelik Tanıları 
Birliği; NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) tara-
fından enerji alanı ‘bireyi çevreleyen enerji alanında bozulma’ hemşirelik 
tanısı ile ele alınmış ve bireyin zihin beden ruh bütünlüğünün bir gös-
tergesi olan enerji alanı üzerine planlanabilecek hemşirelik girişimleri 
arasında terapötik dokunmaya yer vermiştir. Literatürde yer alan çalışma-
larda ciddi bir yan etki rapor edilmediği ve terapötik dokunma uygulama-
sının zararsız ve iyileştirici bir uygulama olduğu belirtilmektedir.

Literatürde prematüre bebeklerden farklı yaş gruplarına kadar çeşitli 
örneklem grupları ile terapötik dokunma uygulanarak yapılan çalış-
malar yer almaktadır. Whitley ve Rich (2008) tarafından yapılan çalış-
mada prematürelerde 3 ardışık gün 5 dakika süren terapötik dokunma 
uygulamasının bebeklerin stresle değişen parametrelerinin daha hızlı 
sürede normale döndüğünü, parasempatik sinir sistemi ve sempatik 
sinir sistemi arasındaki dengenin korunduğunu gösteren sonuçlar elde 
edilmiştir. Kramer’in (1990) yaptığı çalışmada, yaşları 2 hafta ile 2 yıl ara-
sında değişen hospitalize çocuklarda terapötik dokunma uygulamasının 
stresi azaltmaya yardımcı olduğu belirtilmektedir. Olson ve arkadaşla-
rının 1997 yılında yaptıkları çalışmada sağlıklı öğrencilerde strese bağlı 
anksiyetenin olumsuz immünolojik sonuçlarının azaltılmasında yararlı 
olabileceği bir pilot çalışmada öne sürülmüştür. Gruplar arasında fark-
lılık belirlenen sonuçlar arasında apoptoz ve IgG düzeyleri ile T-lenfosit 
fonksiyonu yer almaktadır. Hanley (2008) tarafından, yenidoğan yoğun 
bakım ünitesinde terapötik dokunma uygulayan hemşireler ile yapılan 
nitel görüşmelerde, terapötik dokunma uygulaması ile respiratuar distres 
sendromu, solunum yetmezliği, immatüriteye bağlı apne gibi sorunları 
olan bebeklerde iyileşme gözlemledikleri elde edilen veriler arasında yer 
almaktadır. Bunlara ek olarak nöbetleri olan bebeklerin de nöbet aktivi-
telerinde azalma rapor edilmiştir. Honda ve arkadaşları tarafından 2013 
yılında yapılan çalışmada preterm bebeklere verilen ağrılı uyarana karşı-
lık beyin aktivitelerindeki değişimler bir spektroskop ile incelenerek te-
rapötik dokunmanın bu değişimlere etkisi değerlendirilmiştir. Terapötik 
dokunma uygulamasının aşırı beyin aktivitesini azaltabileceği, ağrılı 
uyarana karşı verilen kortikal yanıtı azaltabileceği ve beyin kan akışının 
otoregülasyonu üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir.

Hemşirelik temelli bir uygulama olan terapötik dokunmanın bebek 
ve çocuk sağlığı üzerine olumlu etkileri araştırılmayı bekleyen nice hi-
potezlere yön verebilir. Bu sayede hemşirelikte inovatif yaklaşımlar ile 
bakımın kalitesi en üst düzeye çıkarılabilir. Hemşireler ellerindeki keş-
fedilmeyi bekleyen enerji gücünün farkında olmalı ve rutin bakımda 
terapötik dokunmaya yer vermelidir.

Anahtar Kelimeler: biyoenerji, çocuk sağlığı, hemşirelik, te-
rapötik dokunma
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Pain has a complex and subjective nature. There are develop-
mental language limitations in children that prevent understand-
ing pain and self-reporting. Requirement to understand the pain 
from behaviors and physiological indicators in the caregiver de-
pendent pain perception process is a point in question. There are 
many scales widely used in the assessment of pain in pediatrics. 
In the studies, different groups and scales are compared in the 
assessment of pain and attention is drawn to the diversity in vari-
ance coefficients. As a result; It is stated that a single scale cannot 
be the most sensitive or best evaluating tool in the assessment of 
a child's pain, and the pain can be evaluated more accurately with 
parallel pain assessment tools.

The lack of a standard method for the assessment of pain in 
the pediatric population, and the attribute of pain raises the 
need to use more specific and precise methods. Tools that can 
make predictions independently from the healthcare profession-
al who assesses the pain to make a more standardized assess-
ment are known as new generation pain assessment tools. Skin 
Conductance Activity, which is one of the new generation pain 
assessment tools; SCA; Emotions reflect changes affecting the 
sympathetic nervous system, such as acetylcholine release and 
ion secretion. It reacts quickly, is not affected by neuromuscu-
lar blockade. It has been demonstrated that the SCA monitoring 
device (monitored with 3 electrodes) is reliable and compatible 
with the ABC pain scale. It has been shown that the skin-me-
diated algesimeter is an effective tool in pain perception, which 
can be used in the assessment of pain during capillary and ar-
terial blood collection in infants receiving care in the neonatal 
intensive care unit. In another pain monitor study, it was stated 
that both tools obtained similar results as a result of comparison 
with NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) and could be used in the 
assessment of pain. With the digital facial recognition technol-
ogy developed as a mobile interface, pain during blood collec-
tion was determined to be highly compatible with the behavioral 
pain scale (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability; FLACC) and 
was found to be successful in simultaneous pain assessment in 
young children. In pain research, algorithms are being developed 
on machine learning with mobile health tools, artificial intelli-
gence technology and it is planned to guide future research. It 
has been shown that the machine learning based algorithm de-
veloped with the adult sample with resistant pain allows the early 
assessment of pain and results are consistent with the visual pain 
scale. The machine-learning model, which classifies clinical pain 
and predicts pain intensity, was predicted pain in high agreement 
with the numerical pain scale and was expressed as promising 
in assessing the pain of individuals who could not be contacted.

The reflection of pain in infants and children is influenced by 
many factors and reveals the need to use new generation pain 
assessment tools in the evaluation process. Innovative nurses that 
improve child health should support their integration into care 
by testing technological developments in future studies.

Keywords: child health, machine learning, nurse, pain 
assessment

Ağrı karmaşık ve öznel bir doğaya sahiptir. Çocuklarda ağrıyı anlamayı 
ve öz bildirimi engelleyen gelişimsel dil sınırlılıkları vardır. Bakım verene 
bağımlı algılama sürecinde ağrıyı davranışlar ve fizyolojik göstergelerden 
anlamak gerekliliği söz konusudur. Ağrıyı etkileyen faktörler arasında; 
yaş, geçmiş ağrı deneyimi, öz bildirim yapabilme, bilişsel bir bozukluğun 
olması, ağrının niteliği ve süresi, cerrahi durum ya da kronik hastalık var-
lığı gibi değerlendirme sürecini daha karmaşık hale getiren etmenler yer 
almaktadır. Ağrının değerlendirilmesinde sözel değerlendirme ölçekleri, 
yüz ağrı ölçekleri, sayısal ağrı ölçekleri, grafik derecelendirme ölçeği, gör-
sel analog skala, davranışsal ağrı skalaları, çok boyutlu ağrı araçları, ağrı 
günlükleri yaygın olarak kullanılan araçlardır. Yapılan çalışmalarda ağrı-
nın değerlendirilmesinde farklı gruplar ile ölçekler karşılaştırılmakta ve 
varyans katsayılarındaki çeşitliliğe dikkat çekilmektedir. Sonuç olarak; bir 
çocuğun ağrısının değerlendirilmesinde tek bir ölçeğin en hassas ya da en 
iyi değerlendiren araç olamayacağını, paralel ağrı değerlendirme araçları 
ile birlikte ağrının daha doğru değerlendirilebileceği belirtilmektedir.

Pediatrik popülasyonda ağrının değerlendirilmesi için henüz stan-
dart bir yöntemin olmaması ve ağrının özniteliği daha spesifik ve kesin 
yöntemler kullanma gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Daha standart 
değerlendirme yapabilmek için ağrıyı değerlendiren sağlık uzmanından 
bağımsız olarak tahmin yapabilen araçlar yeni nesil ağrı değerlendirme 
araçları olarak bilinmektedir. Yeni nesil ağrı değerlendirme araçlarından 
birisi olan Cilt İletkenlik Aktivitesi; CİA; duygular, asetilkolin salınımı ve 
iyon sekresyonu gibi sempatik sinir sistemini etkileyen değişimleri yan-
sıtır. Hızlı tepki verir, nöromüsküler blokajdan etkilenmez. CİA izleme 
cihazının (3 elektrod ile izlem yapılmış) güvenilir olduğu, ABC ağrı ölçeği 
ile uyumlu olduğu ortaya konulmuştur. Cilt aracılı aljezimetrenin yeni-
doğan yoğun bakım servisinde bakım alan bebeklerde kapiller ve arteryel 
kan alma esnasında oluşan ağrının değerlendirilmesinde kullanılabileceği 
ağrı algılamasında etkili bir araç olduğu gösterilmiştir. Diğer bir ağrı mo-
nitörü çalışmasında ise benzer şekilde NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) 
ile karşılaştırılması sonucunda her iki aracın benzer sonuçlar elde ettiğini 
ve ağrının değerlendirilmesinde kullanılabileceği belirtilmiştir. Mobil bir 
arayüz olarak geliştirilen dijital yüz tanıma teknolojisi ile kan alma sırasın-
daki ağrı, davranışsal ağrı skalası (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability; 
FLACC) ile yüksek uyumlu olarak belirlenmiş ve küçük çocuklarda eş 
zamanlı ağrı değerlendirmesinde başarılı bulunmuştur. Ağrı araştırmala-
rında, mobil sağlık araçları, yapay zeka teknolojisi ile makine öğrenmesi 
üzerine algoritmalar geliştirilmekte ve gelecek araştırmalara yön vermesi 
planlanmaktadır. Dirençli ağrı yaşayan yetişkin örneklem ile geliştirilen 
makine öğrenmesine dayalı algoritmanın, ağrının erken dönemde değer-
lendirilmesine olanak sağladığı ve görsel ağrı skalası ile uyumlu sonuçlar 
elde edildiği gösterilmiştir. Klinik ağrıyı sınıflandıran ve ağrı yoğunluğu-
nu tahmin etmeyi öngören makine öğrenmesine dayalı model sayısal ağrı 
ölçeği ile yüksek uyumlu şekilde ağrıyı tahmin etmiştir ve iletişim kuru-
lamayan bireylerin ağrılarının değerlendirilmesinde umut verici olduğu 
belirtilmiştir.

Ağrının bebek ve çocuklardaki yansıması birçok faktörden etkilenir ve 
değerlendirme sürecinde yeni nesil ağrı değerlendirme araçlarının kulla-
nılmasına duyulan gereksinimi ortaya çıkarır. Çocuk sağlığını geliştiren 
inovatif hemşireler, teknolojik gelişmeleri gelecek çalışmalarda test ede-
rek, bakıma entegrasyonunu desteklemelidir.

Anahtar Kelimeler: ağrı değerlendirmesi, çocuk sağlığı, hemşire, 
makine öğrenmesi
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Technology, indispensible element of our daily life, con-
tinues its development also in health sectory as well as in 
every other area. Robots have parts to play in different are-
as of health services. Day by day,  robots become  an indis-
pensible part of our lives. In developed countries, the fast 
aging of population leads to various accompanying prob-
lems with the aging population. In the face of the increase 
in the elderly population, it is predicted that the manpower 
shortage in nursing services can be overcome by using ro-
botic devices.

The nursing robots are used especially in care of old and 
disabled individuals, in developed countries. Nursing ro-
bots are gradually entering people's lives, given the benefits 
they can provide to both patients and nurses. Robots are 
designed to reduce the workload of nurses and enable them 
to focus on important activities that have a high impact 
on patient care. Thus, it is aimed that nurses can perform 
their duties more efficiently and comfortably. Nurse robots 
are able to fulfill important tasks such as patient transfer, 
carrying patients from stretcher to bed and from bed to 
wheel chair, applying some dressings safely, carriying food 
and drugs in preplanned times, applying drugs properly, 
supporting independent walking of patients with walking 
problems, ensuring dementia patients to do their dailylife 
activities without forgetting, providing bedbound patients 
to relieve themselves and transfering blood samples taken 
from the patients to laboratories. The ability of robots to 
perform these functions raises the question of whether they 
will replace nurses in the future. The nursing profession 
contains values such as a holistic approach to the patient, 
therapeutic communication and valuing people. It requires 
following complex procedures and management skills of 
these.  So, even if the services given by robots help to de-
crease nurses’ work load, they will never replace the hu-
mane care given by nurses. No matter how perfect the care 
robots are, their functions will be limited to help nurses 
in their professional practices. However, we are in a rapid 
world-embracing technologic change and transformation 
period.  In this period, it is necessary to present nursing 
profession with its all aspects and values and to use tech-
nologic developments as an opportunity for professional 
development but not a threat to it.

Keywords: nurse, robotic nursing, technology in nursing

Günlük yaşantımızın vazgeçilmez unsuru olan teknoloji, her 
alanda geliştiği gibi sağlık sektöründe de hızla gelişimini sür-
dürmektedir. Sağlık hizmetlerinde farklı alanlarda robotlara iş 
düşmektedir.  Robotlar gün geçtikçe hayatımızın vazgeçilmez 
bir parçası olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde nüfusun hızla yaş-
lanması beraberinde yaşlanan nüfusla ilgili birçok problemin 
oluşmasına sebebiyet vermektedir. Yaşlı nüfus artışı karşısında 
hemşirelik hizmetlerindeki insan gücü yetersizliğinin robotik 
cihazlar kullanılarak giderilebileceği öngörülmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde hemşirelik robotları, özellikle yaşlı ve 
engelli bireylerin bakımında kullanılmaktadır. Hemşirelik ro-
botları, hem hastalara hem de hemşirelere sağlayabilecekleri 
faydalar göz önüne alındığında yavaş yavaş insanların hayatı-
na girmektedir. Robotlar, hemşirelerin, iş yükünü azaltmak ve 
hasta bakımına etkisi fazla olan önemli faaliyetlere odaklanma-
larını sağlamak için tasarlanmaktadır. Böylece hemşirelerin gö-
revlerini daha verimli ve rahat bir şekilde yapabilmesi amaçlan-
maktadır. Hemşire robotlar, hasta transferi, hastaların sedyeden 
yatağa ve yataktan tekerlekli sandalyeye taşınması, bazı pansu-
manların güvenle yapılabilmesi, önceden planlanan zamanlarda 
yemek ve ilaçların taşınması, ilaçların doğru bir şekilde uygu-
lanabilmesi, yürümesinde problem olan hastalarda, bağımsız 
yürüyüşün desteklenmesi, demans hastalarının günlük yaşam 
aktivitelerini unutmadan yapabilmelerinin sağlanması, yatağa 
bağımlı hastalarda tuvalet ihtiyacının giderilebilmesi, hastalar-
dan alınan kan örneklerinin laboratuvara iletilmesi gibi önemli 
görevleri yerine getirebilmektedir. Robotların bu işlevleri yapa-
bilmesi gelecekte hemşirelerin yerini alıp alamayacakları soru-
sunu akıllara getirmektedir. Hemşirelik mesleği özünde hastaya 
bütüncül yaklaşım, terapötik iletişim ve insana değer vermek 
gibi değerler barındırır. Karmaşık süreçleri takip ve bu süreçleri 
yönetme becerisi gerektirir. Bu nedenle robotların sunduğu hiz-
metler hemşirelerin iş yükünün azalmasına yardımcı olsa bile 
asla hemşirelerin sunduğu insancıl bakımın yerini almayacak-
tır. Bakım robotları ne kadar mükemmel olursa olsun işlevle-
ri, hemşirelerin profesyonel uygulamalarında onlara yardımcı 
olma ile sınırlı kalacaktır. Ancak dünyayı saran hızlı bir tek-
nolojik değişim ve dönüşüm süreci içinde bulunmaktayız. Bu 
süreçte hemşirelik mesleğinin tüm yönleri ve değerleriyle su-
nulması, teknolojik gelişmelerin mesleki gelişim için bir tehdit 
değil bir fırsat olarak kullanılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: hemşire, robotik hemşirelik, hemşirelikte 
teknoloji
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Robot teknolojisi imalat endüstrisinde, eğitim ve 
araştırma alanında, eğlence ve oyuncak sektöründe,  
tarım hayvancılık ve ulaşım alanında,   uzun yıllar-
dan beri kullanılmaktadır (Ermolov, 2019). Teknoloji 
ilerlemeye ve daha ucuz ve daha erişilebilir olmaya 
devam ettikçe, robot teknolojisinin sağlık sektörün-
deki kullanımı da artmaktadır. Sağlık hizmetlerinin 
teknolojiye bağımlılığının hızlanması ve sağlık hiz-
metlerindeki iş gücü yetersizliğinin büyümesi de bu 
artışa ivme kazandırmaktadır (Tanioka vd., 2019). 
Günümüzde hemşirelik alanında robotlar genellikle 
yaşlı ve fiziksel engelli olan bireylerin bakımı ve yata-
rak tedavi gören hasta servislerinde tedavi ve bakım 
uygulamalarında yardımcı olarak kullanılmaktadır 
(Mahrouche, 2014). 

Hemşirelik hizmetlerinde robotların kullanılması, 
bir yandan hemşirelerin bazı görevlerini üstlenmeleri 
bakımından hemşirelerin yerini alabilecekleri kaygı-
sına yol açarken diğer yandan hemşirelerin özelleşe-
bilecekleri yeni yan dalların ortaya çıkmasına zemin 
hazırlamaktadır (Maalouf vd., 2018) Örneğin robot-
ların görevlerini denetlemek ve yönetmek için robo-
tik koordinatörlere gereksinim doğmaktadır. Ayrıca 
hemşireler, hangi işlevlerin robotik teknoloji ile yapıl-
ması sayesinde hemşirelik hizmetlerinde verimliliğin 
artacağına karar verebilecek yegane meslek üyeleri ol-
maları bakımından, robotik teknolojilerin hemşirelik 
alanında kullanımı hemşireler için yeni bir araştırma 
alanı oluşturmaktadır (Frazier vd., 2019). Bu yazıda 
hemşirelik hizmetlerinde robotik teknolojinin kulla-
nıldığı başlıca alanlar ve bu teknolojinin kullanımının 
sunduğu avantajlar ve getirdiği dezavantajlar konusun-
da bilgi sunulması amaçlandı.

Robotik Hemşireliğe Neden İhtiyaç Vardır?
Robotik hemşireliğin geliştirilmesinde en önemli ne-

denlerden biri dünya nüfusundaki hızlı yaşlanmaya bağlı 
olarak bakım ihtiyacının bakım verici kapasitesini aşma-
sıdır. Dünya Sağlık Örgütü 2015-2050 yılları arasında, 
60 yaşın üzerindeki dünya nüfusunun %12’den %22’ye 
çıkacağını öngörmektedir (Lewin-Fetter, 2010). Nüfusun 
hızla yaşlanması beraberinde karmaşık sağlık sorunlarına 
yönelik bakım gereksinimlerinde artışa neden olmakta-
dır. Yaşlanma ile birlikte bireylerde fiziksel ve emosyonel 
yetersizlikler artmakta ve kronik hastalıklar gibi sağlık so-
runları ortaya çıkmaktadır. Hemşirelik mesleğinin odağı 
bireylerin biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve sosyal gerek-
sinimlerini karşılayarak özerkliklerini arttırmak ve ba-
ğımsızlıklarını iyileştirmektir (Charova vd., 2011; Clares 
vd., 2019). Bu bakımdan hemşireler yaşlıların bakımında 
önemli rol oynamaktadır. Ancak hemşirelik iş gücü artan 
yaşlı nüfusun bakım gereksinimlerini karşılayabilecek ka-
pasiteye sahip değildir. Sonuç olarak bir yandan sağlık gi-

derlerinde artış diğer yandan ise hemşire sayısındaki ye-
tersizlik sağlık bakım ihtiyacının karşılanması için daha 
verimli yolların araştırılmasını gerekli hale getirmiştir  
(Haryanto, 2019). 

Robotların Hemşirelik hizmetlerindeki  
Kullanım Alanları
Hemşirelik robotları yaşlı ve engelli bireylere farklı 

şekillerde yardımcı olabilmektedir. Örneğin hastalara 
ilaçlarını almalarını ya da randevularını hatırlatarak bi-
lişsel olarak yardımcı olabilmektedirler. Ayrıca bakım 
ekibinin hasta verilerine uzaktan erişimini ve uzaktan 
hasta takibini sağlayabilmektedirler (kan şekeri, tansi-
yon, nabız takibi vb.) (Maalouf vd., 2018; Tuisku vd., 
2019). Hemşirelik hizmetleri alanında kullanılan ro-
botların farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar yardımcı 
robotlar, servis robotları, izleme robotları ve duygusal 
bakım robotları olarak sıralanabilir.

Yardımcı robotlar
Engelli ve yaşlı bireylerin normal bir yaşam sürebilme-

leri için özel bakım ve destek hizmetlerine gereksinim-
leri vardır. Bu gereksinimin karşılanması için “engelli ve 
yaşlı bireylerin işlev kapasitelerini arttırmak, sürdür-
mek ya da geliştirmek için kullanılan herhangi bir ekip-
man ya da ürün” olarak tanımlanan yardımcı robotlar 
geliştirilmiştir (Bemelmans vd., 2012). Yardımcı robot-
lar, izlem ve fiziksel bakım için kullanılırlar. Yardımcı 
robotların bir türü olan sosyal yardımcı robotlar ise, 
arkadaşlığa ihtiyaç duyan hastaların bilişsel ve duygusal 
refahını sağlamaya odaklanır (Can vd., 2016).

Servis robotları
Servis robotları hastaların yatarak tedavi gördüğü servis-

lerde, genellikle hareket etmeyi kolaylaştırma ya da hastala-
rın uzaktan takibini sağlama amacıyla kullanılırlar (Alaiad 
& Zhou, 2014; Mitzner vd., 2014). Örneğin, hastaların sed-
yeden yatağa ve yataktan tekerlekli sandalyeye taşınmasına 
yardımcı olabilmektedirler (Mesquita vd., 2016). 

İzleme robotları
İzleme robotları özel olarak demans hastaları için ge-

liştirilmiştir. Bu hastaların günlük yaşam aktivitelerini 
unutmadan yapabilmelerini sağlamak, sürekli olarak 
hastaları kontrol etmek ve yaşam bulgularını izlemek 
amacıyla kullanılmaktadırlar. İzleme robotları klinik-
lerde hemşirelik bakımına yardımcı olabildiği gibi ev-
lerde de kullanılabilmektedir (Bäck vd., 2012; Otero 
vd., 2014). İzleme robotları ayrıca hastaların durumu-
nu uzaktan izlemek ve hastalar ile hemşireler arasında 
uzaktan iletişim sağlamak amacıyla da kullanılabilmek-
tedir (Mesquita vd., 2016). 

Duygusal bakım robotu
Çocukların sürekli olarak duygusal desteğe ve ilgi-

ye ihtiyacı vardır. Hastanelerdeki çocuklara sosyal ve 
duygusal destek sağlayan kucaklanabilir robotlar geliş-



1792. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi178

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

şim göstermiştir (Maalouf vd., 2018). Robotların bakım 
davranışı gösterememesi robotik sistemlerin hemşirelik 
hizmetlerine dahil edilmesinin sorgulanmasını gerekli 
kılan en önemli özelliklerinden biridir. Ayrıca robotla-
rın hemşirelik uygulamalarında güvenilir olup olama-
yacağı hala cevaplanmamış bir sorudur (Tanioka vd., 
2019). Hemşirelik uygulamaları karmaşık bakım gerek-
sinimlerinin karşılanması için planlamalar yapmak ve 
planlanan girişimleri etik ilkeler doğrultusunda bakım 
davranışları çerçevesinde uygulama sorumluluğu taşı-
maktadır. Robotlar ise etik kararların verilmesi ve hasta-
yı anlama, dinleme, psikolojik süreçleri yönetme konu-
sunda önemli sınırlılıklara sahiptir (Charova vd., 2011). 
Robotlar bir program çerçevesinde işlev gösterebildikleri 
için alışılmadık bir durumla karşı karşıya kaldıklarında 
ve etik kararlar vermeleri gerektiğinde hasta güvenliğini 
tehdit edebilecek durumların gelişebilmesi riskini ortaya 
çıkartmaktadır (Suriaga, 2019; Maalouf vd., 2018).

SONUÇ 

Klinik beceriler hemşirelik mesleğinin önemli bir par-
çasını oluşturur. Ancak hemşirelik mesleği tüm bakım 
girişimlerini holistik yaklaşım, etik kurallara bağlılık 
ve bakım davranışları çerçevesinde sunmayı gerektirir. 
Bu bağlamda robotların hemşirelerin yerini alması olası 
değildir. Robotlar hemşireler için yardımcı görevini ye-
rine getirebilir ve böylece iş yoğunluğunun azaltılmasını 
sağlayabilir. Ayrıca robotlar aracılığıyla yapılan müda-
haleler hemşirelik hizmetlerinde verimliliği arttırmayı 
hedeflemelidir. Bakıma katılabilecek robotların özellik-
leri bu amaç doğrultusunda planlanmalıdır. Hemşireler 
anlayış, destekleyici tutum ve empati ile bakım verdikle-
ri için iyileşme sürecinde oldukça önemli bir etkiye sa-
hiptir. Bu bakımdan bakım alıcıların hemşirelerden mi 
robotlardan mı bakım almak istedikleri de göz önünde 
tutulmalıdır.
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tirilmiştir. Bu robotlar hasta çocuklara müzik, oyun ve 
filmler gibi sosyal ilgi alanlarına göre uyarlanmış uygu-
lamalar sunabilmekte, hastaları sosyal olarak aktif tuta-
bilmekte ve yalnızlığı azaltmaya yardımcı olabilmektedir 
(Charova vd., 2011; Shibata vd., 2001).

Diğer yardımcı robotlar 
Yukarıda listelenen robotlara ek olarak, farklı hizmet-

ler sunan bakıma yardımcı robotlar da bulunmaktadır. 
Örneğin fiziksel engelli bireylerin banyo yapmasına yar-
dımcı olma, yaşlı bireylere fiziksel aktivite yaptırma, has-
taya masaj yapma ve cerrahi aletleri yıkama ve sayma iş-
levlerine sahip robotlar da kullanılmaktadır (Beedholm 
vd., 2015; Perez-Vidal vd., 2012). 

Hemşirelik Hizmetlerinde Robotların 
Kullanılmasının Avantajları
Hemşirelik hizmetlerinde robotların kullanılması, 

hemşirelerin bazı görevlerini robotlara devretmesini 
sağlayarak iş yükünde azalma sağlanabilmektedir. Bu 
bakımdan robotlar hemşireler için yardımcı rolüne sa-
hiptir. Robotların hemşirelere yardımcı olarak gerçek-
leştirdikleri işlevler şu şekilde sıralanabilir (Mesquita 
vd., 2016):
-	Hasta transferi, hastaların sedyeden yatağa ve yatak-

tan tekerlekli sandalyeye alınması
-	Pansuman yapılması
-	Önceden planlanan zamanlarda yemek ve ilaçların 

taşınması, dağıtılması 
-	İlaç uygulaması
-	Yürümesinde problem olan hastaların bağımsız yü-

rümesinin desteklenmesi
-	 Demans hastalarının günlük yaşam aktivitelerini 

unutmadan yapabilmesinin sağlanması
-	Yatağa bağımlı hastalarda tuvalet ihtiyacının gide-

rilmesine yardımcı olunması 
-	 Hastalardan alınan kan örneklerinin laboratuvara 

iletilmesi
Robotları hemşirelikte kullanmanın temel avantajla-

rından biri, gece gündüz sürekli çalışabilir olmalarıdır. 
Ayrıca robotlar programlanma yoluyla hızla eğitilebilme, 
tekrarlayan görevleri sıkılmadan ve yorulmadan yapa-
bilme özelliklerine sahiptir  (Frazier vd., 2019; Maalouf 
vd., 2018). Hemşirelik robotlarının programlanmasına 
bakım kavramları ve uygulamalarının dahil edilmesi, 
böylece hemşirelik uygulamaları için daha güçlü bir des-
teğin elde edilebilmesi için çalışmalar sürmektedir (King 
& Barry, 2019).

Hemşirelik Hizmetlerinde Robotların Kullanılmasının 
Dezavantajları

Robotlar programlandıkları çerçevede işlev görebil-
dikleri için insanların sağduyu ve muhakeme yetene-
ğinden yoksundur. Ayrıca teknik zorluklar ve sosyal 
kabul görmeme nedeniyle hemşirelik hizmetlerinde 
robotların kullanılması günümüze kadar sınırlı bir geli-
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The aim of this study was to evaluate the communication 
skills of physicians, nurses, midwives and other assistants 
working in the institutions that enable delivery of birth and to 
evaluate the communication skills of mothers who have given 
birth and the effects of communication skills on the satisfac-
tion of mothers who give birth. For this purpose, face-to-face 
questionnaire study was carried out on communication skills 
and satisfaction with communication skills and communica-
tion with the mother who had 200 new births in Zeynep Kamil 
Women and Children's Diseases Education and Research 
Hospital, which serves in Üsküdar district of İstanbul province.  

As a result of the survey study, the quality of the mother 
communication skills of the newborns who had given birth 
was examined and communication between mother and 
health worker and mother and health worker were found to 
be high. It was found that the demographic characteristics of 
the employees did not show a significant difference in com-
munication skills. The mean number of maternal commu-
nication skills and satisfaction scores was found to be high. 
Communication skills seem to increase the satisfaction level 
of mothers. It has been determined statistically that the demo-
graphic characteristics of newly born mothers do not show a 
significant difference on communication skills

Key Words: pregnant, newborn mother, satisfaction, com-
munication, mother satisfaction, health worker satisfaction

Sağlık Çalışanlarının Yeni Doğum Yapmış Anneler İle 
İletişimlerinin İncelenmesi Ve İletişim Becerilerinin Annelerin 
Memnuniyetine Etkileri başlıklı çalışma ile doğum eylemi yapıl-
masına olanak sağlayan kurumlarda çalışan doktor, Hemşire, Ebe 
ve diğer yardımcı personellerin ve yeni doğum yapmış annelerin 
iletişim becerileri değerlendirilerek, iletişim becerilerinin yeni 
doğum yapan annelerin memnuniyetleri üzerine etkileri araştı-
rılmıştır. Bu amaç için İstanbul ili Üsküdar ilçesinde hizmet veren 
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesin de 200 yeni doğum yapmış anne ile iletişim becerileri 
ve memnuniyet, 100 hastane çalışanıyla da iletişim becerileri ile 
ilgili yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. 

Yapılan anket çalışmasının sonucunda hastane çalışanlarının 
ve yeni doğum yapmış anne iletişim becerilerinin kalitesi ince-
lenmiş, sağlık çalışanı ile annenin iletişimi ve anne - sağlık çalı-
şanı iletişimi yüksek düzeyde bulunmuştur. Çalışanların demog-
rafik özelliklerinin iletişim becerilerinde genel olarak anlamlı 
bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Yeni doğum yapmış 
anne iletişim becerileri ve memnuniyet puanlarının ortalaması 
yüksek bulunmuştur. İletişim becerilerinin annelerin memnu-
niyet düzeylerini arttırdığı görülmüştür. Yeni doğum yapmış 
anne demografik özelliklerinin iletişim becerileri üzerinde ge-
nel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği istatistiksel olarak 
belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: gebe, yeni doğum yapan anne, 
memnuniyet, iletişim, anne memnuniyeti, sağlık çalışanı 
memnuniyeti

SS-066

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YENİ DOĞUM YAPMIŞ ANNELER İLE 
İLETİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN 

ANNELERİN MEMNUNİYETİNE ETKİLERİ
THE INVESTIGATION OF THE COMMUNICATION OF MOMENT EMPLOYEES WITH THE 

NEW BIRTH AND THE EFFECTS OF COMMUNICATION SKILLS ON MOTHER'S SATISFACTION
Semra Keskin1, Mustafa Süheyl Pozantı2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Beykent Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

GİRİŞ

İletişim, bütün canlıların yaşamı, ilişkilerinin varlı-
ğı ve devam edebilmesinin temel koşuludur. (Ak 2015, 
26). Yapılan tüm tanımlamaların içeriği ve temel unsur-
ları hep aynı olup, kişinin duygu, düşünce ve bilgilerini 
farklı yollarla başkalarına iletilmesi olarak tanımlanır. 
(Cihanbeyoğlu 2018, 4) Bunun dışında haber, kavram, 
bilginin veya daha genel anlamıyla kültürün insanları-
nı arasına dağıtımı, birey-birey, grup-birey, grup-grup 
ilişkisini yayma, kaynaktan gönderilen iletinin(mesajın) 
kanaldan geçerek hedefe yani alıcıya ulaştırılması süreci 
olarak tanımlanabilmektedir. (Karcı 2010,7). İletişim sü-
recinin başarılı ve etkili olabilmesi için iletişim engelleri 

üzerinde durulmalı ve bu engellerin aşılması gerekmek-
tedir. (Cihanbeyoğlu 2018, 24)

Her alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de iletişi-
min yeri ve önemi son derece büyüktür. Sağlık hizmet-
lerinin asıl amacı, hastalıkları iyileştirmek ve insanları 
hastalıklardan korumaktır. Bu amacı gerçekleştirebil-
mek amacıyla, sağlık personellerinin (Hekim, hemşire, 
ebe, sağlık memuru, att, vb.) mesleki bilgi, tecrübe ve 
yetenekleri yanında kişilerle iyi ve etkili iletişim kurabil-
me becerisine sahip olmalıdır. İyi bir sağlık personeli ve 
hasta iletişimi, hastalıkların tanı, teşhis ve tedavi aşama-
larını ve etkinlikleri üzerinde oldukça önemlidir. Hasta 
memnuniyetini etkileyen önemli faktörlerden birisi has-
ta ve sağlık personeli iletişimidir.(Adıgüzel 2005, 39) 
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Sağlık kurumuna her hastanın başvuru nedeni ve ku-
rumdan beklentisi farklıdır. Beklentilerin en başında 
kendilerine uygun olan tedaviyi almak ve bir an önce 
eski sağlığına kavuşmaktır. Bunların yanı sıra her has-
ta, muhatap olduğu sağlık personelinden iyi enerji alıp 
memnuniyet duymayı beklemektedir. Bu ana temel 
beklentiler dışında, hastane ortamının temiz olması, 
güvenli olması, kendisine gereken önemin ve saygının 
gösterilmesi, güler yüzle karşılanma vb. beklentileri de 
olmaktadır. Beklentilerin ne kadarının karşılanıp karşı-
lanmadığı, hasta memnuniyetini etkilemektedir.(Ceylan 
2019, 13)

Anne adayları için doğum eylemini sağlıklı ve sorun-
suz yapabilmek kadar, doğum eylemini gerçekleştirece-
ği kurumda önem taşımaktadır. Bu sebeple doğum ön-
cesi ve doğum sonrası kendisini en iyi hissedeceği yerde 
bebeğini dünya ya getirmek ister. Doğum eyleminde 
memnuniyeti etkileyen en önemli etkilerden bir tanesi 
doğum sırasında doğum ekibi ile annenin iletişimidir. 
Yapılan araştırmalarda annenin sağlık ekibi ile iyi ilişki-
ler kurması kadınların belirtmiş oldukları memnuniyet 
kriterleri arasındadır. (Demir 2016, 191-220). 

AMAÇ

Çalışmanın amacı, yeni doğum yapmış annelerin 
sağlık çalışanları ile iletişimlerini ve buna bağlı olarak 
memnuniyetlerinin araştırılmasıdır.  Bu çalışmada özel-
likle her iki tarafın da iletişim becerileri incelenerek ile-
tişim sürecindeki eksikler ve sorunlar tespit edilmeye 
çalışılmıştır. İletişim ile ilgili sorunların ortadan kalk-
ması annenin doğum sonrası süreci daha sağlıklı atlat-
masına ve bebeği ile daha kaliteli vakit geçirebilmesine 
olanak sağlayacağı ön görülmektedir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırma Türü: Bu çalışma tanımlayıcı türde tasar-
lanmıştır.

Araştırma Planı: Çalışma toplam dört bölümden 
meydana gelmektedir. Birinci bölümde, İletişim kavra-
mı ve hasta ile sağlık personelinin iletişimi ana başlığı 
altında, iletişim kavramı, iletişimin amacı, öğeleri, ile-
tişim türleri,  İletişim kanalları, iletişim becerileri ince-
lenmiştir. İkinci bölümde sağlık hizmetlerinde iletişim 
ve hasta memnuniyeti başlığı altında sağlık hizmetleri 
ile ilgili kavramlar, hasta ve sağlık personelinin iletişi-
mi, bu iletişimde belirleyici faktörler, hasta memnuni-
yeti gibi konular ele alınmıştır. Üçüncü bölümde yeni 
doğum yapan anneler ile iletişim ve anne memnuniyeti 
başlığı altında, doğum eylemi, anne memnuniyeti, anne 
memnuniyetini etkileyen faktörler, annelik rolü başlık-
ları incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise İstanbul ili 
Üsküdar ilçesinde hizmet veren Zeynep Kamil Kadın 

ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesin 
de tedavi gören yeni doğum yapmış anneler ile hastane 
çalışanlarına yönelik anket çalışması, değerlendirilmesi, 
sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

Araştırma Yeri ve Örneklemi: Araştırmanın ör-
neklemini İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi 
gören, çalışmaya katılmayı kabul eden, 200 yeni doğum 
yapmış anne ve aynı hastanede görevli, doğum sonu dö-
nemde hizmet sunan, çalışmaya katılmaya gönüllü 100 
sağlık personeli oluşturmaktadır. Çalışma 15.03.2019 ve 
15.04.2019 tarihleri arasında yapılmıştır.

Veri Toplama Yöntemi ve Teknikler: Çalışma lite-
ratür taraması ve anket çalışması yapılarak uygulamalı 
olarak gerçekleştirilmiştir. Annelere uygulanan anket 
üç bölümden oluşmuş olup 19 demografik, 14 mem-
nuniyet ve 25 iletişim becerileri ilgili sorulardan oluş-
maktadır. Çalışanlara uygulanan anket ise iki bölümden 
oluşmuş olup, 12 demografik ve 20 iletişim becerileri ile 
ilgili sorulardan oluşmaktadır. Araştırmada çalışan al-
gılarına göre iletişim süreci ve yeni doğum yapan anne-
lerin algılarına göre iletişim sürecini belirlemeye yöne-
lik ölçek Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Sağlık Kurumlarında İletişim; Hasta İle Sağlık Personeli 
İletişimi Üzerine Bir Araştırma (Fatih Çelik, 2008, 
Konya) çalışmasından alınmıştır. Memnuniyet anke-
tinin ölçeği T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Kalite ve 
Akriditasyon Daire Başkanlığı (https://kalite.saglik.gov.
tr/TR,13444/guncel-rehberler.html) adresinden alın-
mıştır. Bu araştırmada çalışan algılarına göre iletişim 
süreci ölçeğinin güvenirliği Cronbach’s Alpha=0,864 
olarak yüksek bulunmuştur. Bu araştırmada yeni do-
ğum yapan annelerin algılarına göre iletişim süreci öl-
çeğinin güvenirliği Cronbach’s Alpha=0,927 olarak yük-
sek bulunmuştur. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) for Windows 
20.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler sayı, 
yüzde ve ortalama dan oluşan tanımlayıcı istatistiksel 
yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir.  

Araştırmanın Teorik Modeli: 

Şekil 1. Araştırma teorik modeli

Araştırmanın Zorlukları ve Sınırlılıkları: Ankete 
katılımcıları olan annelerin eğitim düzeylerinin düşük 
olması nedeniyle anket yapmaya elverişli olmaması, 
anket sorularını anlamakta zorluk çekmeleri anketleri 
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kucağına aldığında yaşanan his değişkenine göre anlam-
lı farklılık göstermektedir. Yeni doğum yapan annelerin 
iletişim süreci puanları gebelik eğitimine katılma değiş-
kenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Hastane 
çalışanlarıyla yeni doğum yapan annelerin arasındaki 
iletişim becerileri anne memnuniyetini doğrudan ve po-
zitif yönde etkilemektedir. Yeni doğum yapan annelerin 
“ memnuniyet” ortalaması yüksek bulunmuştur.

Yapılan kolerasyon analizinde memnuniyet ile iletişim 
becerileri arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Neden so-
nuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi 
anlamlı bulunmuştur. Memnuniyet düzeyindeki toplam 
değişim %27,9 oranında iletişim süreci tarafından açık-
lanmaktadır. İletişim sürecinin memnuniyeti artırdığı 
görünmektedir. İletişim becerileri yeni doğum yapan 
annelerin memnuniyetini doğrudan ve pozitif yönde 
etkilemektedir. 

Araştırma kapsamında hem yeni doğum yapan anne-
ler hem de annelere doğum sonunda hizmet veren sağ-
lık personellerine anket uygulanmıştır. Her iki araştırma 
grubunun demografik özellikleri incelenmiş ve analizleri 
yapılmıştır. Sağlık personellerine yönelik anketin analiz 
sonuçlarına göre katılımcıların %41,6 gibi büyük bir bö-
lümü genç sağlık personellerinden oluştuğu saptanmış-
tır. Ayrıca araştırma grubunun doğum ve doğum sonu 
klinik olması ve genellikle bu alanda çalışanların kadın 
olması nedeniyle katılımcıların %90.1’i kadındır. Ayrıca 
katılımcıların yarısından fazlası da bekar olup, genellikle 
de hemşire grubundan oluşmaktadır. Katılımcıların bü-
yük çoğunluğu genç nesil olmasının da etkisiyle, %44,6 
gibi bir kısmı lisansiyerdir. Master yapan grup ise %21,8 
oranındadır. Araştırmadan da anlaşılacağı üzere katılım-
cıların eğitim seviyeleri oldukça yüksektir. Çoğunluğun 
bekar olması nedeniyle de katılımcıların %27,7’sinin ço-
cuğu yoktur.  

Yeni doğum yapan annelere yönelik hazırlanan anke-
tin demografik kısmı analiz sonuçlarına göre; katılım-
cıların %33,3’ü 26-30 yaş aralığında olduğu ve %85,8 
oranında annenin sosyal güvencesinin olduğu sonu-
cuna varılmıştır. Burada dikkat çeken bir husus şudur; 
katılımcıların büyük çoğunluğu genç olmasına rağmen 
eğitim seviyesi ortaokul düzeyinde olup, %73,0 gibi ço-
ğunluğunun da mesleği ev hanımlığıdır. Katılımcıların 
genellikle 2 çocuğu olduğu ve çocuklarını sezaryen ile 
doğurdukları (çoğunluğun normal doğum arzulamasına 
rağmen) saptanmıştır. Araştırma sonucuna göre anne-
lerin %79,4’ü doğum sonunda bebekleri kendi yanında 
olduğundan mutluluk düzeyleri de bu oranda (%69,9) 
yüksek saptanmıştır. Bu sonuçtan da yeni doğanlarda 
annesinin yanında kalmasını engelleyecek düzeyde so-
run ve problem yaşanmadığı varsayımı çıkartılabilir. 
Katılımcıların yarıdan fazlası düzenli olarak (genellikle 
ayda bir) hastanelerde gebelik kontrollerini yaptırmala-
rına rağmen, gebelik eğitimlerine katılmadığı sonucuna 

uygulama sürelerini uzatmış yapım sırasında sıkıntılara 
yol açmıştır. Çalışanlara uygulanan anketlerde ise iş yo-
ğunluğundan kaynaklı problem yaşanmıştır. Anket ya-
pımı boyunca seçilen kişilerin gönüllülerden oluşmasına 
özen gösterilmiştir.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Uygulama sonrası yapılan analizler sonucunda, ça-
lışanların “iletişim süreci” ortalaması orta 3,55±0,239 
(Min=2,95; Maks=4,15) olarak saptanmıştır. Yeni 
doğum yapan annelerin “iletişim süreci” ortalaması 
3,880±0,508 (Min=1.36; Maks=5), “memnuniyet” or-
talaması 2,741±0,279 (Min=1,79; Maks=3), olarak sap-
tanmıştır. Memnuniyet ortalaması yüksek 2,741±0,279 
(Min=1,8; Maks=3), olarak saptanmıştır.

Tablo 1. Yeni doğum yapmış annelerin iletişim süreci ile memnuniyet 
arasındaki ilişki

*<0,05; **<0,01 İletişim süreci, memnuniyet, arasında korelasyon analizleri incelendiğin-
de; Memnuniyet ile iletişim süreci arasında r=0.531 pozitif (p=0,000<0.05) ilişki bulun-
muştur.

Tablo 2. İletişim sürecinin memnuniyet üzerine etkisi

İletişim süreci ile memnuniyet arasındaki neden so-
nuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon ana-
lizi anlamlı bulunmuştur (F=77,842; p=0,000<0.05).  
Memnuniyet düzeyindeki toplam değişim %27,9 
oranında iletişim süreci tarafından açıklanmakta-
dır(R2=0,279). İletişim süreci memnuniyet düzeyini 
arttırmaktadır (ß=0,531).

Hastane çalışanlarının hastaneye başvuran yeni do-
ğum yapan anneler ile iletişim becerileri yüksek düzey-
dedir. Hastane çalışanlarıyla yapılan anket sonucunda 
yeni doğum yapan annelerin iletişim becerileri orta dü-
zeyde çıkmıştır. Hastane çalışanlarının demografik özel-
likleri yeni doğum yapan anneler ile iletişim becerilerin-
de anlamlı farklılık gösterir. Çalışanların iletişim süreci 
puanları eğitim durumu değişkenine göre anlamlı farklı-
lık göstermektedir. Yeni doğum yapan annelerin hastane 
çalışanlarıyla iletişim becerileri yüksek düzeydedir. Yeni 
doğum yapan annelerin hastane çalışanlarıyla iletişim 
becerileri yüksek düzeyde bulunmuştur. Yeni doğum 
yapan annelerin iletişim süreci puanları meslek değişke-
nine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Yeni doğum 
yapan annelerin iletişim süreci puanları doğum şekli de-
ğişkenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Yeni 
doğum yapan annelerin iletişim süreci puanları bebeği 
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düşüncesi hakimdir. Katılımcılara göre annelerin eği-
tim ve ekonomik seviyelerinin iletişim üzerinde etkisi 
olduğu sonucuna varılmıştır. Katılımcıların anneler ve 
yakınları tarafından bazı zamanlarda haksız ithamlara 
ve suçlamalara maruz kaldıkları, bazı durumlarda ise 
sadece annelerle değil, annelerin yakınlarıyla da ileti-
şim kurmak ve onlara vakit ayırmak, sağlık personeli-
nin işini yavaşlattığı görülmüştür. Katılımcıların %50,5 
kısmının katıldığı ve %40,6 kısmının kesinlikle katıldığı 
görüş, sağlık personellerinin empati yapması gerektiği 
yönündedir. Buradan da araştırma sonucuna göre katı-
lımcıların büyük bir kısmı sağlık personellerinin empati 
yapmadıkları varsayımı çıkmaktadır. Katılımcılara göre 
hasta ile iletişim sürecini, hastaların cinsiyetleri etkile-
memektedir. Araştırma çerçevesinde bilinenin tersi bir 
yaklaşım olan, verilen hizmetin anneler ve yakınların 
tarafından takdirle karşılanması çalışan motivasyonunu 
etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Halbuki bireylerin 
takdir edilmesi durumunda motivasyon ve iş tatmini 
olumlu yönde etkilenmektedir. Bu araştırmada bu duru-
mun tersi bir durumla karşılaşılmıştır. Araştırmaya göre 
hastanelerin işleyişini sağlayan hukuki düzenlemeler 
ve sevk işlemleri anneler ve çalışanlar arasında gerçek-
leşen iletişimi etkilediği düşüncesi oldukça yaygındır. 
Çalışanlar ve anneler arasında oluşabilen problemlere 
karşı hastane yönetimin etkili olduğu konusunda bir 
netlik oluşmadığı katılımcıların genelinin kararsız oldu-
ğu görülmektedir. Sağlık çalışanlarına yönelik iletişim-
le ilgili seminer, konferans vb. eğitimlerin verilmesine 
rağmen, katılımcılara göre bu seminer ve konferansların 
iyi bir iletişim için yeterli olup olmadığı konusunda da 
bir kararsızlık olduğu saptanmıştır. Katılımcıların geneli 
özel hayatı ile iş hayatını birbirine karıştırmadıkları gibi, 
annelerin içinde bulundukları psikolojik durumların-
dan dolayı çalışanlara karşı olumsuz tepkilerin anlayışla 
karşılandığı sonucuna varılmıştır. 

Bu araştırmada yer alan katılımcılara göre hastanele-
rin genel işleyişi normal düzeyde, hasta kabulden baş-
layıp taburculuk aşamasına kadar olan hizmetlerde çok 
büyük problemler ile karşılaşılmadığı ve anne ile sağlık 
personeli iletişimin sağlıklı sürdürüldüğü düşünül-
mektedir. Yapılan araştırmanın sonucunda çalışanların 
iletişim becerileri yüksek düzeyde,  annelerin iletişim 
becerileri yüksek düzeyde olduğu ve anne memnuniyeti 
üzerinde olumlu yönde etkili olduğu görülmüştür.

 İletişimin daha sağlıklı kurulması ve hizmetin daha 
etkin sunulması adına çalışanların empati becerile-
rini geliştirici eğitimlere daha sık yer verilmelidir. 
Hastanelerin işleyişini sağlayan hukuki düzenlemeler ve 
sevk işlemleri konularında kolaylaştırıcı düzenlemeler 
yapılmalıdır. Sağlık çalışanlarına yönelik iletişimle ilgili 
seminer, konferans vb. eğitimler daha sık ve daha etkin 
yapılmalıdır. Anneler ve yakınları da sağlık çalışanla-
rının içinde bulundukları durumları anlayabilmelidir. 

ulaşılmıştır. Kontroller boyunca katılımcıların, çok ra-
hat bilgilendirme alabildiği sağlıkçı grubunun hekimler 
olduğu, ebelerin ise %5,4 gibi çok az bir oranı kapsadığı 
görülmüştür. Katılımcıların %92,6’sı (neredeyse tama-
mı) sağlık kuruluşları ve sağlık personelleri hakkında 
olumsuz düşüncelerinin olmadığı, olumsuz düşüncesi 
olanların ise, birebir olumsuz durumları yaşamaların-
dan kaynaklandığı saptanmıştır. Burada önemli bir hu-
susa değinmek gerekirse, analiz sonucuna göre, katılım-
cıların duydukları doğrultusunda sağlık personellerine 
karşı olumsuz düşüncesi olan oran % 2,9 gibi düşük bir 
orandır.  

Şekil 2. İletişim Sürecinin Memnuniyet Üzerine Etkisi

Yeni doğum yapan annelerin hastane ile ilgili mem-
nuniyetlerine ilişkin soruların analiz sonuçlarına göre; 
annelerin çoğunluğu yattıkları oda ve etrafının sessiz 
ve sakin olduğu, odada bulunan eşyaların kullanılabilir 
durumda olduğunu ifade etmişlerdir. Yemek dağıtanla-
rın hijyen kurallarına uyduğu, yemeklerin sıcaklığının 
uygun olduğu, hekimin hastasını yeterli bilgi verdiği, 
hemşireler tarafından kendilerine ait tedavi ve bakıma 
ilişkin bilgi verildiği saptanmıştır. Hekimlerin, hemşi-
relerin ve temizlik personellerinin annelere karşı ilgili 
oldukları sonucuna varılmıştır. Hastane çalışanları has-
ta mahremiyeti konusunda hassastırlar. Anneler açısın-
dan hastane genel olarak temiz, verilen hizmet iyidir. 
Araştırmaya göre taburculuk hizmetleri ve sonrası için 
anneler yeterli bilgi verildiği sonucuna varılmıştır.  

SONUÇ ve ÖNERİLER

Sağlık sektörü bir hizmet sektörü olması nedeniyle 
iletişim, başarının, performansın, hasta memnuniye-
tinin ve hizmet kalitesinin anahtarı olarak görülmek-
tedir. Sağlık kurumlarının her bölümünde ve her hiz-
met alanında iletişimin önemi ve etkisi büyüktür. Bu 
çalışmada yeni doğum yapan annelerin doğum sonu 
dönemlerinde, kendilerine sağlık hizmeti sunan sağlık 
personelleri ile iletişimleri, yaklaşımları ve bu iletişimle-
rinin annelerin memnuniyetlerine etkisi olup olmadığı 
araştırılmaktadır. 

Araştırma kapsamında çalışan personellerin iletişim 
sürecine dair verilerinin analiz sonuçlarına göre, yeni 
doğum yapan annelerle sağlık personellerinin yeterli 
iletişim kurdukları, bu iletişim sürecinde olumsuz du-
rumla karşılaşma düşüncesinde olmadıkları saptan-
mıştır. Katılımcı sağlık personellerine göre, anne ve 
çalışan arasında çıkan iletişim olumsuzluklarında çalı-
şanlarının ve hizmetin verildiği ortamın da payı olduğu 
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Anneler DS dönemi bebekleri ile beraber daha iyi ge-
çirebilmeleri adına gebelik sürecinde gebe eğitimlerine 
katılmalıdır. Ayrıca yönetim, oluşan iletişim sorunlarına 
karşı daha etkili çözümler üretmeli ve mevcut çalışma 
ortamını iyileştirici çalışmalar planlamalıdır. Bu çalış-
mada bazı kısıtlamalar bulunduğundan, çalışmada elde 
edilen sonuçlar sadece bu çalışma örneklemini bağla-
makta olup, genellenememektedir.
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Gerontechnology term is derived by combining the 
terms gerontology and technology, and represents all el-
derly and technology studies on the purpose of improving 
daily functions of elderly. Gerontechnology is interested 
in research, development, presentation and evaluation 
of technological products and applications that eases the 
daily functions of elderly, improves their life quality, and 
enhances their physical, mental and social capacity and 
state. Lowering the effects of aging in life and working 
activities to a minimum level requires an adaptation pro-
cess. Gerontechnology makes designs and allocations in 
accordance to this adaptation process.

Gerontechnology is an interdisciplinary approach in-
cluding research, design, production and marketing. 
Some of the specific research areas in gerontechnology 
are found to be home and independent life, health care, 
health care at home and caretaker support. Products that 
aid in daily life of elderly and provide facilities in health 
and safety fields are: hoe cleaning robots, automatic 
drug time reminders, safe cooking systems, book read-
ers, wireless television listening devices, monitoring and 
tracking systems and personal emergency action systems. 
Gerontology is not seen only as a potential solution for 
problems and difficulties about aging, but also it means 
learning opportunity, new experiences, being active and 
entertainment for elderly. Mitzner et.al. (2010) deter-
mined in their study that elderly people use technology 
basically for communication, support in daily activities 
and entertainment. Telephone use is found to be impor-
tant for elderly in terms of maintaining regular social re-
lations with relatives and friends.

Deficit of elderly health care personnel is met by robots 
that do laundry and serve beverages, in Japan. Besides 
toilet robots in elderly care centers can do urine analy-
sis and e-mail the analysis results to the doctor when in-
formation about the individuals is provided, in a time as 
short as 20 seconds.

Elderly do not perceive themselves as a group with 
potential to use technological products and relate new 
technologies to young people. Research have shown that 
although technological innovations improve comfort and 
independency of the elderly, when compared to young, 
elderly are the last group to embrace innovations involv-
ing products, services or ideas.

Generally, five main problems are mentioned that ef-
fects the elderly’ acceptance of technological innova-
tions. These are: use of product, underrating the product, 
self-image, cultural values and different risk varieties. 
Chen and Chan (2014) conducted a study aiming to 
determine the acceptance behaviors of elderly towards 
gerontechnological devices on 1012 elderly and found 

Geronteknoloji, gerontoloji ve teknoloji kelimelerinden 
türetilmiş, yaşlı bireylerin günlük faaliyetlerinin iyileştiril-
mesi için yaşlılık ve teknoloji çalışmalarının tümünü ifade 
etmektedir. Geronteknoloji, yaşlı bireylerin hayatını ve gün-
lük faaliyetlerini kolaylaştıran, yaşam kalitelerini yükselten, 
fiziksel, zihinsel ve sosyal kapasite ve durumlarını iyileştiren 
teknolojik ürünlerin ve uygulamaların araştırılması, geliş-
tirilmesi, sunulması ve değerlendirilmesiyle ilgilenmekte-
dir. Yaşam ve çalışma faaliyetlerinde yaşlanmanın etkilerini 
asgari düzeye indirmek bir uyum sürecini gerektirmektedir. 
Geronteknoloji bu uyum sürecine uygun şekilde tasarım ve 
tahsisi yapmaktadır.

Geronteknoloji; araştırma, tasarım, üretim ve pazar-
lamayı da içinde alan multidisipliner bir yaklaşımdır. 
Geronteknolojide; spesifik araştırma alanlarından bazıları-
nın, ev ve bağımsız yaşam, sağlık bakımı, evde sağlık bakımı 
ve bakıcı desteği olduğu görülmüştür. Yaşlı bireylerin günlük 
hayatlarına yardımcı olan sağlık ve güvenlik konusunda ko-
laylıklar sunan ürünler; ev temizleme robotları, otomatik ilaç 
saati hatırlatıcıları, güvenli pişirme sistemleri, kitap okuyu-
cular, kablosuz televizyon dinleme cihazları, izleme ve takip 
sistemleri, kişisel acil müdahale sistemleridir. Geronteknoloji 
yalnızca yaşlanmayla ilgili sorunlar ve zorluklar için potan-
siyel bir çözüm olarak görülmez, aynı zamanda yaşlı bireyler 
için öğrenme fırsatı, yeni deneyimler, etkin olma ve eğlenme 
anlamına da gelmektedir. Mitzner ve ark. (2010) yaptıkla-
rı araştırmada yaşlı bireylerin teknolojiyi temelde iletişim, 
günlük faaliyetlere destek, eğlence amaçlı kullandıkları be-
lirlenmiştir. Yaşlı bireylerin telefon kullanımı akraba ve ar-
kadaşlarıyla düzenli sosyal ilişkiler kurması açısından önemli 
bulunmaktadır.

Japonya’da huzurevlerinde çamaşır yıkayan, çay-kahve ser-
visi yapan robotlarla yaşlı bakım personel açığı kapatılmak-
tadır. Ayrıca huzurevlerinde bulunan tuvalet robotunu idrar 
tahlili yaparak; birey ile ilgili bilgiler girildiğinde, 20 saniye 
kadar kısa sürede analiz sonuçları alınarak, e-maille doktoru-
na ulaştırılabilmektedir.

Yaşlı bireyler, kendilerini teknolojik ürünleri kullanabilen 
potansiyel bir grup olarak görmemekte ve yeni teknolojileri 
genç bireylerle bağdaştırmaktadırlar. Yapılan çalışmalar her 
ne kadar teknolojik yeniliklerin yaşlı bireylerin refahlarını ve 
bağımsızlıklarını arttırdığını gösterse de gençlerle karşılaştı-
rıldığında ürün, hizmet ya da düşünceyi içeren yenilikleri en 
son benimseyen grup oldukları bildirilmiştir.

Genel olarak yaşlı bireyler teknolojik yenilikleri kabulünü 
etkileyen beş temel sorundan söz edilmektedir. Bunlar; ürün 
kullanımı, ürüne değer verilmemesi, öz imaj, kültürel değerler 
ve farklı risk türleridir. Chen ve Chan (2014) yaşlı bireylerin 
geronteknolojik aletlere yönelik kabul davranışlarını ortaya 
koymak için 1012 katılımcı ile yaptıkları araştırmada sağlık 
teknolojisi için yaşlı bireylerin kullanım davranışlarının genel 
olarak pozitif yönde sergilendiğini ortaya çıkmıştır. Ortaya 
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out that elderly individuals’ usage behavior was show-
ing positive tendency in general for health technologies. 
According to the results, four basic factors affecting the 
elderly individuals’ gerontechnology acceptance are need 
for satisfaction, presence of support, perceived usabili-
ty and social acceptance. However, there are also some 
obstacles for gerontechnology using elderly. These are 
age-dependent obstacles, properties of technology, be-
havior, education and support subjects, cost.

Elderly should be motivated to adapt to changing world 
as they are fragile. Elderly should be educated on their 
right to use technology, needs and abilities.

Keywords: gerontechnology, elderly individual, effec-
tive factors

konulan sonuçlara göre yaşlı bireylerin geronteknoloji ka-
bulünü etkileyen dört temel faktör tatmin ihtiyacı, desteğin 
mevcudiyeti, algılanan kullanılabilirlik, sosyal kabul görme 
olarak görülmüştür. Ancak geronteknolojiyi kullanan yaşlı bi-
reyler için bir takım engeller de söz konusudur. Bunlar;

Yaşa bağlı engeller: Görme kusuru, el becerisi ve hareket-
liliğine ilişkin sorunlar, anlama ve kavrama güçlüğü, algıda 
sınırlılık

Teknolojinin özellikleri: Karmaşıklık, küçük yazılar, tek-
nik terimler, bazı teknolojik yeniliklerin çalışmaması ya da 
kolay olmamasına bağlı olan sıkıntılar

Tutum: Teknolojinin tehlikeli, pahalı, karmaşık, şaşırtıcı, 
öğrenmesi güç olduğuna ilişkin algı

Eğitim ve destek konuları: Eğitim almaya ilişkin mali en-
geller ve eğitim olanaklarının yoksunluğu, öğrenme süresince 
yeterli desteği ve eğitimcileri sağlamaya yönelik kaliteli eğitim 
olanaklarının yoksunluğu

Maliyet: Gelirin kısıtlı olması nedeniyle teknolojik ürünleri 
satın alamama, kullanamama ya da bu ürünlere ulaşamama

Yaşlı bireyler çok kırılgan olmaları nedeniyle değişen dün-
yaya uyum sağlama yönünde teşvik edilmelidir. Yaşlı bireyle-
rin teknolojiyi kullanma hakkı, ihtiyaç ve yetenekleri konu-
sunda eğitim verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: geronteknoloji, yaşlı birey, etkili 
faktörler
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INTRODUCTION: Activism is regarded as indi-
viduals or groups organizing to solve problems, estab-
lishing pressure groups and conducting activities in 
order to force the corresponding establishment to act. 
Developments in communication technologies bring 
social movements to another dimension. Activism is a 
practice that changed together with internet technolo-
gies, transformed into digital activism in new media and 
accompanied by many concepts like slactivism. Digital 
activism can be defined as any activism case on digital 
platform. Signature in internet may be the voice for so-
cial problems and enable masses to develop a common 
reaction towards their goal. By this way, individuals can 
support a subject that they have sensitivity in digital 
means even though not in physical means and by do-
ing so, they are relieved in a way. Slactivism means sup-
porting a digital protest from wherever one is. Slactivists 
support an act by writing or sharing something on the 
computer. By this way, individual is able to interfere and 
get involved with events as a responsible citizen. Today, 
slactivism especially ensures participation to online sig-
nature (that are conducted by organizations like Change.
org, Avaaz.org). Change.org is defined as the world larg-
est nongovernmental solidarity media in terms of or-
ganizing signature on certain subjects. Anyone can start 
a signature on Change.org and draw attention to a sub-
ject globally. Change.org is especially used by nongov-
ernmental organizations or disadvantageous groups in 
society and their representatives. Usually all Change.org 
signatures set off big reactions. Change.org signatures 
include subjects like environment regulations, animal 
rights, working and health demands.

PURPOSE: This study was done to investigate signa-
tures on health in Change.org by content analysis method.

MATERIAL-METHODS: The study included signa-
tures on health subject in Turkey conducted in www.
change.org between dates 01.01.2018 to 31.12.2018. Data 
were analyzed by number and percentage (%).

FINDINGS: Between the allocated dates, 412 signa-
tures were found on health subjects. Most frequently sig-
natured subjects were; coverage of medical costs (25.2%), 
medicine demand (15.8%), health personnel appoint-
ments (14.1%), and violence in health (14.1%). Among 
the petitioners, 58.5% were women, 35.7% were men and 
5.8% were professional organizations. Adressee of the sig-
natures were Ministry of Health (58.3%), both President 
and Ministry of Health (22.3%), Ministry of Health and 

GİRİŞ: Kişi veya grupların oluşan bu sorunların çözümü 
için örgütlenmeleri, baskı grupları oluşturmaları, sorunun 
muhatabı olan kurumu harekete geçirmek için yürütmüş 
olduğu faaliyetler aktivizm (eylemcilik) olarak değerlen-
dirilmektedir. İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, 
toplumsal hareketleri farklı bir boyuta taşımaktadır. İnternet 
teknolojileri ile biçim değiştiren bir pratik olan aktivizm, 
yeni medyada aldığı dijital aktivizm formu ile slaktivizm 
gibi birçok kavramı da beraberinde getirmiştir. Dijital ak-
tivizm, dijital platformda kullanan her türlü aktivizm örne-
ği olarak tanımlanabilir. İnternette düzenlenen imza kam-
panyaları toplumsal sorunlara ses getirebilmekte, kitlelerin 
amaçlarına ortak tepki geliştirebilmelerini sağlamaktadır. 
Bu yolla bireyler, toplumsal hassasiyetle yaklaştıkları bir 
konuya fiziksel olmasa da dijital anlamda destek vermekte 
ve bir anlamda rahatlamaktadırlar. Slaktivizm, dijital bir 
eylemi durduğu yerden destekleme anlamına gelmektedir. 
Slaktivistler bir eyleme bilgisayar başından bir şeyler yaza-
rak ya da paylaşarak destek vermektedirler. Bu şekilde birey 
duyarlı vatandaş olarak olaylara kendi çapında müdahale et-
miş, müdahil olmuştur. Slaktivistler bugün özellikle online 
imza kampanyalarına (Change.org, Avaaz.org gibi kuruluş-
lar tarafından yürütülen) katılım sağlamaktadırlar. Change.
org, belirli konularda imza kampanyaları düzenlemek nok-
tasında dünyanın en büyük sivil toplum dayanışma mecrası 
olarak tanımlanmaktadır. Change.org’da, dileyen herkes bir 
konu ile ilgili imza kampanyası başlatabilmekte ve bir ko-
nuyu küresel çapta dikkat çekebilmektedir. Change.org özel-
likle sivil toplum kuruluşları ya da toplumların dezavantajlı 
kesimleri ile onların temsilcileri tarafından kullanılmakta ve 
Change.org’un tüm kampanyaları genellikle büyük ses getir-
mektedir. Change.org’da çevre düzenlemesi, hayvan hakları, 
çalışma ve sağlık gibi talepler çerçevesinde imza kampanya-
ları yer almaktadır.

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, change.org’da yer alan 
sağlık ile ilgili imza kampanyalarının içerik analizi yönte-
miyle incelenmek amacıyla yapıldı.

Gereç YÖNTEM: Araştırmaya Türkiye’de www.change.
org’da 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında sağlık ile il-
gili yürütülen imza kampanyaları dahil edildi. Veriler sayı ve 
yüzdesi (%) olarak değerlendirildi.

BULGULAR: Sağlık ile ilgili belirtilen tarihler arasında 
412 imza kampanyasına ulaşıldı. İmza kampanyalarında en 
fazla açılan konu başlıkları; %25.2’si tedavi masraflarının 
karşılanması, %15.8’i ilaç talepleri, %14.1’i sağlık perso-
neli atamaları, %14.1’i sağlıkta şiddettir. İmza kampanya-
sını başlatanlardan %58.5’i kadın, %35.7’si erkek ve %5.8’i 
meslek örgütleridir. Kampanya muhatapları %58.3’ü Sağlık 
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Social Security Institution (9.5%). It was determined that 
93.2% of the signatures were still ongoing while 4.1% 
failed and 2.7% were successful. Most widely signed first 
three signatures were found to be: “Approve import of 
NCL (Nöronal seroid lipofusinozis) DISEASE medicine 
to Turkey before it is too late”, “NCL Disease medicine 
should be brought to Turkey. These 8 children should 
live!”, and “Give medicine approval before it is too late for 
Baby Hira”. Successful 3 signatures were: “Don’t let little 
Ecrin die #küçükecrinölmesin”, “Dr. Özlem YAĞDIRAN 
should be reinstated to her duty”, “Opvido should be in-
cluded in Social Insurance Institution for cancer patients”.

RESULTS: If health personnel realizing the new media 
and digitalized world can use digital environments with a 
correct strategy, they can be among the biggest partners 
in resolution of many problems.

Keywords: health, digital activism, online signature

Bakanlığı, %22.3’ü hem Cumhurbaşkanı hem de Sağlık 
Bakanlığı, %9.5’inn ise Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik 
Kurumudur. Başlatılan imza kampanyalarının %93.2’ünü 
devam ediyor, %4.1’i başarısız ve %2.7’sinin başarılı olduğu 
saptandı. En fazla imza alan ilk üç kampanyanın “Çok geç 
olmadan NCL (Nöronal seroid lipofusinozis) HASTALIĞI 
ilacının Türkiye’ye gelmesine onay verin”, “NCL Hastalığının 
İlacı Türkiye'ye gelsin. Bu 8 çocuk yaşasın!”, “Hira Bebek için 
geç olmadan ilaç onayı verin” olduğu görüldü. Başarılı olan 
beş kampanya “Küçük Ecrin ölmesin #küçükecrinölmesin”, 
Dr. Özlem YAĞDIRAN görevine iade edilsin”, “Urla Devlet 
Hastanesi’ne Acil Çocuk Servisi Açılsın”, “Furkan’ın ilacını 
alabilmesi gerek Furkan’ın sesi ol” ve Opdivo kanser hastala-
ri icin SSK kapsamına alınsın”dır.

SONUÇ: Yeni medyanın ve dijitalleşen dünyanın farkına 
varan sağlık personelleri eğer doğru bir strateji ile dijital or-
tamları etkili olarak kullanabilirlerse birçok sorunda çözü-
mün en büyük paydaşlarından biri olabilirler.

Anahtar Kelimeler: sağlık, dijital aktivizm, online imza
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BACKGROUND AND AIM: The World Health 
Organization declared COVID-19 to be a public health 
emergency of international concern on 30 January 2020. 
In epidemics that cause deaths that affect the whole world, 
such as the pandemic, the health system is among the 
hardest working institutions. In pandemics that affect the 
society in socioeconomic and mental aspects, the mental 
health of healthcare teams, who have a large social and 
work responsibility, is affected by this situation. The aim 
of this study is to determine the anxiety levels and coping 
with stress of healthcare workers during the COVID-19 
pandemic.

MATERIALS-METHODS: The sample of the study 
consists of 60 healthcare professionals working in a 
women's and children's hospital for a period of at least 
6 months between 1.06.2020-1.07.2020, working in de-
partments with pandemic patients. Data; After obtain-
ing the necessary permissions, the researcher filled in 
the data collection tools with the face-to-face interview 
technique with the healthcare professionals who wanted 
to participate in the study. In data collection; Descriptive 
Information Form, Beck Anxiety Scale and Stress Coping 
Scale were used. The data obtained from the research 
were evaluated using the SPSS statistical package program 
in computer environment.

RESULTS: 23.3% of the study participants were between 
the ages of 26-31, 63.3% were undergraduate, 20% had a 
master's degree, 60% worked for 10 years or more, 75% 
were nurses. determined. 55.9% of the participants are 
working in the gynecology and obstetrics departments, 
33.9% in the pediatric departments. 75% of them do not 
smoke, 40.7% of them have chronic diseases. It has been 
determined that 50% of the participants can apply the so-
cial distance rules in working conditions, and 40% do not 
want to go to work due to the risk of COVID-19 transmis-
sion. It has been determined that 98% of the participants 
are concerned about the risk of contracting COVID-19 
from patients and 8% of them at their homes with the risk 
of infecting their family members. When the concerns of 
healthcare professionals about service processes are eval-
uated; It was determined that 76.6% of them were afraid 
of carrying the infection to patients and 76.6% of them to 

GİRİŞ-AMAÇ: Dünya Sağlık Örgütü 30 Ocak 2020'de, 
COVID-19'un uluslararası endişe veren bir halk sağlığı acil 
durumu olduğunu ilan etti. Pandemi gibi tüm dünyayı etki-
leyen ölümlere neden olan salgınlarda sağlık sektörü, en ön 
saflarda ve en zorlu çalışan kurumlar arasında yer almak-
tadır. Toplumu, sosyoekonomik ve ruhsal birçok yönden 
etkileyen pandemiler de sağlık çalışanlarının özellikle ruh-
sal sağlığı, toplumsal duyarlılık ve üstlendikleri iş sorum-
luluğu nedeniyle etkilenmektedir. Bu araştırmanın amacı, 
COVİD-19 pandemi döneminde sağlık çalışanlarının anksi-
yete düzeylerinin durumlarının belirlenmesidir.

MATERYAL-METOD: Araştırmanın örneklemini, bir 
kadın doğun ve çocuk hastanesinde 1.06.2020-1.07.2020 
tarihleri arasında en az 6 aylık sürede çalışan, pandemi 
hastalarının bulunduğu bölümlerde görev alan 60 sağlık 
çalışanı oluşturmaktadır. Veriler; gerekli izinler alındıktan 
sonra sağlık çalışanları ile yüz yüze görüşme tekniği ile ya-
pılmıştır. Verilerin toplanmasında; Tanımlayıcı Bilgi Formu, 
Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) kullanılmıştır. Araştırmadan 
elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS istatistik paket 
programı kullanılarak değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Araştırma katılanların %23,3’ ünün 26-31 
yaş aralığında, %63,3’ünün lisans, %20’ sinin yüksek lisans 
mezunu olduğu, %60’ının 10 yıl ve üzerinde çalıştığı, %75’nin 
hemşire olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %55,9’u kadın 
hastalıkları ve doğum bölümünde, %33,9’ u çocuk bölüm-
lerinde görevlidir. %75’i sigara kullanmamakta, %40,7’sinin 
kronik hastalığı bulunmaktadır. Katılımcıların %50’sinin 
iş koşullarında sosyal mesafe kurallarını uygulayabildiği, 
%40’ının COVİD-19 bulaş riskinden ötürü işe gitmek iste-
medikleri saptanmıştır. Katılımcıların %98’sinin hastalardan 
COVİD-19 bulaşabileceğinden ve %85’inin ise evlerinde aile 
fertlerine bulaştırma riskinden endişe ettikleri belirlenmiş-
tir. Sağlık çalışanlarının hizmet süreçlerine yönelik endişe-
leri değerlendirildiğinde; enfeksiyonu %76,6’sı hastalara ve 
meslektaşlarına taşımaktan endişelendiği, %90’ı sürecin çok 
uzun sürmesinden, %81’i aşı/ilaç bulunamamasından ve 
%78’i pandemi sonrası hayatın normale dönmemesinden 
endişelendikleri belirlenmiştir. Katılımcıların BAÖ puan or-
talamasının 12,35±8,22 olduğu ve hafif düzeyde bir aksiyete 
yaşadıkları belirlenmiştir.

SONUÇ: Yapılan çalışmayla COVİD-19 pandemi sürecin-
de aktif rol almakta olan sağlık çalışanlarının, çevrelerine 
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their colleagues, 90% of them were worried that the pro-
cess would take too long, 81% of the vaccine / drug could 
not be found, and 78% of the life after the pandemic. It 
was determined that 8% of the participants experienced 
severe irritability and a feeling of suffocation for the last 
week, and 25% had a moderate heart palpitations. Fifty 
percent of the participants stated that they think that the 
problem is their own during stress, they try to be optimis-
tic and think in a calm mind.

CONCLUSION: As a result of the study, it has been ob-
served that healthcare workers, who take an active role 
in the COVID-19 pandemic process, have high levels of 
anxiety and fear due to the risk of contaminating their 
environment. One of the issues that countries should 
be prepared for in future outbreaks such as COVID-19 
is that health teams working at the forefront should take 
necessary protective and supportive mental-social meas-
ures to protect their mental health in order to provide a 
functional service as well as their physical health.

Keywords: healthcare professional, COVID-19, pan-
demic, anxiety, stress

enfeksiyonu bulaştırma riskinden dolayı endişelerinin oldu-
ğu, endişe seviyelerinin hafif düzeyde olduğu görülmüştür. 
COVID-19 gibi gelecekte de olabilecek salgınlar için ülke-
lerin bu konuda hazırlıklı olmaları gereken konulardan biri 
de, ön saflarda çalışan sağlık ekiplerinin fiziksel sağlıkları-
nın yanı sıra, daha etkin ve işlevsel bir hizmet sunabilme-
leri açısından ruhsal sağlıklarının korunabilmesi için ge-
rekli koruyucu ve destekleyici yaklaşımların ve önlemlerin 
alınmasıdır.

Anahtar Kelimeler: anksiyete, COVİD-19, pandemi, sağ-
lık çalışanı
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AIM: Various reasons such as changes in population demo-
graphics, changes in disease types, diseases becoming more 
chronic, and increases in the public expectations produce new 
necessities in the health care system and, these, in turn, neces-
sitate important changes and innovation processes. Innovation 
terms novel or current information being transformed into fi-
nancial benefit. Nurses, who have an important position among 
health care professionals, have taken an active role in this inno-
vation process in the face of all those changes. In order to ob-
tain effective and desired results in their care provision, nurses 
need to constantly adapt to changes and integrate innovative 
processes into the services they provide. Activating the innova-
tion process in nursing services decreases patient care costs and 
increases quality of care.

Within the context of the importance of innovation in nurs-
ing, the “Innovation in Nursing” course was initiated for under-
graduate and graduate students at the SBU Hamidiye Faculty of 
Nursing in the 2019-2020 academic year. The basic goals of the 
course include increasing the awareness of the students on the 
subject of innovation, creating opportunities, increasing moti-
vation, supporting guiding processes, designing the models to 
make the processes more attractive, and developing innovative 
products. The active participation of the students in the inno-
vation processes was planned to be implemented through the 
“Innovation in Nursing” course, which is a pioneering effort 
in its field, as well as the formation of service oriented out-
comes. The aim of this study was to evaluate the “Innovation in 
Nursing” course.

MATERIALS AND METHOD: The “Innovation in Nursing” 
course was provided for undergraduate and graduate students 
at the SBU Hamidiye Faculty of Nursing in the 2019-2020 aca-
demic year. Within the context of the course, the physical struc-
turing of the “Innovation Workshop” was completed to make 
innovation training programs more effective. Trainings on the 
steps of innovative processes and innovative idea development 
were provided in this field, application apparatuses and product 
prototypes were created, applied education on the certification 
processes of products was provided, and the awareness process-
es and applied roles of the students were activated by arranging 
innovative nursing product creation competitions within the 
context of the course. Through the mentoring system imple-
mented by the lecturers, personal counseling was activated in 
the product development process. The students played roles in 
all steps of the innovation process such as the presentation of 
the innovative products developed by the students within the 
context of the course, the development of prototypes, the prepa-
ration of the patent and beneficial model processes, and the ac-
tivation of efforts towards realizing the products and presenta-

GİRİŞ-AMAÇ: Nüfus yapısının değişmesi, hastalık tür-
lerindeki değişimler, hastalıkların kronikleşmesi, toplumun 
beklentisinin artması pek çok neden sağlık sisteminde yeni 
gereksinimleri ortaya çıkarmakta ve bu gereksinimler doğrul-
tusunda önemli değişimler ve inovasyon süreçleri yaşanmak-
tadır. İnovasyon, yeni ya da mevcut bilgilerin ticari bir yarara 
dönüşme sürecidir. Tüm değişimler ışığında sağlık profesyonel-
leri arasında önemli bir yere sahip olan hemşireler, inovasyon 
sürecinde aktif rollerini zaman içerisinde almışlardır.

Hemşireler hizmet sunumlarında etkin ve istendik sonuç-
ları yakalayabilmek için sürekli değişime ayak uydurmak ve 
inovasyon sürecini hizmetlerine entegre etmek zorundadır-
lar. Hemşirelik hizmetlerinde inovasyon sürecini aktive et-
mek, hasta bakım maliyetini azaltırken, bakım kalitesini de 
artırmaktadır.

Hemşirelikte inovasyon sürecinin önemi dahilinde, SBÜ 
Hamidiye Hemşirelik Fakültesi’nde 2019- 2020 eğitim öğretim 
yılında lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik “Hemşirelikte 
İnovasyon” dersi başlatılmıştır. Dersin temel amaçları arasın-
da; öğrencilerin inovasyon süreci konusunda farkındalıklarını 
artırmak, fırsat yaratmak, motivasyonu sağlamak, yol gösteri-
ci süreçleri desteklemek ve süreci cazip hale getirecek model-
leri dizayn etmek, inovatif ürünler geliştirmek yer almaktadır. 
Kapsamı ve bütünlüğü açısından alanında ilk olma özelliği taşı-
yan "Hemşirelikte İnovasyon Dersi" ile öğrencilerin inovasyon 
süreçlerine aktif katılımları sağlanarak inovatif ürün ve hizmet 
odaklı çıktıların oluşması planlanmıştır. Bu çalışma ile hemşire-
likte inovasyon dersinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi’nde 
2019- 2020 eğitim öğretim yılında lisans ve lisansüstü öğrencile-
re yönelik “Hemşirelikte İnovasyon” dersi yürütülmüştür. Ders 
kapsamında uygulamalı inovasyon eğitimlerinin daha efektif 
yürütülmesi amacıyla, "İnovasyon Atölyesi"nin fiziksel olarak 
yapılandırılması sağlanmıştır. Bu alan içerisinde inovasyon sü-
reç basamakları ve inovatif fikir geliştirme eğitimleri verilmiş, 
uygulama aparatları ile ürünlerin prototiplerinin oluşturulması 
sağlanmış, ürünlerin belgelendirilmesi süreci ile ilgili uygula-
malı eğitimler gerçekleştirilmiş, hemşirelikte inovatif ürün ya-
rışmaları ders kapsamında yapılarak öğrencilerin farkındalık 
süreçlerinin yanında uygulayıcı rollerinin de aktifleştirilmesi 
sağlanmıştır. Ders kapsamında hocalar tarafından yürütülen 
mentörlük sistemi ile ürün geliştirme sürecinde, bireysel da-
nışmanlıklar aktive edilmiştir. Yarışma kapsamında öğrenciler 
tarafından geliştirilen inovatif ürünlerin sunulması, prototip-
lerinin geliştirilmesi, patent ve faydalı model sürecinin hazır-
lanması, ürünü hayat geçirme ve tanıtım süreçlerine yönelik 
çalışmaların aktifleştirilmesi gibi inovasyon sürecinin tüm ba-
samaklarında öğrencilerin rol alması sağlanmış, ödül süreci ile 
öğrencilerin motivasyonları ve sürece katılımları artırılmıştır.
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tion processes. The motivation and participation levels of the 
students were increased through a reward system.

Additionally, expert-student meetings were arranged in the 
process of the course to help the entrepreneurs and nurses 
who have made innovative discoveries share their experiences 
with the students. Visitations to innovation and R&D centers 
in Istanbul creating innovative processes were also arranged. 
The awareness levels of the students on innovative processes 
and their participation in the courses were regularly evaluat-
ed before and after courses to follow the improvement process 
brought on by the course.

RESULTS: The awareness trainings and active workshop ef-
forts implemented as part of the “Innovation in Nursing” course 
provided for undergraduate and graduate students at the SBU 
Hamidiye Faculty of Nursing in the 2019-2020 academic year 
were found to be very effective. Through the mentoring system 
and the innovation competitions in the course, the development 
of innovative products that have an important place in health 
care and increasing the quality of nursing care was made pos-
sible. The students were found to develop innovative products 
in many different fields they found to be in need of innovation 
during their field observations and internships. As a result of 
the two innovation competitions performed during the course, 
the students created 32 innovative projects and developed 18 in-
novative product prototypes. Through these inventive projects, 
the students learned to support novel and creative activities that 
increase the quality of care. The successful projects from among 
the innovative processes created within the scope of the course 
were presented at various scientific meetings and fairs, activat-
ing visibility efforts.

CONCLUSION: The roles of regular trainings within the fac-
ulty, scientific activities to introduce, incentivize, and guide the 
processes, competitions, rewarding, and role models are great in 
the activation of the innovation process in nursing students. It is 
thus recommended to start the “Innovation in Nursing” course 
provided for undergraduate and graduate students at the SBU 
Hamidiye Faculty of Nursing in other nursing schools.

Keywords: nursing, innovation, course, student

Ders sürecinde ayrıca sağlıkta inovasyon konusunda bu-
luş gerçekleştiren hemşireler ve girişimcilerin deneyimlerini 
paylaşmaları için uzman ve öğrenci buluşmaları yapılmıştır. 
Aynı zamanda İstanbul'da örnek inovatif süreçler üreten ino-
vasyon ve ARGE merkezlerinin ziyaret edilmesi sağlanmıştır. 
Ders öncesinde ve sonrasında öğrencilerin inovatif süreçlere 
yönelik farkındalıkları ve katılımları düzenli olarak değerlen-
dirilerek ders kapsamında ki iyileşim süreçleri düzenli takip 
edilmiştir.

BULGULAR: SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi’nde 2019- 
2020 eğitim öğretim yılında lisans ve lisansüstü öğrencilere yö-
nelik “Hemşirelikte İnovasyon” dersi kapsamında farkındalık 
eğitimlerinin yanında aktif atölye çalışmalarının rolü süreçte 
oldukça etkili olmuştur. Ders sürecinde yürütülen mentörlük 
ve süreci cazip hale getiren inovasyon yarışmaları sayesinde 
sağlıkta önemli yere sahip, hemşirelik bakım kalitesini artıran 
inovatif ürünlerin geliştirilmesi sağlanmıştır. Öğrencilerin saha 
gözlemleri ve stajlarında hasta bakım ve tedavi süreçlerinde 
ihtiyaç olarak belirledikleri çok farklı alanlarda inovatif ürün 
geliştirdikleri belirlenmiştir. Öğrencilere ders döneminde yapı-
lan 2 inovasyon yarışması sonrasında toplam 32 inovatif proje 
oluşturdukları, 18 inovatif ürün prototipi geliştirdikleri belir-
lenmiştir. Her biri yeni bir buluş özelliği taşıyan projeleri ile öğ-
rencilerin bakım kalitesini arttırıcı, yeni ve yaratıcı faaliyetleri 
desteklemeleri sağlanmıştır. Ders dahilinde inovatif süreçlerde 
yürütülen başarılı çalışmaların farklı bilimsel toplantılarda, 
fuarlarda sunulması sağlanarak görünürlük çalışmaları aktive 
edilmiştir.

SONUÇ: Hemşirelik öğrencilerinde inovasyon sürecinin 
aktifleştirilmesinde; fakülte kapsamında yürütülen düzenli 
eğitimlerin, süreci tanıtacak, cazip hale getirecek, yol göste-
recek bilimsel aktivitelerin, yarışmaların yapılmasının, ödül 
sürecinin ve rol model olmanın yeri büyüktür. SBÜ Hamidiye 
Hemşirelik Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü öğrencilere yö-
nelik “Hemşirelikte İnovasyon” dersi kapsamında yürütülen 
çalışmaların farklı hemşirelik okullarında da başlatılması 
önerilir.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, inovasyon dersi, öğrenci

Resim 1
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Decision Support Systems are computer-based information 
systems designed to help users choose a variety of solutions 
to a problem. Clinical decision support systems provide pa-
tient-specific evaluations and recommendations, taking into 
account the individual characteristics of the patients. With 
these systems, tools that provide clinical decision support 
for the purposes of recommending the next steps for treat-
ments, warnings for healthcare professionals not to overlook 
important information and prevent potential problems such 
as dangerous drug interactions are developed by processing 
digital data to a great extent. Computer-based warnings and 
reminders, clinical guides, algorithms, and documentation 
templates are examples of these tools. Health care problems 
addressed in emergency departments are mostly acute deve-
loping problems. These problems require rapid intervention 
and access to the information necessary to decide on the in-
tervention is limited. Therefore, the use of decision support 
systems has the potential to significantly improve the quality 
of emergency healthcare services. Emergency departments 
are units where first care is provided in cases of injury and 
severe illness, and are often the only accessible source of treat-
ment for those who cannot access medical services for various 
reasons. In this regard, emergency departments have a spe-
cial position in the health system. The increase in the elderly 
population, the increase in accidents and injuries and emer-
gency department attendances reaching the level that exceeds 
the departments resources increases the role of these units in 
the health system. On the other hand, this makes it equally 
difficult to maintain the service functions. Decision support 
systems are used as evidence-based guides in the complex and 
sensitive emergency care process in emergency departments. 
Decision support systems used in emergency departments 
can be listed as electronic clinical application guides specific 
to certain emergencies such as septic shock, febrile neutro-
penia, acute coronary syndrome, systems used in decision 
management of necessary diagnostic tests, systems used in 
symptom management such as pain, triage decision support 
systems and resource planning systems. It is reported that the 
use of clinical decision support systems in emergency depart-
ments contributes to reducing unnecessary diagnostic tests, 
ensuring patient safety, reducing health expenditures and pre-
venting complications. In addition, the decision support to be 
provided on the necessity of radiological imaging methods 
has the potential to prevent unnecessary radiation exposure. 
However, studies with high level of evidence are required for 
these issues.

Keywords: emergency department, clinical decision sup-
port systems, health service

Karar Destek Sistemleri, kullanıcıların bir soruna yönelik çe-
şitli çözüm yollarından birini seçmesine yardımcı olacak şekilde 
tasarlanmış bilgisayar tabanlı bilgi sistemleridir. Klinik karar des-
tek sistemleri hastaların bireysel özellikleri göz önüne alınarak, 
hastaya özgü değerlendirmeler yapılması ve öneriler sunulması-
nı sağlar. Bu sistemler ile çok büyük ölçüde dijital veri işlene-
rek tedaviler için sonraki adımları önermek, sağlık çalışanlarını 
önemli bilgileri gözden kaçırmamaları konusunda uyarmak ve 
tehlikeli ilaç etkileşimleri gibi potansiyel sorunları önlemek gibi 
amaçlarla klinik karar desteği sağlayan araçlar geliştirilmektedir. 
Bilgisayar tabanlı uyarılar ve hatırlatmalar, klinik kılavuzlar, al-
goritmalar, dokümantasyon şablonları bu araçlara örnek olarak 
verilebilir. Acil servislerde ele alınan sorunlar çoğunlukla akut 
gelişen sorunlardır. Bu sorunlar hızlı müdahale gerektirir ve mü-
dahaleye karar vermek için gerekli bilgilere erişim sınırlıdır. Bu 
nedenle karar destek sistemlerinin kullanımı acil servis hizmet-
lerinin kalitesini önemli derecede arttırma potansiyeline sahiptir. 
Acil servisler yaralanma ve ağır hastalık durumlarında ilk bakı-
mın sağlandığı birimlerdir ve çoğu zaman çeşitli nedenlerle tıbbi 
hizmetlere ulaşamayanlar için erişilebilir tek tedavi kaynağıdır. 
Bu bakımdan acil servisler sağlık sisteminde özel bir konuma 
sahiptir. Yaşlı nufusun artması, kaza ve yaralanmalardaki artış 
ve acil servis başvurularının servis kaynaklarını aşacak düzeye 
ulaşması bu birimlerin sağlık sistemindeki rolünü giderek art-
tırmaktadır. Öte yandan servis işlevlerinin sürdürülmesini de 
aynı ölçüde güçleştirmektedir. Karar destek sistemleri acil ser-
vislerdeki karmaşık ve hassas acil bakım sürecinde kanıta dayalı 
yol göstericiler olarak kullanılmaktadır. Acil servilerde kullanı-
lan karar destek sistemleri septik şok, febril nötropeni, akut ko-
roner sendrom gibi bazı acil durumlara özgü elektronik klinik 
uygulama rehberleri, gerekli tanı testlerinin karar verilmesinde 
kullanılan sistemler, ağrı gibi semptom yönetiminde kullanılan 
sistemler, triyaj karar destek sistemleri ve kaynak planlama sis-
temleri olarak sıralanabilir. Acil servislerde klinik karar destek 
sistemlerinin kullanılması ile gereksiz tanı testlerinin azaltılması, 
hasta güvenliğinin sağlanması, sağlık harcamalarının azaltılması 
ve komplikasyonların önlenmesine katkı sağlandığı bildirilmek-
tedir. Ayrıca radyolojik görüntüleme yöntemlerinin gerekliliği 
konusunda sağlanacak karar desteği, gereksiz radyasyon maru-
ziyetini önleme potansiyeline sahiptir. Ancak bu konularda kanıt 
düzeyi yüksek çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: acil servis, klinik karar destek sistemleri, 
sağlık hizmeti
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GİRİŞ

Karar destek sistemleri (KDS), kullanıcıların bir prob-
leme yönelik birçok alternatif çözümden birini seçmesi-
ne yardımcı olacak şekilde tasarlanmış bilgisayar tabanlı 
bilgi sistemleridir. Karar destek sistemleri ile karar ver-
me süreçlerini otomatikleştirmek ve çok miktarda kar-
maşık bilgiyi hızlı bir şekilde analiz etmek mümkündür 
(Tripathi, 2011). 

Klinik karar destek sistemleri (KKDS) ise en az iki 
farklı hasta verisini kullanarak vakalara özel öneriler 
üretebilen aktif bilgi sistemleridir (Cresswell vd., 2013). 
Bu sistemler sağlık hizmetlerine; sağlık çalışanları ile 
hastalar arasındaki iletişimi güçlendirme, iş akışını ge-
liştirme, verimliliği arttırma ve hasta sonuçlarını iyi-
leştirme gibi önemli kazanımlar sağlayabilmektedir 
(Cresswel vd., 2012). 

Karar destek sistemleri sağlık hizmeti sunumuna 
önemli katkılar sağlamakla birlikte bu sistemlerin kul-
lanımıyla ilgili olarak sağlık çalışanlarının rollerinin 
ortadan kaldırılması veya değiştirilmesi, sistemin bilgi 
içeriğinin güncel tutulmasının önündeki güçlükler, sis-
temin farklı durumlara uyum sağlayacak esnekliği gös-
terememesi, gereksiz uyarılar vermesi nedeniyle “uyarı 
yorgunluğuna”  yol açması ve hata potansiyeli gibi çeşitli 
sınırlılıklar ve güçlüklerle karşılaşılabilmektedir (Ash 
vd., 2007).  Söz konusu sınırlılıkların aşılması ve sapta-
nan sorunların giderilmesi amacıyla bilimsel çalışma-
lar sürdürülmekte ve bu sistemlerin klinikte kullanımı 
giderek yaygınlaşmaktadır. Karar destek sistemlerinin 
kullanımının yaygınlaştığı alanlardan biri de acil servis 
hizmetleridir (Bennett ve Hardiker, 2017). Bu çalışmada 
acil servislerde kullanılan karar destek sistemlerine iliş-
kin araştırma sonuçlarının derlenmesi amaçlandı.

Acil Servis Hizmetlerinde Karar Destek Sistemleri
Acil servislerde hasta kabulü ve taburculuğu oldukça 

hızlı bir döngü içindedir. Acil servislerdeki bakım or-
tamının bazı özellikleri bu döngü içinde hasta güven-
liğinin sürdürülmesi, tedavi ve bakımın sağlanmasına 
yönelik karar verme sürecini güçleştirebilmektedir. Acil 
servislerde karar verme sürecini güçleştiren etmenler şu 
şekilde sıralanabilir (Wears vd., 2010): 

● Aşırı kalabalık ortam

● Yaşamsal tehdit altında olan vakalardan, acil olma-
yan vakalara kadar değişen düzeyde aciliyete sahip hasta-
ların bakım ve tedavisini aynı anda sürdürme gerekliliği

● Yaşamsal risk taşıyan vakalarda çok hızlı müdahale 
gerektiği için sağlık çalışanlarının müdahale öncesinde 
hastayı değerlendirme ve bilgi alma için sahip olduğu 
zamanın sınırlı olması

● Acil tedavi ve bakımın ardından hastalar farklı bi-
rimlere nakledildiği için sağlık çalışanlarının verdikleri 
kararların hasta üzerindeki etkilerini takip etme süresi-
nin sınırlı olması. Ayrıca hastanın nakledildiği birim-
lerdeki uzmanlardan bu konuda yeterli geri bildirim 
alınamaması.

Karar destek sistemleri sistemden doğan, teknik ak-
saklıklardan kaynaklanan ya da yetersiz bilgi, hatalı veri 
toplama, akıl yürütmede yanılma gibi durumlardan kay-
naklanan tıbbi hataları önlemede etkili araçlardır. Bu yö-
nüyle acil servislerde, hasta güvenliği için risk oluşturan 
koşullar altında sürdürülen bakımın kalitesini arttırma 
potansiyeli taşımaktadır (Bennett ve Hardiker, 2017). 
Acil servislerde KKDS’nin kullanıldığı başlıca alanlar şu 
şekilde sıralanabilir:

● Sepsis ve septik şoktaki hasta yönetiminin geliş-
tirilmesine yönelik KKDS: Acil servislerde, ağır enfek-
siyona karşı sistemik inflamatuar yanıt sonucu bir veya 
daha fazla organın akut disfonksiyonu ile sonuçlanan 
sepsis vakalarının görülme sıklığı yaklaşık %6.4’tür 
(Rezende vd., 2008). Acil servislerde sepsis vakalarının 
yönetimini iyileştirmek amacıyla geliştirilen KKDS ile 
bu vakalarda agresif tedavi sıklığının arttığı bildirilmiş-
tir (Bond vd., 2013). Bununla birlikte Nelson ve arka-
daşlarının çalışmasında KKDS’nin daha kısa sürede kan 
kültürü isteminin yapılmasında etkili olduğu ancak dok-
torların sepsis tanısını koymada KKDS’den daha hızlı ol-
duğu saptanmıştır (Nelson vd., 2011).

● Febril nötropeni vakalarında tedavi ve bakıma yö-
nelik KKDS:  Lim ve arkadaşları kanser tedavisi gören 
ve febril nötropeni nedeniyle acil servise başvuran has-
taların tedavi ve bakımına ilişkin geliştirdikleri KKDS 
ile kan kültürü istem sıklığının arttığını, triyaj ile dok-
tor değerlendirmesi ve triyaj ile antibiyotik başlanması 
arasında geçen sürenin azaldığını belirlemiştir (Lim vd., 
2012). 

● Akut koroner sendrom vakalarının tedavi ve ba-
kımına yönelik KKDS: Akut Koroner Sendrom (AKS) 
vakalarının tanılanmasındaki gecikme önemli bir mor-
bidite ve mortalite nedenidir (Alley vd., 2015). Acil ser-
vislerde AKS vakalarının erken tanısı ve bakım kalite-
sinin artması için KKDS’ler geliştirilmektedir.  Ancak 
Asaro ve arkadaşlarının çalışmasında bu amaçla geliş-
tirilen KKDS ile AKS vakalarının yönetiminde bir iyi-
leşme kaydedilemediği saptanmıştır (Asaro vd., 2006). 
Benzer şekilde Johnson ve arkadaşlarının çalışmasında 
da KKDS’ye veri girişi ile ilgili zorluklar ve kullanımını 
güçleştiren yapısal engeller olduğu için  hasta bakımı-
na katkı sunulamadığı sonucu elde edilmiştir (Johnson 
vd., 2015). 



1972. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi196

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

● Ağrı yönetimine ilişkin KKDS: Acil serviste ağrı 
yönetimi konusunda kullanılan KKDS ile serviste do-
kümantasyon işlemlerinin ve taburculuk hazırlığının 
iyileştiği belirlenmiştir (Day 1999). Ayrıca KKDS ile 
hemşirelik bakımı çerçevesinde periyodik olarak ağrı 
düzeyinin değerlendirilmesi ve gerekli kayıtların tutul-
masının kolaylaştığı saptanmıştır (Gold vd., 2018).  

● Acil servis kaynak planlamasına yönelik karar 
destek sistemleri: Doğal veya insan kaynaklı afetlerin 
yönetimine ilişkin acil durum planlarının iyi bir şe-
kilde yürütülebilmesinde ulaşım ve iletişim altyapıla-
rının etkin kullanımı kilit rol oynamaktadır. Öte yan-
dan, acil durumlarda müdahale kaynaklarının ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılması ve bu kişilerin tahliyesi için 
yaşamsal önem taşıdığından ulaşım altyapılarının iyi 
bilinmesi gerekmektedir. Bu gereklilikler çerçevesinde, 
gerçek zamanlı acil durum yönetiminde karar alıcılar 
için altyapı ve kaynak kullanımına yardımcı olabilecek 
karar destek sistemleri geliştirilmektedir (Minciardi 
vd., 2007).

● Tanı testlerinin seçimine yönelik KKDS: 
Tanılamaya yönelik karar destek sistemleri, yanlış ta-
nıların önlenmesi ve hasta güvenliğini iyileştirmek 
için güçlü bir araç olarak önerilmektedir (Miller vd., 
2016). Klinik karar destek sistemlerinin acil servis-
lerde tanıya götürecek yöntemlerin seçiminde yol 
gösterici bir araç olarak kullanılmasıyla radyasyon 
maruziyetini, ölüm ve sakat kalım oranlarını azaltma-
daki etkinliği araştırılmaktadır. Drescer ve arkadaşları 
pulmoner emboli şüphesi ile takip edilen hastalarda 
KKDS kullanımı ile bilgisayarlı tomografi (BT) ve 
anjiyografi çektirmede doğru kararın verilmesine an-
lamlı katkı sağlandığını ancak zaman alıcı olması ne-
deniyle acil hekimleri tarafından az kabul gördüğünü 
belirlemiştir (Drescher vd., 2011). Dayan ve arkadaş-
ları ise KKDS kullanılarak travmatik beyin hasarı tah-
min kurallarının uygulanması ve klinik olarak önemli 
travmatik beyin yaralanması risklerinin değerlendi-
rilmesiyle BT kullanımında anlamlı azalma olduğunu 
bulmuştur (Dayan vd., 2017).

● Triyaj KKDS: Dünya çapında uygulanan modern 
acil servis triyaj sistemlerinin temelini tıbbi bilgi ve 
deneyim oluşturmaktadır. Vakaların aciliyet düzeyinin 
belirlenmesinde yalnızca uygulayıcının bilgi ve tecrübe-
sine dayanmak sınırlayıcı bir etmen olarak değerlendi-
rilmektedir (Bernett vd., 2016). Bu sınırlılığın aşılması 
için büyük hacimde klinik verinin incelenmesi, bu veri-
lerde saklı modellerin ortaya konulması esasına dayanan 
KKDS’ler geliştirilmektedir. Triyajda KKDS kullanımı 
ile daha iyi klinik yönetim ve hasta sonuçlarına ulaşıla-
bilmektedir (Dong vd, 2005; Fernandes vd., 2019). 

● Pnomoni vakalarında tedavi ve bakımına yöne-
lik KKDS: Pnomoni, dünya genelinde yılda, yaklaşık her 
1000 kişiden 5-11’ini etkileyen ciddi ve ilerleyici bir enfek-
siyondur (Walden vd., 2014). Acil servis başvurularının 
önemli bir oranını oluşturan pnomoni vakalarının teda-
vi ve bakımını geliştirmek amacıyla KKDS’nin etkinliği 
araştırılmaktadır. Jones ve arkadaşlarının konuya ilişkin 
çalışmasında KKDS kullanımı ile acil servisteki pnomoni 
vakalarında hastaneye yatış kararının uygunluğu artarken 
mortalite oranlarında düşüş sağlanmıştır (Jones vd., 2013). 
Gibbs ve arkadaşlarının çalışmasında KKDS ile uygun an-
tibiyotiğin kısa sürede verilme ve kan kültürünün zama-
nında alınma sıklığında anlamlı artış gözlenmiştir (Gibbs 
vd., 2012). Niemi ve arkadaşlarının çalışmasında ise KKDS 
ile taburculuk hazırlığında iyileşme sağlanırken doğru an-
tibiyotik seçimi ve antibiyotik tedavisinin kısa süre içinde 
başlatılması gibi tedavi ve bakıma yönelik girişimlerde an-
lamlı bir iyileşme elde edilememiştir (Niemi vd., 2009).

SONUÇ

Acil servislerde KKDS kullanımı ile kalite gösterge-
lerinde iyileşme sağlandığı görülmektedir. Bununla 
birlikte acil servislerdeki hasta yoğunluğu ve vakaların 
aciliyet düzeyinin sürekli değişmesi karar destek sistem-
lerinin kullanımını güçleştirebilmektedir. Ayrıca bu sis-
temlere hasta veri girişinin zaman alıcı olduğu durum-
larda hasta akışının olumsuz etkilenmesi söz konusu 
olabilmektedir. Bu sorunların giderilebilmesi ve karar 
destek sistemlerinin hasta güvenliği, bakım maliyeti ve 
uygulayıcı memnuniyeti üzerindeki etkilerinin ortaya 
konulması için kanıt düzeyi yüksek ileri çalışmalara ge-
reksinim duyulmaktadır.
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The perioperative process is a period in which tissue integ-
rity is impaired and patients' immune systems are weakened. 
During this period, patients usually require a rehabilitation 
process to adapt to the changes in their bodies and improve 
their physiological functions. With the nursing care to be 
given during the perioperative period, it is aimed to prepare 
patients for the best operation and to prevent complications 
after surgery, to ensure the highest level of compliance and 
recovery. However, developing surgical methods;  Replacing 
classical techniques with laparoscopic and robotic surgery 
reduces the length of hospital stay of patients and limits the 
time required for patient-nurse interaction. Despite the limit-
ed time, to maximize the quality of care, patient satisfaction, 
and clinical results various innovative products and services 
have developed that can be used within the scope of nurs-
ing care provided during the perioperative period. Although 
these products and services are numerous and diverse, the 
most commonly used are mobile applications, activity track-
ing devices, and electronic checklists. General use of mobile 
applications can be listed as training of patients, meeting in-
formation requirements, being possible remote drainage and 
vital signs tracking, reminding medication and appointments. 
With these applications, it is possible to improve patient 
preparation before surgery, to increase compliance with the 
recommendations, to facilitate patient follow-up and access to 
the information they need after surgery and after discharge. 
However, in order to improve the quality of care by using mo-
bile applications, these applications must protect patient pri-
vacy and confidentiality, contain complete and accurate infor-
mation, and have been developed by experts. Activity tracking 
devices are used and effective to provide early mobilization, 
which is one of the basic requirements of early recovery in 
the postoperative period. Patients are trying to increase their 
mobilization in line with the feedback they receive from these 
devices. Electronic checklists support the decision-making 
process of the nurses during the perioperative period and pre-
vent misconceptions that may arise from the memory factor. 
It is able to minimize the errors that may arise from lack of 
information and ensure that all steps of the medical procedure 
are carried out completely. Checklists also enable accurate and 
complete completion of the process during discharge and pa-
tient transfers. The efforts of improving innovative products 
and services by combining experience and developing tech-
nological opportunities in the field of surgical nursing, thus 
increasing the quality in patient care, are continuing rapidly.

Keywords: innovation, nursing care, perioperative period, 
surgery

Ameliyat süreci doku bütünlüğünün bozulduğu, hastaların 
bağışıklık sistemlerinin zayıfladığı bir dönemdir. Bu dönemde 
hastalar genellikle ameliyatla birlikte bedenlerinde gerçekleşen 
değişime uyum ve fizyolojik işlevlerinin düzelmesi için bir re-
habilitasyon sürecine gereksinim duyarlar. Ameliyat sürecinde 
verilecek hemşirelik bakımı ile hastaların ameliyata en iyi şe-
kilde hazırlanması ve ameliyat sonrasında komplikasyonların 
önlenmesi, uyum ve iyileşmenin sağlanması hedeflenir. Ancak 
gelişen cerrahi yöntemler; laparaskopik ve robotik cerrahinin 
klasik tekniklerin yerini alması hastaların hastanede kalış sü-
resini azaltmakta hasta hemşire etkileşimi için gerekli zamanı 
kısıtlamaktadır. Zamanın sınırlı olmasına rağmen bakım kali-
tesini, hasta memnuniyetini ve klinik sonuçları en üst seviye-
ye ulaştırmak amacıyla ameliyat sürecinde verilen hemşirelik 
bakımı kapsamında kullanılabilen çeşitli inovatif ürünler ve 
hizmetler geliştirilmektedir. Bu ürün ve hizmetler çok sayıda 
ve çeşitlilikte olmakla birlikte en yaygın olarak kullanılanları 
mobil uygulamalar, aktivite takip cihazları ve elektronik kont-
rol listeleridir. Mobil uygulamaların genel kullanım alanları 
hastaların eğitilmesi, bilgi gereksinimlerinin karşılanması,  vi-
tal bulgu ve drenaj takibinin uzaktan yapılabilmesi, ilaç alımı 
ve randevuların hatırlatılması şeklinde sıralanabilir. Bu uygula-
malar ile ameliyat öncesi hasta hazırlığının iyileşmesi, önerilere 
uyumunun artması, ameliyat sonrasında ve taburculuğun ar-
dından hasta takibinin ve hastaların gereksinim duydukları bil-
gilere erişiminin kolaylaşması mümkün olabilmektedir. Ancak 
mobil uygulamalar kullanılarak bakım kalitesinin yükseltile-
bilmesi için bu uygulamaların hasta mahremiyeti ve gizliliği-
ni koruması, eksiksiz ve doğru bilgiler içermesi, uzman kişiler 
tarafından geliştirilmiş olması gerekmektedir. Aktivite takip 
cihazları ameliyat sonrası dönemde erken iyileşmenin temel 
gereklerinden biri olan erken mobilizasyonu sağlamak amacıy-
la kullanılmakta ve etkili olmaktadır. Hastalar cihazlardan al-
dıkları geri bildirim doğrultusunda mobilizasyonlarını arttırma 
gayretine girmektedir. Elektronik kontrol listeleri ise ameliyat 
döneminde hemşirelerin karar verme sürecini desteklemekte 
ve hafıza faktöründen doğabilecek yanılgıları önleyebilmekte-
dir. Bilgi eksikliğinden doğabilecek hataları en aza indirmek ve 
gerçekleştirilen tıbbi işlemin tüm adımlarının eksiksiz şekilde 
yerine getirilmesini sağlayabilmektedir. Kontrol listeleri ayrıca 
taburculuk ve hasta transferleri sırasında sürecin doğru ve ek-
siksiz bir şekilde tamamlanmasına olanak vermektedir. Cerrahi 
hemşireliği alanında bilgi ve tecrübenin gelişen teknolojik im-
kanlar aracılığıyla inovatif ürün ve hizmetlere dönüşmesi, böy-
lece hasta bakımında kalitenin arttırılmasına dönük çalışmalar 
hızla devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: inovasyon, hemşirelik bakımı, periopera-
tif dönem, cerrahi
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GİRİŞ

İnovasyon yeni bir buluşun, ürününün, hizmetin ge-
liştirilmesi olarak tanımlanabilir. İnovasyon sürecinde 
var olan bir ürün daha çok fayda sağlayacak özellikler ile 
donatılarak değiştirilebilir ya da tamamen baştan tasar-
lanabilir (Royal College of Nursing, 2020). Bu süreçte, 
bir sorunu çözmek amacıyla var olan bilgi birikimi ve 
geçmiş deneyimler birleştirilerek yeni fikirler üretilir. 
İnovasyon genellikle teknolojik imkanlar ile ilişkilidir ve 
dünya ekonomisinde ciddi bir yere sahiptir (Kuczmarski, 
2003). İnovatif çalışmaların sağlık sektöründeki önemi 
giderek daha iyi anlaşılmakta ve hemşirelik alanında 
da bu çalışmalar desteklenmektedir (Kartal ve Kantek, 
2018). Bu derlemede perioperatif dönemde hemşirelik 
bakımını geliştirmeye yönelik inovatif ürünler hakkında 
bilgi sunulması amaçlandı. 

Tüm dünyadaki hastalık yükünün yaklaşık %28-32’sini 
cerahi girişim gerektiren hastalıklar oluşturmaktadır 
(Global Surgery & Anaesthesia Statistics, 2018). Dünya 
genelinde her yıl yaklaşık 234 milyon ameliyat yapılmak-
tadır.  Ancak bu ameliyetların %3-16’sı bir ya da daha 
fazla komplikasyon ile sonuçlanmaktadır (WHO, 2013). 
Bu komplikasyonların yaklaşık yarısı önlenebilir sorun-
lardır (Nilsson vd., 2016).  Buna rağmen Postoperatif 
komplikasyonların Her yıl 1 milyondan fazla ölümden 
sorumlu olduğu kayıtlara geçmiştir (Devereaux vd., 
2012). Gelişen komplikasyonlar ayrıca, yeniden hasta-
neye yatışı gerektirerek önemli bir klinik ve ekonomik 
yük oluşturmaktadır (Sweeney vd., 2013). 

Ameliyat sonrası dönemde doktor ve hemşire sayısın-
daki yetersizlik ve hasta takibinin gereken sıklıkta yapıla-
maması nedeniyle tüm tedavi imkanlarına ve sağlık per-
sonelinin varlığına rağmen hastalar hastane ortamında 
yaşamını yitirebilmektedir « failure to rescue » (Michard 
vd., 2017). Dünya genelinde yaklaşık 4.2 milyon insan 
cerrahi operasyon sonrasındaki 30 gün içinde yaşamını 
yitirmektedir (Nepogodiev vd., 2019). Amerika Birleşik 
Devletleri‘nde cerrahi operasyonları takip eden ilk 48 
saat içindeki ölüm oranının %0.57 olduğu bildirilmek-
tedir (Fecho vd., 2008). Türkiye’ye ilişkin veriler ise 
bilinmemektedir. 

Perioperatif tedavi ve bakımın iyileştirilmesi böylelik-
le ameliyat sonrası dönemde komplikasyonların önlen-
mesi ve hastanede kalış süresinin azaltılması amacıyla 
çeşitli inovatif ürünler geliştirilmektedir. Bu süreçte ve-
rilen hemşirelik bakımını destekleyen araçların başında 
mobil uygulamalar, aktivite takip cihazları ve elektronik 
kontrol listeleri gelmektedir (Kartal ve Kantek, 2018).

Hemşirelik Bakımını Desteklemeye Yönelik Mobil 
Aplikasyonlar
Hem sağlık profesyonelleri hem de hastalar için bilgi-

ye erişimin kolay yolu olarak işlev görmekte olan akıllı 
telefonlar hasta merkezli bakımı geliştirmek amacıyla 

kullanılan tele tıp uygulamalarının ileri aşaması olarak 
düşünülebilir (Semple ve Armstrong, 2016).  Kronik has-
talıkların takibi ve yaşam tarzı değişimine uyumu kolay-
laştırma amaçlarıyla mobil uygulamaların geliştirilmesi 
akıllı telefonların sağlık alanında kullanımını yaygınlaş-
tırmıştır. Sağlık alanında kullanılan mobil uygulamala-
rın sayısı özellikle son birkaç yılda dikkat çekici bir artış 
göstererek yaklaşık 325000 rakamına ulaşmıştır (Joshi 
vd., 2017). Bu uygulamaların ameliyat sürecindeki hasta 
bakımında kullanımı da giderek artmaktadır. Randevu 
ya da ilaç alımı için basit hatırlatıcılar, kayıt tutma gün-
lükleri ya da karmaşık medikal cihazlarla bağlantı sağ-
lama gibi değişen çeşitlilikte amaçlarla kullanılan mobil 
uygulamalar ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönem-
de hasta bakımının iyileşmesi, bakım kalitesinin artması 
ve komplikasyonların önlenmesine katkı sağlamaktadır 
(Kartal ve Kantek, 2018).

Ameliyat öncesi dönem
Hasta ameliyata ne kadar iyi hazırlanırsa erken ve geç 

ameliyat sonrası dönem o ölçüde güvenli ve sorunsuz 
bir şekilde tamamlanabilir. Hasta için risk oluşturan fak-
törlerin kontrol altına alınması, fiziksel durumun iyileş-
tirilmesi, ameliyat öncesi önerilere ve ilaç tedavilerine 
uyumun değerlendirilmesi telefonlara veya tabletlere in-
dirilen dijital araçlar ve uygulamalar ile kolaylaştırılabil-
mektedir (Herrera-Usagre vd., 2019). Örneğin kablosuz 
brakiyal manşetler ve elektronik teraziler ile yapılan öl-
çümler, mobil uygulamalar aracılığıyla hasta tarafından 
izlenebileceği gibi bu veriler sağlık çalışanlarına akta-
rılabilmekte ve uzaktan takibi mümkün olabilmektedir 
(Plante vd., 2016; Shaffer vd., 2013). 

Ameliyat sonrası dönem
Minimal invaziv cerrahi girişimler ve robotik cerrahi 

gibi yöntemler hastaların hastanede kalış süresini azalt-
maktadır. Böylece, hastane enfeksiyonlarının önlenmesi, 
bakım giderlerinin azalması ve hastanın daha kısa süre-
de işine dönmesi gibi yararlar sağlamaktadır (Michard 
vd., 2017). Hastanede kalış süresinin azaltılması ama-
cıyla ayrıca, ERAS (Enhanced Recovery After Surgery; 
Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme) Protokolü, 
PSH (Perioperative Surgical Home; Perioperatif Cerrahi 
Ev) Modeli, ERIN (Enhanced Recovery in National 
Surgical Quality Improvement Program [NSQIP]; Ulusal 
Cerrahi Kalite Geliştirme Programında Hızlandırılmış 
İyileşme) Protokolü gibi çeşitli protokoller kullanılmak-
tadır (Thacker, 2018). Ancak hastanede kalış süresinin 
kısalması aynı zamanda bakım alıcı ve sağlık bakım su-
nucuları arasındaki iletişim süresini de kısaltmaktadır. 
Bu durum, ameliyat sonrası dönemde tam iyileşmenin 
sağlanabilmesi için, hastanın evdeki takibinin sürdürül-
mesi ve bu dönemde kendi bakımına katılımının arttırıl-
masını gerektirmektedir (Michard vd., 2017). Bu gerek-
sinimlere yönelik olarak mobil uygulamalar postoperatif 



2012. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi200

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

dönemde üç genel amaç için kullanılmaktadır: planlı ta-
kiplerin aksatılmaması, sürekli izleme ve komplikasyon-
ların ortaya çıkması halinde uzaktan tanımlanabilmesi 
(Armstrong vd., 2014). Mobil uygulamalar, taburcu olan 
hastaların ağrı, vital bulgular, drenlerden gelen miktar 
ve yara yeri görüntüsünü gerçek zamanlı olarak bakım 
ekibine aktarmasını sağlamaktadır. Böylece hastaların 
seyahat zorluğu yaşamaması, ekonomik açıdan ve za-
man yönünden tasarruf etmesi mümkün olabilmektedir 
(Michard vd., 2017; Armstrong vd., 2014).

Ameliyat sürecinde verilen hemşirelik bakımını et-
kinleştirmek amacıyla kullanılan mobil uygulamaların 
ameliyat sonrası komplikasyonların erken tespiti, yeni-
den hastaneye yatışların azalması ve sağlık giderlerinde 
azalma sağlayıp sağlamadığı konusunda yeterli bilimsel 
kanıt henüz ortaya konulamamıştır. Bununla birlikte 
üretilen mobil aplikasyonların güvenilirliği konusunda 
bazı sorunlar dikkat çekmektedir (Sampat ve Prabhakar, 
2017). Bu aplikasyonların ihtiyaçları karşılayabilecek ni-
telikte ve uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanması 
gerekmektedir. Ayrıca tıp dünyasında bilgiler hızla geli-
şirken ve değişirken mobil aplikasyonların da bu bilgiler 
doğrultusunda güncellenmesi dikkat gerektiren bir nok-
tadır (Akbar vd., 2020) 

Aktivite Takip Cihazları
Ameliyat sonrası dönemde erken mobilizasyon erken 

iyileşmenin temel prensiplerinden biridir. Hastaların 
mobilizasyona teşvik edilmesi için aktivite takip cihaz-
ları kullanılmaktadır. Bu cihazlar sayesinde hasta kaç 
adım yürüdüğünü görebilmekte ve aktivitesini arttırma 
konusunda motivasyon sağlayabilmektedir. Bu cihaz-
lar ayrıca hastanın ne kadar kalori aldığını ve ne kadar 
yağ yaktığını görebilmesini de sağlamaktadır (Wolk vd., 
2019).  Aktivite takip cihazlarının sağladığı geri bildi-
rimlerin diz ve kalça artroplastisi (Van der Walt vd., 
2018) ve büyük visseral (kolon, rektum, mide, pankreas, 
karaciğer ameliyatları) ameliyatlar sonrası mobilizasyon 
süresini arttırdığı bildirilmektedir (Symer vd., 2017).

Elektronik Kontrol Listeleri
Kontrol listeleri ameliyat sürecindeki hemşirelik uy-

gulamalarında, hafıza faktöründen doğabilecek yanılgı-
ları önlemek ve karar vermeyi kolaylaştırmak gibi amaç-
larla kullanılmaktadır (Kramer ve Drews, 2017). Yapılan 
çalışmalar elektronik kontrol listelerinin güvenli cerra-
hinin sürdürülmesinde ve ameliyat sonrası yeniden has-
taneye yatışların azaltılmasında etkili olduğunu göster-
mektedir (Mainthia vd., 2012; McCarroll vd., 2015). 

SONUÇ

Perioperatif bakım kapsamında kullanılabilecek ino-
vatif ürünlerin geliştirilmesiyle komplikasyonların önle-
nebilmesi, önüne geçilemeyen komplikasyonlar için de 

erken müdahale mümkün olabilmektedir. Ayrıca hastalar 
ameliyata daha iyi hazırlanabilmekte ve taburculuk son-
rası takipler aksamadan sürdürülebilmektedir. Cerrahi 
hemşireliği alanında inovasyon kültürünün yerleşmesi ile 
geliştirilecek yeni ürün ve hizmetler sağlık hizmeti sunu-
munu, klinik sonuçları ve hasta memnuniyetini iyileştire-
rek hemşireliğin ilerlemesine katkı sağlayacaktır. 
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AIM: This study was conducted to activate the innovation 
process in women's health nursing, determine the awareness 
levels of nurses on the subject, and to evaluate the innovative 
products developed by nurses across the field.

MATERIALS-METHOD: The study was conducted in 
a prospective cross-sectional type between May 2012 and 
December 2017 in an education and research hospital serving 
in the field of obstetrics and children in Istanbul.The sample 
consisted of 80 women's health nurses employed at the rel-
evant hospital who agreed to participate in the study. The 
data were collected with a questionnaire form consisting of 
43 questions created by the researchers within the literature. 
Within the scope of the questionnaire, there were 28 ques-
tions including information about the nurses 'demographic, 
professional and innovation processes, and 15 questions in 
4-point Likert style that included participants' participation 
in innovative processes.In statistical analysis, frequency dis-
tributions, variance analyses, and the chi squared test were 
used through the SPSS package program.

RESULTS: A total of 101 innovative discoveries were made 
in the field of women's health nursing in the 5 year process. 20 
patents were registered to protect the innovations developed 
by the nurses. The products developed were seen to gener-
ally be products that supported maternal and infant health 
or improved quality of care. Through these projects, each of 
which constituted a discovery, nurses employed in hospital 
were incentivized to support novel and creative activities that 
improve quality of care.

CONCLUSION: Through the five year nursing innovation 
process applied in hospital, more effective projects were seen 
to be developed each year. Regular training and scientific 
activities to introduce, guide, and incentivize the process all 
have great roles in activating the innovation process among 
women's health nurses.

Keywords: women's health, nursing, organizational 
innovation

AMAÇ: Çalışma kadın sağlığı hemşireliğinde inovasyon süre-
cini aktive etmek, hemşirelerin süreç konusunda farkındalıkla-
rını belirlemek ve hemşirelerin bu alanda geliştirdikleri inovatif 
ürünleri değerlendirmek amacı ile gerçekleştirilmiştir.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma İstanbul ilinde kadın doğum ve 
çocuk alanında hizmet veren bir eğitim araştırma hastanesinde 
Mayıs 2012- Aralık 2017 tarihleri arasında prospektif kesitsel 
tipte yapılmıştır. Örneklemi ilgili hastanede çalışan ve çalışmaya 
katılmayı kabul eden 80 hemşire oluşturmuştur.

Veriler, literatür dahilinde araştırmacılar tarafından oluştu-
rulmuş 43 soruluk anket formu ile toplanmıştır. Anket formu 
kapsamında, hemşirelerin demografik, mesleki ve inovasyon 
süreçlerine yönelik bilgilerin yer aldığı 28 soru ve katılımcıların 
inovatif süreçlere katılımlarını içeren 4'lü likert tarzında 15 soru 
yer almıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirilme-
sinde SSPS paket programı dahilinde frekans dağılımı, varyans 
analizi ve ki-kare testi ile değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Beş yıllık süreçte kadın sağlığı hemşireleri top-
lamda 101 inovatif buluş gerçekleştirmiştir. Hemşirelerin ge-
liştirdiği inovatif buluşların korunması adına 20 patent belgesi 
alınmıştır. Geliştirilen ürünlerin genelde anne ve bebek sağlığını 
destekleyici, hizmet kalitesini geliştirici ürünler olduğu saptan-
mıştır. Her biri yeni bir buluş özelliği taşıyan projeler ile hemşi-
relerin bakım kalitesini arttırıcı, yeni ve yaratıcı faaliyetleri des-
teklemeleri sağlanmıştır.

SONUÇ: Hastanede beş yıldır yürütülen hemşirelikte inovas-
yon süreci ile; her geçen yıl daha da etkin projelerin oluşturuldu-
ğu belirlenmiştir. Kadın sağlığı hemşirelerinde inovasyon süre-
cinin aktifleştirilmesinde; düzenli eğitimlerin, süreci tanıtacak, 
cazip hale getirecek, yol gösterecek bilimsel aktivitelerin yapıl-
masının ve rol model olmanın yeri büyüktür.

Anahtar Kelimeler: kadın sağlığı, hemşirelik, örgütsel 
inovasyon
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GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA
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AIM: Smart serum hanger system has been developed in 
order to eliminate the existing negativities of serum hangers 
used during clinical applications and to enable patients to 
move more easily with the serum hangers. Smart serum hang-
er system consists of an electronic patient bracelet and a serum 
hanger system. With the wristband integrated with the smart 
serum hanger, the serum hanger is enabled to follow the pa-
tient during the mobilization of the patient.

METHODS: First of all, a literature review was done about 
serum hanger systems and interviews were made with the 
nurses regarding the problems experienced, and the problems 
experienced during serum hanging were determined. In line 
with the data obtained, solution suggestions for solving the 
problems with the old hanger system were researched. Later, 
attempts were made to produce the designed product.

RESULTS: The smart serum hanger system consists of 3 
sections (upper-middle-lower). In the upper part, 4 serum 
hanging arms are placed that can be opened and closed. There 
are 2 serum hanging apparatus on each of these serum hang-
ing arms (8 in total). There are 2 buttons in the middle section 
that allow the upper part to move up and down. In the lower 
part, there is a fixed sled that holds the smart serum hanger, a 
round base that provides ease of movement and on which the 
wheels are fixed, and an intelligent tracking system integrated 
into the wristband. The system can move up and down via 
a button. Thanks to the control of the up and down move-
ment of the smart serum system with the button, the risks of 
adjusting the hanger height with the old screw compression 
method are also eliminated. In addition, more than one se-
rum can be hanged easily. Thanks to the round base of the 
serum hanger system, it is aimed to prevent trip and fall and 
it is aimed to move easily with its wheels that can turn in all 
directions. Thanks to the wristband integrated in the smart 
serum hanger, we provide the patient the ability to meet his/
her needs, even without having a companion, while we also 
track the vital signs of patient. It takes up less space thanks to 
the absence of long feet and protruding arms. In this way, it 
can easily enter narrow places such as toilets. It is suitable for 
patients of all ages.

CONCLUSIONS: The smart serum suspension system that 
we designed is thought that will increase both employee and 
patient satisfaction in clinical practice, contribute to ensuring 
patient and employee safety and provide ease of use for pa-
tients of all ages.

Keywords: smart system, nursing, innovation, serum hanger

AMAÇ: Akıllı serum askı sistemi; klinik uygulamalar sırasında 
kullanılan serum askılarının mevcut olumsuzluklarını gidermek, 
serum askısına entegre olan bileklik ile askının hastayı takip et-
mesini sağlamak ve aynı bileklik vasıtasıyla hastanın vital bulgu-
larını takip etmek amacıyla geliştirilmiştir

YÖNTEM: Akıllı serum askı sistemi bir serum askısı ve askı-
ya entegre bileklikten oluşmaktadır. Serum askısının üst-orta-alt 
olmak üzere 3 bölümü mevcuttur. Üst bölüme açılıp-kapanabilen 
4 adet serum asma kolları yerleştirilmiştir. Bu serum asma kolla-
rının her birinin üzerinde 2 adet serum asma aparatı bulunmak-
tadır.(Toplamda 8 adet serum asma aparatı mevcuttur). Orta bö-
lümde üst kısmın aşağı-yukarı hareketini sağlayan 2 adet düğme 
bulunmaktadır. Alt bölümde ise akıllı serum askısını ayakta tutan 
sabit kızak, tekerleklerin sabitlendiği yuvarlak taban ve bilekliğe 
entegre akıllı takip sistemi bulunmaktadır. Akıllı serum askısı-
na entegre olan bileklik, askının hastayı takip edebilmesini sağ-
layabilecek ve hastanın hayati bulgularını gösterebilecek şekilde 
tasarlanmıştır.

BULGULAR: Bu sistemde mevcut serum askılarında bu-
lunan yanlara açılan serum asma kollarının yerine, serum askı 
sisteminin üst gövdesine açılıp kapanabilen 4 adet serum askısı 
yerleştirilmiştir. Bu sayede serumları asmada kolaylık ve birden 
fazla serum asabilme imkanı sağlanmıştır. Ayrıca serum setinin 
yüksekliğini ayarlamada kullanılan vida sistemi kaldırarak motor 
yardımıyla ve düğmeler aracılığıyla askı sistemine aşağı/yukarı 
hareket edebilme kabiliyeti kazandırılmıştır. Mevcut serum askı 
sisteminde bulunan uzun ayaklar yerine yuvarlak zemin üzerine 
tekerlekli ayaklar tasarlanmış ve bu sayede askı sisteminin hasta 
başında kapladığı alan daraltılmıştır. Bu özellik sayesinde serum 
askısının ayaklarına takılma ve düşme riski azaltılmıştır. Serum 
askısına entegre olan elektronik bileklik ile askının hastayı takip 
etmesi sağlanmış ve böylece hastaya hareket özgürlüğü kazandı-
rılarak hastanın mobilizasyonu sırasında hemşire ve ya refakat-
çiye olan ihtiyaç azaltılmaya çalışılmıştır. Ayrıca askıya entegre 
olan elektronik bileklik ile sağlık personelinin hastanın vital bul-
guları hakkında bilgi sahibi olması kolaylaştırılmıştır.

SONUÇ: Tasarladığımız akıllı serum askı sisteminin; klinik 
uygulamalarda hem çalışan hem de hasta memnuniyetini ar-
tıracağı, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaya katkıda bulu-
nacağı ve her yaştaki hasta için kullanım kolaylığı sağlayacağı 
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: akıllı sistem, hemşirelik, inovasyon, serum 
askısı
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BACKGROUND: In the literature search it was determined 
that the patients, more than 70%, have expressed to feeling post-
opertaive pain as “unbearable”. In the context, pharmacological 
and non-pharmacological interventions have performed to 
relieve postoperative pain by the surgical nurses. Non-steroid 
anti-inflammatory drugs, various analgesics, and opioids have 
applied together with therapeutic drugs as pharmacological ap-
proaches. At the same time; non-pharmacological approaches 
such as meditation, transcutaneous electrical nerve stimula-
tion, massage, cold or hot application, aromatherapy, vibration, 
therapy of musical, breathing exercises have done in relaxing 
interventions for postoperative pain. 

PURPOSE: In this systematic review was searched an an-
swer the research question of “What are the nursing practices 
applied to relieve postoperative pain?”. 

Material and Methods: This study was designed according 
to PRISMA. Literature searches were done with key words 
which “postoperative pain, non-pharmacological and phar-
macological methods, pain management, nursing approach-
es” in Medline, Science Direct, Ovid, Proquest, Pubmed, 
Google Scholar ve Ulakbim Turkish Medicine Databases. 
This study was realized with research articles, appropriate for 
include criteries, published from January 1999 to September 
2019. Methodological analysis for articles were performed 
Turkish version of the Joanna Briggs Institute-Meta Analysis 
of Statistics Assessment and Review Instrument (JBI 
-MAStARI) Critical Appraisal Checklist. The outline of data 
was recorded and assessed on a standart data form improved 
by the researchers.  

FINDINGS: The studies have designed as 6 pieces of de-
scriptive and 6 pieces randomized trial design. None of the 
surveys received a full score in the quality assessment. Routine 
pain medication and multimodal pain therapy were used in 
the clinics where the studies were performed. In addition to 
this, it is remarkable that medication is applied to control nau-
sea and vomiting and that all studies use scales to determine 
pain level. Among the non- pharmacological methods such 
as rest, exercise, day-dreaming, in bed changing of position, 
video watching, transcutaneous electrical nerve stimulation 
usage, massage, cold or hot application were performed. Non-
pharmacological methods have been used more frequently in 
the last few years and the number of experimental studies has 
increased. 

CONCLUSION: In this systematic review, it was found that 
pharmacological methods are preferred more frequently and 
routinely, non-pharmacological interventions are not routinely 
used and each nurse is used at his own initiative. Increasing the 
number of experimental research, analyzing the expectations 
and desires of the patients, measuring the effevctiveness of the 
approaches are of great importance in pain management.  

Keywords: surgical pain, systematic review, nursing 
interventions

GİRİŞ: Literatür incelemelerinde; hastaların %70’ten fazlası-
nın, ameliyat sonrası dönemde “dayanılmaz” düzeyde ağrı hisset-
tiğini ifade ettiği saptanmıştır.  Bu bağlamda hastaların ağrısını 
hafifletmeye yönelik hemşireler tarafından ilaç ve ilaç dışı yön-
temler kullanılır. İlaç uygulamaları olarak non-steroid antiinfla-
matuar ilaçlar, çeşitli aneljezikler ve opioid ilaçlar ile eş zamanlı 
olarak terapötik etkili ilaçlar kullanılır. İlaç dışı yöntemler ara-
sında meditasyon, transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu, 
masaj, soğuk ve sıcak uygulama, müzik dinletme, aromaterapi 
vibrasyon, solunum egzersizleri, masaj ve benzeri uygulamalar 
yer alır. 

AMAÇ: Bu sistematik derlemede “Cerrahi ağrıyı azaltmaya 
yönelik yapılan hemşirelik uygulamaları nelerdir?” sorusuna ya-
nıt arandı. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada PRISMA’ya göre ta-
sarlanmıştır. Literatür tarama; Medline, Science Direct, Ovid, 
Proquest, Pubmed, Google Scholar ve Ulakbim Türk Tıp Dizini 
veri tabanlarında, “cerrahi ağrı, ağrı yönetimi, hemşirelik gi-
rişimleri, ilaç ve ilaç dışı yöntemler” kelimeleri ile yapılmıştır. 
Ocak 1999- Eylül 2019 arasında yayınlanmış araştırma makalele-
ri incelenmiş ve alınma kriterlerine uyan 8 çalışma ile sistematik 
derleme yapılmıştır. Makalelerin metodolojik kalite değerlendir-
meleri Joanna Briggs Enstitüsü MAStARi Kritik Değerlendirme 
aracının Türkçe formu ile yapılmıştır. Veriler araştırmacı tarafın-
dan geliştirilmiş standart bir veri özetleme formuna kaydedilmiş 
ve değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Çalışmaların 6’sı tanımlayıcı, 2’si randomize 
kontrollü olarak tasarlanmıştır. Hiçbir araştırma kalite değer-
lendirmesinde tam puan alamamıştır. Çalışmaların yapıldığı kli-
niklerde rutin olarak ağrı kesici ilaç uygulamalarının yapıldığı, 
multimodal ağrı terapi yöntemi kullanıldığı saptanmıştır. Buna 
ek olarak bulantı ve kusmanın kontrolünü sağlamaya yönelik ilaç 
uygulaması yapıldığı, tüm çalışmalarda ağrı düzeyini saptamaya 
yönelik ölçek kullanımının olduğu dikkat çekmektedir. İlaç dışı 
uygulamalar arasında dinlenme, egzersiz, hayal kurma, yatak içi 
pozisyon değiştirme, video izletme, TENS kullanımı, masaj, so-
ğuk-sıcak uygulama yapıldığı belirlenmiştir. Son birkaç yılda ilaç 
dışı yöntemlerin daha sık kullanıldığı ve deneysel araştırmaların 
sayısının arttığı saptanmıştır.

SONUÇ: Bu sistematik derlemede elde edilen sonuçlar ilaç 
yöntemlerinin daha sık ve rutin olarak tercih edildiğini, ilaç dışı 
uygulamaların rutinleşmediği ve her hemşirenin kendi insiyati-
finde kullanım olduğu saptanmıştır. Deneysel araştırma sayısı-
nın artırılması, hastaların beklenti ve isteklerinin analiz edilmesi, 
yapılan uygulamaların etkinliğinin ölçülmesi ağrı yönetiminde 
büyük önem taşır. 

Anahtar Kelimeler: cerrahi ağrı, sistematik derleme, hemşi-
relik girişimleri
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GİRİŞ
Cerrahi kaynaklı ağrıya ilişkin, önleyici ve azaltıcı 

yönetim stratejileri zamanında ve yeterli düzeyde yapıl-
madığında; yara iyileşmesi ve akciğer fonksiyonları bo-
zulabilir, derin ven trombozu, miyokard iskemisi, nöro-
bilişsel sorunlar, glisemik kontrol yetersizliği ve kronik 
ağrı görülebilir, bu sayede morbidite ve mortalitede artış 
olur, taburculuk gecikir (1,2). 

Cerrahi ağrı yönetimi, bakım ve yaşam kalitesini yük-
seltir. Ağrı değerlendirme ölçekleri kullanılarak ağrı 
şiddetinin ölçümü, ağrı kesici ve adjuvan tedavilerin dü-
zenli olarak uygulanması, bunun yanı sıra ilaç dışı yön-
temlerin kullanımı etkili ağrı yönetimi için çok önemli-
dir (3).

Cerrahi ağrıyı dindirmeye yönelik ağrı kesici seçimin-
de; hastanın SPO2 ve sedasyon düzeyi, klinik durumu, 
opioid toleransı, ağrının lokasyonu ve ağrı ölçeği puanı 
önemli parametrelerdir (4). Ayrıca; ilaç uygulamalarına 
ek olarak ilaç dışı uygulamalar da hastaya özel planlan-
malıdır. Bu uygulamalar ise dikkat dağıtma, masaj, sı-
cak/soğuk girişimler, uygun pozisyon verme, transkütan 
elektriksel sinir stimülasyonu, vibrasyon, film ve video 
izletme olarak sıralanabilir (1,5).  

Ağrı yönetiminde hemşireler gerek tanılama, gerekse 
de ağrıyı dindirmeye yönelik anahtar roller üstlenir (2). 
Cerrahi ağrının olumsuz etkileri ve cerrahi hemşiresi-
nin üstlendiği misyon kurumlar tarafından fark edilmeli 
ve ilaç ve ilaç dışı uygulamaların yapılması için, hemşi-
relere zaman ve fırsat tanınmalıdır.  Oysa günümüzde; 
hemşirelere, zaman ve fırsatın istenilen düzeyde tanına-
madığı düşüncesi yaygındır. 

Bu sistematik derlemede; “Türkiye’de, ameliyat sonrası 
ağrı yönetimine ilişkin hemşirelik girişimleri nelerdir?” 
sorusuna yanıt arandı.

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu sistematik derlemede; Preferred reporting items 
for systemic reviews and meta-analyses (PRISMA) basa-
makları izlendi (Şekil 1) (6).  

Tarama Süreci
Literatür taraması “non-pharmacologic methods, nur-

sing interventions, pharmacologic methods, postopera-
tive pain, pain management” kelimeleri ile yapıldı. Konu 
ile ilgili Ocak 1999-Eylül 2019 tarihleri arasında yayın-
lanmış ilgili araştırma makaleleri değerlendirme kapsa-
mına alındı. Tarama sonucunda Science Direct veri ta-
banında 24, Türk Medline veri tabanında 20, Pubmed 
veri tabanında 21, Ovid veri tabanında 13, Proquest veri 
tabanında 23, Ulakbim Türk Tıp Dizini veri tabanında 
18, Google Scholar veri tabanında 114, toplam 233 çalış-
maya ulaşılmıştır. 

Sistematik derleme kapsamına alınma kriterleri ara-
sında 1)Ulusal/uluslararası hakemli bir dergide yayın-

lanmış, 2)1999-2019 yılları arasında yayınlanmış, 3)
Türkiye’de yapılmış, 4)Ameliyat sonrası dönemdeki has-
taları kapsayan 5)Örneklemi 18 yaş üstü, bilinci açık, ile-
tişim kurabilen, mental sağlığı iyi olan hastaların oluş-
turduğu çalışmalar yer almıştır. Dahil edilme kriterleri 
doğrultusunda, derleme kapsamına 8 çalışma alınmıştır 
(7-14). 

Veri Çıkarımı
Verilerin özetlenmesi için yazar tarafından özel hazır-

lanmış bir veri çıkarım formu kullanılmıştır. Veri çıka-
rım formunun içeriğinde çalışmaların yazarları ve çalış-
malara ait bilgiler yer almıştır.

BULGULAR

Tarama Sonuçları
Dahil etme kriterlerine uyan 8 çalışma derleme kapsa-

mına alındı (7-14). 

Metodolojik Kalitenin Değerlendirilmesi
Metodolojik kalite değerlendirmede Nahcivan ve 

Seçginli tarafından Türkçe versiyonu hazırlanmış 
“Joanna Briggs Institute tarafından önerilen Tanımlayıcı/
Vaka serileri (Kesitsel, İlişki arayıcı, Karşılaştırmalı) 
Mastari Kritik Değerlendirme aracı” kullanılmıştır (15). 
Değerlendirme sonucunda 6-9 arasında puanlar verildi. 

Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetimine İlişkin 
Hemşirelik Uygulamaları 
Çalışmalardan elde edilen sonuçlar Tablo 1'de gösterildi. 
Acar ve Aygin çalışmasında deney ve kontrol grubu-

na klinikte rutinleşen tedavi ve bakım uygulamaları ya-
pılmıştır. Deney grubunda rutin uygulamaya ek olarak 
ameliyat öncesi ve sonrasında bir gösteri izletilmiş ve 
rahatlatıcı müzik dinletilmiştir (7). 

Yılmaz ve arkadaşlarının çalışmasında deney ve kontrol 
grubuna klinikte rutinleşen ağrı giderici uygulama yapıl-
mıştır. Deney grubuna ise araştırmacı tarafından anal-
jezi uygulamasının yanı sıra Transkütanöz Elektriksel 
Sinir Stimülasyonu (Transcutaneous Electrical Nerve 
Stimulation-TENS) uygulanmıştır (8).

Ayhan ve Kurşun çalışmasında hemşireler tarafın-
dan ameliyat sonrası dönemde ağrı kesici girişimi ola-
rak %89’una analjezi uygulaması, %35’ine dinlenme, 
%13’üne egzersiz, %17’sine yatak içi pozisyon değişimi, 
%3.9’una ağrı azaltıcı hayal kurması sağlanmıştır (9). 

Karabulut ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ağrısı 
olan hastalara opioid olan ve olmayan analjezikler ve ilaç 
dışı yaklaşımlar uygulandığı belirtilmiştir. (10).

Dirimeşe ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise, para-
setamol, nonsteroid-antienflamatuar ilaçlar (NSAİİ) ve 
zayıf opioidler ile rutin bir ağrı geçirme protokolü uygu-
landığı raporlandırılmıştır (11).
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Şekil 1. Çalışma Seçimi (Moher et al., The PRISMA Group. Preferred reporting items  
for systemic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLOS Med 2009).

Tablo 1. Sistematik derlemeye dahil edilen araştırmaların 
özellikleri    

Araştırma
Örneklem 
Özellikleri

Kullanılan 
Ölçüm Araçları

Ağrı 
Yönetimine 
İlişkin 
Girişimler 

Acar ve Aygin 
(2019)

Randomize kontrollü 
türde
Çeşitli nedenlerle elektif 
ameliyat geçirmiş deney 
ve kontrol gruplarının yer 
aldığı toplam  n=60 hasta

Sosyo-demografi soru 
formu
Visual Analog Scale 
(VAS)
Post-operative 
symptoms’ların 
değerlendirildiği diğer 
formlar

-İlaç uygulamaları
-CD player gösterimi
-Rahatlatıcı müzik

Yilmaz ve 
arkadaşları 
(2019)

Randomize kontrollü 
türde  
Inguinal herniorrhaphy 
operasyonu geçirmiş 
deney ve kontrol 
gruplarının yer aldığı, 
ameliyat sonrası 
dönemde  toplam n=52 
hasta 

Sosyo-demografi soru 
formu
Newcastle Satisfaction 
with Nursing Scale 
Visual Analog Scale 
(VAS)

-İlaç uygulaması
-TENS uygulaması

Ayhan ve 
Kursun (2017)

Tanımlayıcı türde.
Bir devlet hastanesinin 
cerrahi kliniklerinde 
ameliyat sonrası 
dönemde olan n=103 
hasta

Araştırmacılar 
tarafından literatür 
destekli olarak 
geliştirilmiş soru 
formu ile ağrıyı azaltıcı 
girişimler incelenmiştir.
Visual Analog Scale 
(VAS)

-İlaç uygulaması
-Dinlenme, egzersiz, 
yatak içi pozisyon 
değişimi
-Hayal kurma

Karabulut 
arkadaşları.  
(2015)                          

Araştırmanın türü: 
Tanımlayıcı. Açık kalp
Ameliyatı geçirmiş
 hastalar n=52

Kişisel bilgi formu
Genel Konfor Skalası 
Ağrı değerlendirme 
formu                                          

-Opioid olmayan 
ilaçlar
-İlaç dışı yaklaşımlar

Dirimese ve 
arkadaşları 
(2014)

Araştırmanın türü: 
Tanımlayıcı
Göğüs ve batına cerrahi 
uygulanmış 2008 yılında 
103, 2013 yılında 96 
hasta, toplamda n=199

Ağrı yönetimi kalite 
izlemi anketi
Ağrı değerlendirme 
formu

-İlaç uygulaması

Yilmaz ve Gürler  
(2011)

Araştırmanın türü: 
Tanımlayıcı
KVC, GİS, üriner sistem, 
batın, diskektomi 
ameliyatları geçirmiş 
hastalar n=360

Kişisel bilgi formu
Ameliyat sonrası 
ağrıya ilişkin hemşirelik 
yaklaşımlarının 
belirlenmesi formu

Hastalar cerrahi 
sonrasında 3. Ve 
4. Günde; en çok 
öksürürken, sonra 
hareket ederken, 
daha sonra uyurken, 
son olarak da 
soluk alırken ayrıca 
pansuman esnasında 
ve yataktan 
kalkarken ağrı 
duymaktadırlar. 

Akyol ve 
arkadaşları 
(2009)

Araştırmanın türü: 
Tanımlayıcı.
Total diz replasmanı 
operasyonu geçirmiş 
hastalar n=120 

Kişisel bilgi formu
Ağrı değerlendirme 
formu

-İlaç uygulaması 

Eti Aslan ve 
arkadaşları 
(2007)

Araştırmanın türü: 
Tanımlayıcı 
Acil ünitesinde travma 
geçirmiş hastalar n=418

Kişisel bilgi formu
Kısaltılmış yaralanma 
değerlendirme formu
Görsel kıyaslama ölçeği 
ve McGill Melzack Ağrı 
Soru Formu

-İlaç uygulaması    

Yılmaz ve Gürler’in çalışmasında; hastaların ağrısını 
hafifletmeye yönelik, hemşirelerin yalnızca ilaç uygula-
ması yaptığı %99’unun ağrı kesici verdikten sonra ağrıyı 
tekrar değerlendirdiği belirlenmiştir (12).  

Akyol ve arkadaşlarının çalışmasında; hastaların ağrısı-
nı geçirmeye yönelik ameliyat sonrası dönemde analjezik 
ilaç uygulandığı belirlenmiştir. Çalışmada hastaların ağrı 
duyması fiziksel aktivitelerinde kısıtlılık ve duygusal açı-
dan olumsuzluk nedeni olduğu belirlenmiştir (13). 

Eti Aslan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada; hasta-
ların ağrısını geçirmeye yönelik NSAİİ ve opioid ilaçlar 
kullanıldığı görülmektedir (14).   

TARTIŞMA VE SONUÇ

Sistematik derlememizde; Türkiye’de cerrahi ağrı 
yönetimine ilişkin hemşirelik girişimlerini konu alan 
çalışmaları incelemek amaçlandı.  Dahil etme kriter-
lerine uyan 8 çalışmadan 2 tanesi randomize kont-
rollü, 6 tanesi tanımlayıcı tasarım özelliğine sahiptir.  
Çalışmalarda ilaç yöntemlerinin ağırlıklı olarak kulla-
nıldığı görülmektedir. 

Cerrahi ağrının yönetiminde; tüm sağlık bakım uy-
gulayıcılarının ilaç ve ilaç dışı ağrıyı iyileştirme giri-
şimlerine yönelik deneyim kazanması, beceri, bilgi ve 
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6. Moher D, Liberalti A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA 
Group. Preferred reporting items for systemic reviews 
and meta-analyses: the PRISMA statement. PLOS Med 
2009;6:e1000097

7. Acar K, & Aygin D. Efficacy of Guided Imagery for 
Postoperative Symptoms, Sleep Quality, Anxiety, and 
Satisfaction Regarding Nursing Care: A Randomized 
Controlled Study. Journal of PeriAnesthesia Nursing. 
2019;34(5):1-9

8. Yılmaz E, Karakaya E, Baydur H & Tekin, I. Effect of 
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation on Postoperative 
Pain and Patient Satisfaction. Pain Management Nursing. 
2019;20(2):140-145.

9. Ayhan F & Kursun S. Experience of pain in patients un-
dergoing abdominal surgery and nursing approaches to 
pain control. International Journal of Caring Sciences, 
2017;10(3):1456-64

10. Karabulut N, Yaman Aktaş Y, Gürçayır D, Yılmaz D, Gökmen 
V. Patient satisfaction with their pain management and com-
fort level after open heart surgery. Australian Journal of 
Advanced Nursing 2015;32(3):16–25. 

11. Dirimeşe E, Yavuz M, Altınbaş Y. Quality changes in pos-
toperative pain management: Comparison of two periods. 
Kafkas J Med Sci 2014; 4(2):62–68

12. Yılmaz M, Gürler H. Nursing approaches toward postoperati-
ve pain in patients: patients opinions. Agri 2011;23(2):71– 9.

13. Akyol O, Karayurt O, Salmond S. Experiences of pain and 
satisfaction with pain management in patients undergoing 
total knee replacement. Orthop Nurs 2009;28(2):79–85.

14. Eti Aslan F, Aygın D, Sarıyıldız D. The Satisfaction Level Of 
Patients With Trauma On Pain Management. Turkey Clinics 
J Med Sci 2007;27:687–94.

15. Nahcivan N, Seçginli S. Joanna Briggs Institute Mastari 
Critical Appraisal Tools: Psychometric Testing Of The 
Turkish Versions. Second International Clinical Nursing 
Research Congress, İstanbul. 24-27 June 2015. p.1.

farkındalıklarının artırılması gereklidir. Cerrahi ekip 
üyeleri arasında bilhassa hemşireler, hasta ile 24 saat va-
kit geçiren meslek üyeleri olarak, ağrı yönetimi strateji-
leri konusunda önemli bir pozisyona sahiptir ve mesleki 
becerilerini bakıma yansıtmaları ağrının önlenmesi ve 
giderilmesinde büyük önem taşır. 

Bu sistematik derlemede; cerrahi ağrının geçirilmesi-
ne yönelik ilaç dışı yöntemlerin hemşireler tarafından 
optimal düzeyde kullanılmadığı belirlenmiştir. Ancak; 
son çalışmalarda ilaç dışı yöntemlerin birer girişim 
olarak kullanıldığı ve bu durumun giderek artacağı dü-
şünülmektedir.  Bununla birlikte, derleme kapsamına 
alınan çalışmaların tasarım özellikleri nedeniyle ame-
liyat sonrası dönemde ağrıya ilişkin hasta beklentileri 
açıklanmamıştır. Etkili ağrı yönetimine dikkat çekmek 
ve ameliyat sonrası dönemde ağrı yönetiminin etkili ya-
pılması konusunda klinisyen hemşirelerde farkındalık 
geliştirmek için yapılmış olan bu sistematik derlemenin, 
gelecekte yapılacak çalışmalar için yol gösterici olacağı 
düşünülmektedir. 
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The innovations and technological developments that have 
occurred to improve health and increase the well-being of in-
dividuals have enabled a rapid progress in nursing science. As 
the nursing profession is one of the occupational groups that 
are open to change, nurses constantly need to improve and 
research themselves in order to do their best in practices and 
nursing care. Today, technological developments and the need 
to adapt to these developments, the complexities in nursing 
practices, the increase in health care costs and the work-
load of nurses have made innovation necessary in nursing. 
Innovation in nursing is represented in many explanations, 
modes or events and is applied in a variety of situations.

The concept of innovation in the nursing literature was in-
troduced for the first time in the 1980s with the "Restructuring 
of Nursing Curricula" study of the American Nursing 
Association (ANA). The International Nurses Association 
(ICN) and the European Union (EU) have declared 2009 as 
the “Year of Innovation” as an absolute target that increases 
the competitiveness of countries and makes scientific institu-
tions open to development in all aspects. Innovative innova-
tions in nursing generally involve the implementation of inno-
vations that affect small and large changes in the way nursing 
team members practice and regulate nursing care. Innovative 
innovations preferred in many fields have been used in nurs-
ing profession especially in recent years. There are various 
innovative product examples developed for use in nursing in 
the world and in our country. Kangaroo Care Model (1999), 
WOCN Program (2007), Dialysis Pump Connection Machine 
(2009), HOUDINI Protocol (2012) are among the innovative 
product examples developed worldwide; Stomakit (2006), 
Portlet (2012), Patient Washing System (2014), UMKEM 
(2015) are innovative products developed in our country.

Innovative practices have an important place in increas-
ing evidence-based nursing practices, supporting scientific 
knowledge, increasing and supporting nursing care quality, 
reducing workload, reducing maintenance costs, facilitating 
patient follow-up and accessing healthcare information. The 
fact that nurses produce ideas for innovative practices, think 
from an innovative perspective and put these ideas into prac-
tice contributes to the development and spread of innovation 
practices in nursing. Innovation in nursing should be ensured 
by providing financial support to nurses and institutions at 
the innovative product development stage, supporting the in-
novative ideas of nurses by institutions and managers.

Keywords: nursing, innovation, innovative innovations

Sağlığı iyileştirme ve bireylerin iyilik halini artırmaya yöne-
lik meydana gelen yenilikler, teknolojik gelişmeler hemşirelik 
biliminde hızlı bir ilerlemenin meydana gelmesini sağlamıştır. 
Hemşirelik mesleği değişime an açık olan meslek gruplarından 
biri olması nedeniyle hemşireler uygulamalarda ve hemşirelik 
bakımında en iyisini yapabilmek için sürekli kendilerini geliştir-
meye ve araştırmaya ihtiyaç duymaktadırlar.  Günümüzde mey-
dana gelen teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelere uyum sağlama 
gereksinimi, hemşirelik uygulamalarında meydana gelen karma-
şıklıklar, sağlık bakım masraflarında ve hemşirelerin iş yükünde 
meydana gelen artış inovasyonu hemşirelikte gerekli kılmıştır. 
Hemşirelikte inovasyon,  birçok açıklama, mod veya olayda tem-
sil edilir ve çeşitli durumlarda uygulanır. 

Hemşirelik literatüründe inovasyon kavramı, ilk kez 1980’li 
yıllarda, Amerika Hemşirelik Birliği’nin (ANA) “Hemşirelik 
Müfredatlarının Yeniden Yapılandırılması” çalışması ile girmiş-
tir. Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) ve Avrupa Birliği (AB), 
ülkelerin rekabet gücünü artıran ve bilimsel kurumları her yö-
nüyle gelişmeye açık hale getiren mutlak hedef olarak, 2009 yılı-
nı “İnovasyon Yılı” ilan etmiştir. Hemşirelikte inovatif yenilikler 
genel olarak, hemşirelik ekip üyelerinin uygulama ve hemşirelik 
bakımını düzenleme biçiminde küçük ve büyük değişiklikleri 
etkileyen yeniliklerin uygulanmasını içerir. Birçok alanda tercih 
edilen inovatif yenilikler hemşirelik mesleğinde de özellikle son 
yıllarda oldukça fazla kullanılmaktadır. Dünyada ve ülkemiz-
de hemşirelikte kullanılmak üzere geliştirilmiş çeşitli inovatif 
ürün örnekleri bulunmaktadır. Kanguru Bakım Modeli (1999), 
WOCN Programı (2007), Diyaliz Pompası Bağlantı Makinesi 
(2009), HOUDINI Protokolü (2012), dünyada geliştirilen inova-
tif ürün örnekleri arasında yer alırken;  Stomakit (2006), Portlet 
(2012), Hasta Yıkama Sistemi (2014), UMKEM (2015) ülkemiz-
de geliştirilen inovatif ürünlerdir.

İnovatif uygulamalar, kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları-
nın artırılmasında, bilimsel bilgi birikiminin desteklenmesinde, 
hemşirelik bakım kalitesinin artırılması ve desteklenmesinde, iş 
yükünün azaltılmasında, bakım maliyetlerinin azaltılmasında, 
hasta takibinin kolaylaştırılmasında ve sağlık bakımında bilgiye 
ulaşmada önemli bir yere sahiptir. Hemşirelerin inovatif uygu-
lamalara yönelik fikir üretmeleri, inovatif bakış açısıyla düşün-
meleri ve bu düşünceleri uygulamaya dökmeleri hemşirelikte 
inovasyon uygulamalarının gelişmesine ve yaygınlaşmasına 
katkı sağlar. İnovatif ürün geliştirme aşamasında hemşirelere ve 
kurumlara finansal desteğin sağlanması, hemşirelerin inovatif 
fikirlerinin kurum ve yöneticiler tarafından desteklenmesi ile 
hemşirelikte inovasyonun geliştirilmesi sağlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: hemşirelik, inovasyon, inovatif yenilikler
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GİRİŞ

Artan teknolojik gelişmeler, teknolojinin yaşamın bir 
parçası halini alması, bireylerin ve kurumların teknoloji-
ye olan ilgisinin giderek artması ve sağlık hizmetlerinde 
teknolojik gelişmelere her geçen gün daha fazla ihtiyaç 
duyulması özellikle sağlık bakım hizmetinin sunumun-
da en önemli görevi üstlenen hemşirelik mesleğinde ino-
vasyon kavramına dikkat çekmektedir. İnovasyon sağlık 
hizmetlerinde sunmuş olduğu yenilik ve ilerlemeler ile 
yaşam kalitesinin belirlenmesinde oldukça önemli bir 
yer almaktadır. Farklı birçok kullanım alanı özelliğinin 
olmasının yanında inovasyon kavramının birçok farklı 
tanımı da bulunmaktadır. 

İnovasyon sözcüğü Latincede “innovare- innovatus”  
sözünden türemiş olup “yenilik yapmak-yeni ve değişik 
bir şey yapmak” anlamına gelmektedir (1, 2, 3). Türk Dil 
Kurumuna (TDK) göre inovasyon “yenileşim-yenilik” 
olarak tanımlanmaktadır. Business Dictionary’ye göre 
inovasyon, “bir fikir veya buluşun, değer yaratan ve 
müşterilerin satın alacağı ürün ve süreçlere çevrilmesi” 
olarak ifade edilmektedir (1). ICN ise sağlıkta inovasyo-
nu; bireysel, örgütsel ve toplumsal olarak, sağlığın geliş-
tirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve daha kaliteli hasta 
bakımı gibi uygulanabilir ve başarılabilir bir sonuca dö-
nüştürülme süreci olarak tanımlamıştır. Hemşirelikte 
inovasyon kavramı ise ilk kez Amerika Hemşireler 
Birliği (ANA) tarafından yayımlanan “Hemşirelik 
Müfredatlarının Yeniden Yapılandırılması” ile literatüre 
girmiştir. Hemşirelik inovasyonu, sağlık sistemlerinin 
ilerlemesi için temel bir kaynak olup, yeni yaklaşımla-
rın ortaya konduğu ve geliştirildiği bir süreç olarak ifade 
edilmektedir (4).

Günümüzde meydana gelen teknolojik gelişmeler ve 
bu gelişmelere uyum sağlama gereksinimi, hemşirelik 
uygulamalarında meydana gelen karmaşıklıklar, sağ-
lık bakım masraflarında ve hemşirelerin iş yükünde 
meydana gelen artış inovasyonu hemşirelikte gerekli 
kılmıştır. Geçmişten günümüze hasta bakımında pri-
mer role sahip olan hemşirelerin kullandıkları yenilikçi 
yaklaşımların bakıma olan katkısını ortaya koyan hem-
şirelikte inovasyonun ilk örneği 1800’lü yıllarda Çağdaş 
hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in kadın-
larda doğum sonrası görülen puerperal ateşin çevre ile 
ilişkisi olduğunu ve çevrenin düzenlenmesi ile bunun 
önlenebileceğini ortaya koyması olmuştur (2). Ulusal 
Hemşireler Birliği (National League for Nursing=NLN) 
2003’te “Hemşirelik Eğitiminde Yenilikçilik (İnovasyon): 
Reforma Çağrı” başlıklı bir rapor yayınlamış; hemşire 
eğitimcilere sağlık bakım sisteminin ihtiyaçlarını kar-
şılayacak, kanıta dayalı ve esnek bir müfredat oluştu-
rulması konusunda çağrı yapmıştır (5, 6). 2009 yılında 
ICN temel hedefinin hemşirelikte rekabet gücünü art-
tırmak olduğunu açıklamış ve bu yılı “inovasyon yılı” 
olarak ilan etmiştir. Ayrıca 2009 yılında Avustralya 

Sağlık Çalışanları Emeklilik Kurumu (Health Employees 
Superannuation Trust Australia=HESTA), 2009 hastalar 
veya toplumun yararlı olacak yenilikçi ürünler ve süreç-
ler geliştiren, hizmetler sunan hemşirelere “Avustralya 
Hemşirelikte Yenilikçilik Ödülü” verilmesini kararlaştır-
mıştır (5).

Hemşirelik Bakımında Kullanılan İnovatif 
Yaklaşımlar
Dünyada ve ülkemizde hemşirelik bakımında kullanıl-

mak üzere hemşireler tarafından geliştirilen ve toplum 
sağlığının geliştirilmesine ve sürdürülmesine katkıda 
bulunacak birçok inovatif uygulamalar bulunmaktadır

Ülkemizde hemşirelikte inovasyon ile ilgili çalış-
malar ilk olarak Perihan Velioğlu tarafından gerçek-
leştirilmiştir. Daha sonrasında hemşire Özlem Bektaş 
Oktay’ın (2006) geliştirdiği bilinen ilk inovatif uygulama 
“Stomakit”dir. Stomakit, kolostomi, ileostomi ve üros-
tomi stoma bakımında kullanılmaya uygun, kolay ve 
güvenli bir araçtır Ülkemizde geliştirilen diğer bir ino-
vasyon örneği kemoterapi hastalarının infüzör aletinden 
kurtulmalarını sağlayan “Portlet” isimli atlettir. Böylece 
kemoterapi ilacının Portlet’in (Meltem Kaya ve Nursen 
Ülke) özel ceplerine yerleştirilmesiyle hastaların günlük 
aktivitelerini normal şekilde sürdürmeleri sağlanmıştır. 
2014 yılında Esma Şen tarafından geliştirilen, Hastaların 
zarar görmeden ve kirli suya maruz kalmadan temizlen-
melerini sağlayan Hasta Yıkama Sistemi ve 2015 yılında 
İkbal Engin ve Meltem Soyhan’ın Uterustaki atonilerin 
erken dönemde saptanması amacıyla geliştirdiği Uterus 
Masaj Kemeri (UMKEM) ülkemizde hemşirelerin geliş-
tirdiği inovatif uygulamalar olarak hasta bakımında kul-
lanılmaktadır (2, 3). 

Böbrek nakli ünitesi sorumlu hemşiresi ve 2009 yılın-
da yenilikçilik ödülünün sahibi olan Jamie Rutherford 
(2009), diyaliz hastaları için diyaliz sürecini daha da 
hızlandıran bir filtrasyon plazma değişim cihazı geliştir-
miştir (5, 7). Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Boston 
Tıp Fakültesi ve Northeastern Üniversitesi ile işbirliği 
içinde tasarlanan ve programlanan sanal klinik hemşire, 
hastalara bilgi toplama ve sağlamada çok başarılı olmuş-
tur (7, 8). Katater uygulamalarına bağlı olarak meydana 
gelen üriner sistem enfeksiyonlarına yönelik yaşanıla 
sorunların çözülmesi amacıyla 2012 yılında Adams ve 
arkadaşları tarafından HOUDINI adını verdikleri bir 
protokol geliştirilmiştir. HOUDINI katater takılmasını 
gerektiren durumların (hematüri, darlık, üriner cerrahi, 
dekübit ülseri, aldığı çıkardığı takibi, yaşam sonu ba-
kımı ve hareketsizlik) baş harflerinin birleştirilmesiyle 
oluşturulmuştur. Bu durumlar dışında idrar kataterinin 
çıkarılması gerektiği belirtilmiş (1) ve bu protokol sa-
yesinde üriner sistem enfeksiyonlarında azalma olduğu 
gözlemlenmiştir.1999 yılında yenidoğanların dış orta-
ma uyumlarının kolaylaştırılması için Kanguru Bakım 
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Modeli (Kambarami), 2007 yılında bası yaralarının ön-
lenmesi için WOCN Programı (Jennifer Gengo), 2012 
yılında beslenme sorunu olan çocuklara yardım sağla-
yan bir iletişim ağı  oluşturmak için mHealth for Better 
Child Fee-ding (Alive ve Thrive), 2014 yılında bireye 
özgü günlük beslenme ve hareket önerileri sağlayan bir 
mobil uygulama için Glikoz Buddy (Isabelle Skinner) ve 
2016 yılında taburculuk işlemlerinin hızlı ve kolay yürü-
tülmesi için Sanal Hemşire Karakteri (Abbott ve Shaw)  
inovatif ürün olarak geliştirilmiştir (2).

Hasta bakımında primer role sahip olan hemşirelerin 
sunmuş oldukları bakım hizmetlerinde istenilen sonuç-
lara ulaşabilmeleri ve bakım kalitesini artırmaları için 
değişime ayak uydurmaları gerekmektedir. İnovatif yak-
laşımlar birlikte inovatif bakış açısı, hasta bakımının na-
sıl yapılması gerektiği konusu hemşirelere yaratıcı fikir-
ler sunar. Böylelikle inovasyon hemşirelerin girişimcilik 
rolünü üstlenmesini sağlayarak, bakımın kalitesini ve 
etkinliğini ve hasta memnuniyetini artmasına, bireyle-
rin hastanede kalış süresini azaltarak taburculuğu hız-
lanmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle düzenli eği-
timlerle, uygun ortam ve şartların sağlanması, sürekli 
destek yaklaşımlarının geliştirilmesi ve çalışmaların sü-
rekliliğinin sağlanması ile hemşireler inovatif ürün ge-
liştirme konusunda desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.
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In nursing, the terms "innovation" and "innovative" are used 
freely, especially when individuals or groups develop some-
thing new in current practice. Innovation is often considered 
an auxiliary work, not part of the core work aimed at meet-
ing the organization's vision, mission and values. Innovative 
practices reduce the workload of nurses, shorten the length 
of hospital stay of patients, increase patient comfort, enable 
nurses to use the researcher's direction and increase the ef-
ficiency of care. In addition, innovative practices had an im-
portant place in improving nursing care quality, reducing care 
costs, increasing evidence-based nursing practices and scien-
tific knowledge in nursing.

It is accepted as the first steps of innovation in nursing that 
Florence Nightingale, which is accepted as the starting name 
of modern nursing, keeps the first records about nursing, 
proves that there is a link between care and infection and ini-
tiates intensive care practice. In nursing care, the development 
and maintenance of health care quality has an important place. 
Expanding, supporting and transforming innovation in nurs-
ing has contributed to the reduction in health care costs and 
the development of effective, economical and patient-centered 
care in healthcare institutions. In the ICN report published in 
2009; In nursing practices, innovation stated that it plays an 
important role in finding new information, methods and ser-
vices in order to support health, prevent diseases, define risk 
factors, prevent and increase health-promoting behaviors, and 
provide more qualified care and treatment.

Innovation should become the main expectation of all 
nurses and nursing team members. Team members can pro-
vide ideas that can lead to innovations. They can also take on 
roles that develop ideas, encourage prototyping, ensure that 
innovative ideas are effective and make them easy to deploy. 
Horizontal (basic) and vertical (global) infrastructures and 
processes are needed to ensure that innovation is included as 
part of nursing practice and is sustained over time. The devel-
opment and use of innovative products or services by nurses 
will contribute to improving the quality of care and reducing 
the cost of health care. In order to sustain innovation in nurs-
ing actively, a corporate culture that supports and rewards 
nurses' innovative thoughts must be created. For this reason, it 
is important to support nurses' innovative thoughts, increase 
their motivation and provide opportunities to comfortably 
present the product or service they have developed.

Keywords: innovation, care, nurse

Hemşirelikte, "inovasyon" ve "inovatif " terimleri, özellikle 
bireyler veya gruplar, mevcut uygulamada yeni bir şey geliştir-
diklerinde serbestçe kullanılır. İnovasyon genellikle kuruluşun 
vizyonunu, misyonunu ve değerlerini karşılamayı amaçlayan te-
mel çalışmanın bir parçası değil, yardımcı çalışma olarak kabul 
edilir. İnovatif uygulamalar, hemşirelerin iş yükünü azalmakta, 
hastaların hastanede kalış süresini kısaltmakta, hasta konforunu 
artırmakta, hemşirelerin araştırmacı yönünü kullanmalarına im-
kan sağlamakta ve bakımın verimliliğini artırmaktadır. Bununla 
birlikte inovatif uygulamalar hemşirelik bakım kalitesinin geliş-
tirilmesi, bakım maliyetlerinin azaltılması, kanıta dayalı hemşi-
relik uygulamalarının ve hemşirelikte bilimsel bilgi birikiminin 
arttırılmasında önemli bir yere sahiptir.

Modern hemşireliğin başlangıç ismi olarak kabul edilen 
Florence Nightingale’in hemşirelikle ilgili ilk kayıtları tutması, 
bakım ve enfeksiyon arasında bağlantı olduğunu kanıtlaması 
ve yoğun bakım uygulamasını başlatması hemşirelikte inovas-
yonun ilk adımları olarak kabul edilmektedir. Hemşirelik bakı-
mında sağlık bakım kalitesinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi 
oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Hemşirelikte inovasyonun 
yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve bir kültür haline getirilmesi 
sağlık bakım maliyetlerinde azalmaya, sağlık kurumlarında et-
kili, ekonomik ve hasta merkezli bakımın geliştirilmesine katkı 
sağlamıştır.  2009 yılında yayımlana ICN raporunda;  hemşirelik 
uygulamalarında inovasyon sağlığın desteklenmesi, hastalıkların 
önlenmesi, risk faktörlerinin tanımlanması, önlenmesi ve sağlığı 
geliştirici davranışların artırılması, bakım ve tedavinin daha ni-
telikli verilebilmesi için yeni bilgilerin, metotların ve hizmetlerin 
bulunmasında önemli rol oynamakta olduğunu belirtmiştir.

İnovasyon tüm hemşirelerin ve hemşirelik ekibi üyelerinin 
temel beklentisi haline gelmelidir. Ekip üyeleri yeniliklere yol 
açabilecek fikirler sağlayabilir. Ayrıca fikirleri geliştiren, prototip 
oluşturmayı teşvik eden, yenilikçi fikirlerin etkili olmasını sağla-
yan ve uygulamaya yayılmasını kolaylaştıran roller de üstlenebi-
lirler. Yeniliğin hemşirelik uygulamasının bir parçası olarak dahil 
edilmesini ve daha sonra zaman içinde sürdürülmesini sağlamak 
için yatay (temel) ve dikey (küresel) altyapı ve süreçlere ihtiyaç 
vardır. Hemşirelerin inovatif ürün ya da hizmetleri geliştirmele-
ri ve kullanmaları, bakım kalitesinin artmasına ve sağlık bakım 
maliyetinin azalmasına katkı sağlayacaktır. Hemşirelikte inovas-
yonun aktif olarak sürdürülebilmesi için öncelikle hemşirelerin 
yenilikçi düşüncelerini destekleyen ve ödüllendiren kurum kül-
türünün oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle hemşirelerin 
yenilikçi düşüncelerinin desteklenmesi, motivasyonlarının arttı-
rılması ve geliştirdikleri ürün ya da hizmeti rahatça sunabilmesi 
için olanakların tanınması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: inovasyon, bakım, hemşire
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GİRİŞ

İnovasyon, hemşirelik mesleğinin ve hemşirelik ba-
kım kalitesinin iyileştirilmesi ve sürdürülmesi için son 
derece önemlidir (Herdman 2009). Sağlık hizmetleri-
nin sunumunda ihtiyaçların belirlenmesi ve giderme 
yollarının aranması mesleğin güçlü kullanımı ve pro-
fesyonelleşme ile mümkündür. Hemşirelik bakımında 
inovasyonun zorunlu hale gelmesi, hızla gelişen bilgi 
birikimine ve bilimsel çağa ayak uydurabilme ve kü-
resel rekabeti iyi yönetebilme gibi çağın gerektirdiği 
gerekliliklerden etkilenmiştir (Kartal ve Kantek 2018; 
Ayvaz ve ark. 2019).

Tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanelerden evlere 
doğru akışı, bilgisayar destekli girişimler ve uygulama-
lar ve bu uygulamalardaki artışa paralel olarak, sağlık 
hizmetlerinin her aşamasında tıbbi cihazların kullanım 
oranının ve çeşitlerinin gittikçe daha büyük ölçüde ar-
tacağı öngörülmektedir (Şengün 2016). Bunun yanında 
günümüzde teknolojik gelişmelerin getirmiş olduğu 
avantajlarla birlikte bilimsel çalışmaların ve bilimsel bil-
gi üretiminin arttığı gözlemlenmektedir. Bu artışın ino-
vasyon faaliyetlerini oldukça önemli bir hale getirdiği ve 
inovasyon sürecini olumlu olarak etkilediği görülmek-
tedir. İnovasyon sürecinin belirlenmesi ve bu süreçte 
meydana gelen yenilikçi yaklaşım ve uygulamaların be-
nimsenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve davranış ha-
line gelmesi, hasta bakım kalitesinin olumlu etkilenme-
sine bağlı olarak yaşam kalitesinin artmasına ve bakım 
maliyetinin azalmasına katkı sağlayacaktır (Herdman 
2009; Ayvaz ve ark. 2019). 

Hemşirelik Bakımında İnovasyon
Hemşirelik bakımında inovasyon, hasta gereksini-

minin giderilmesi, bakım maliyetlerinin azaltılması ve 
hemşirelikte verimliliğin arttırılmasına yönelik yeni 
düşüncelerin, yöntemlerin ve bakıma yönelik araçları-
nın geliştirilmesini kapsayan uygulamaları içermekte-
dir (Kartal ve Kantek 2018; Li-Ying ve ark. 2016; Weng 
ve ark 2016). Dünyada ve Türkiye’de kullanılmak üzere 
hemşirelerin geliştirdiği ve hemşirelik bakımında kulla-
nılan birçok inovatif ürün bulunmaktadır. Bu ürünler 
hemşirelik bakımı sunulan birçok alanda hasta bakımı-
nı olumlu olarak etkileyerek, bakımın kalitesini ve et-
kinliğini artırmaktadır (Herdman 2009). 

Literatürde, gerçekleştirilen birçok çalışmada hemşi-
relik bakımındaki gereksinimlerin karşılanması ama-
cıyla geliştirilen ve kullanılan inovatif ürünlerin hasta 
bakımı, iş yükü ve maliyet üzerindeki olumlu etkileri 
yenilikçi düşüncelere olan gereksinimi daha da ar-
tırmıştır. Ayrıca yapılan çalışmalarda inovasyon ile 
iyileşme arasında olumlu bir ilişki olduğu da belirtil-
mektedir. 2017 yılında Na ve ark. kanser hastalarında 
intravenöz kemoterapiyle ilişkili yan etkilerin azaltıl-
masına yönelik geliştirilen ve aynı zamanda hemşirele-

rin uygulamalarına yol gösterecek bilimsel ve pratik bir 
model oluşturmuştur. Patient for patient safety (PFPS) 
benimsenerek mevcut stratejilerle birlikte, kanser has-
talarının intravenöz kemoterapi güvenliğine katılımı 
modeli geliştirilmiştir, ve elde edilen sonuçlarda mo-
delin hemşirelere kanser hastalarının bakım uygula-
malarında rehberlik edebileceği belirtilmiştir (Na ve 
ark. 2017). 2013 yılında Sawatzky ve arkadaşlarının 
Kanada’da 500 yataklı üçüncü düzey bakım merkezinde 
gerçekleştirmiş oldukları başka bir çalışmada ise, kardi-
yak cerrahi hastalarının taburculuk sonrası yorgunluk, 
uyku bozukluğu, nefes darlığı, çarpıntı, iştahsızlık, ha-
reket kısıtlılığı ve duygusal/psikolojik sorunlar yaşadık-
larını ve hastaların taburcu olurken bu sorunlarla nasıl 
baş edeceklerine dair yeterince bilgilendirilmediklerini 
saptamışlardır. Ev ziyaretleri, telefonla hastanın takibi 
ve daha önce bu süreci atlatmış kişilerle görüşmeler ya-
parak hastaların taburculuk sonrası geri dönüşlerinde 
azalma sağlandığı ifade edilmiştir (Kartal ve Kantek 
2018; Sawatzky ve ark. 2013).

Hasta bakımında primer role sahip olan hemşireler 
hizmet sunumlarında etkin ve istendik sonuçları yaka-
layabilmeleri için değişime ayak uydurmak zorundadır-
lar. Bu aşamada hemşireler bakım kalitesini arttırmak 
için yenilikçi ve üretken faaliyetleri yürütmektedir. Bu 
nedenle meydana gelen tüm yenilikler ve gelişmeler 
doğrultusunda inovasyon sürecinde rolleri zaman içeri-
sinde oldukça önemli bir yer almıştır. 

Temeli “Hemşire Üretkendir” yaklaşımına dayanan 
hemşirelik mesleğinde artan ve değişen sağlık bakım ge-
reksinimleri göz önünde bulundurulduğunda, hemşirelik 
mesleği yenilikçi, araştırmacı, bilgiye ulaşmayı hedefle-
yen, üreten ve elde ettiği bilgiyi bakım uygulamalarında 
kullanabilen meslek üyelerine gereksinim duymaktadır. 
Ayrıca bu süreçte inovasyon ve bakıma yeni yaklaşımlar 
getirmek, mesleki gereksinimler arasında yer almaktadır 
(Kartal ve Kantek 2018; Merih ve ark. 2019; Dil ve ark. 
2012; Yıldırım 2017).

Kronik hastalıklarla birlikte ortalama yaşam süresinin 
artması, hastalıkların artması, toplumda yer alan genç 
yaşlı tüm bireylerin teknoloji ile iç içe olması ve artan 
teknolojik gelişmeler doğrultusunda sağlık sisteminde 
de toplumun beklentisi artmaktadır. Artan bu beklen-
tiler doğrultusunda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmakta, bu 
ihtiyaçlar değişim ve yenilikleri zorunlu kılmaktadır.  
Hemşirelik bakımında daha kaliteli bir bakımın sunul-
ması, geliştirilmesi ve devam ettirilmesinde inovasyon 
oldukça önemli bir yer almaktadır. Hemşirelik uygulama-
larında inovasyona duyulan gereksinim sağlığın sürdü-
rülmesi ve geliştirilmesinde, risk faktörlerinin belirlenip 
tanımlanmasında ve hastalıkların önlenmesi, hemşire-
lik bakımının daha kaliteli ve etkin sunulabilmesi için 
yeni bilgilerin kullanılmasında önemli rol oynamaktadır 
(Merih ve ark. 2019; Dil ve ark. 2012; Yıldırım 2017).
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Hemşirelik mesleğinin ve hemşirelikte sunulan ba-
kım kalitesinin iyileştirilmesi ve artan bir şekilde sür-
dürülmesi için inovasyon oldukça önemlidir. Gelişen 
teknolojiye ayak uydurmak, bilgi birikimini artırmak, 
araştırmak, bilgiye ulaşmak ve ulaşılan bilgiyi uygula-
maya koymada bağımsız olarak karar verebilmek hem-
şirelik mesleğinin profesyonelleşmesi ile mümkündür. 
Ayrıca hemşirelerin yenilikçi bir düşünce, risk alma 
kültürüne sahip olması, fırsatların ve eksikliklerin far-
kında olması gerekir (Atasoy 2014). Hastanın bakım 
ve tedavisinde aktif rol alan profesyonel hemşirelerin 
bakım verici, bağımsız rollerini kullanarak karar verici 
ve yönetici olabilmeleri için sağlık bakım hizmetlerin-
de ve hemşirelik bakımında inovatif ürünler ve uygula-
malar geliştirmesi ve bunları toplumun sağlığına ulaş-
tırması ve bakımına yansıtması gerekir (Ayvaz 2019; 
Atasoy 2014; Yılmaz 2014).

İnovatif düşünme, hasta bakımının nasıl yapılması 
gerektiği konusunda hemşirelere yeni bakış açıları ve 
fikirler sunmaktadır. Sağlığın korunması ve geliştiril-
mesinde önemli rol üstlenmiş olan hemşirelerin sağlık 
bakım gereksinimlerinin karşılanmasında inovatif ye-
nilikler oldukça önemli bir yer almaktadır. Hemşirelik 
bakımında gereksinimlerin belirlenmesi ve ihtiyaç du-
yulan alanlara yönelik inovatif ürün ve uygulamaların 
geliştirilmesi, bakım verici olarak hemşirelerin iş yü-
künü azalmasına, bakımın kalitesinin ve hasta mem-
nuniyetinin artmasına, maaliyetin ve hastanede kalış 
süresinin azalmasına, taburculuğun hızlanmasına katkı 
sağlayacaktır. Bu nedenle hemşirelerin inovasyona yö-
nelik girişimleri desteklenmeli, inovasyona yönlendirici 
ödül sistemleri geliştirilmeli, eğitimler verilerek bilimsel 
anlamda desteklenmeli, yenilikçi düşüncelerinin sunul-
masına, geliştirilmesine ve uygulanmasına destek veril-
meli, geliştirilen ürünlerin sunumunda gerekli ortam ve 
olanaklar sağlanmalı ve motivasyonlarının artırılması 
sağlanarak inovatif düşünce tarzının hemşirelik bakımı-
na yansıtılmasına ve bir kültür olarak benimsenmesine 
fırsat verilmelidir.
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AIM: The aim of this study is to determine the quality per-
ceptions of generation X and Y nurses working in a university 
hospital, and to reveal the differences between the perceptions 
of generation X and Y nurses regarding quality and the affect-
ing factors.

MATERIAL-METHOD: This study of descriptive and com-
parative type research design was conducted at a University 
Hospital in the eastern part of Turkey between January 1st 
and February 10th, 2020. The study population consisted of 
750 nurses working between the dates specified in the relevant 
hospital. The study sample consisted of 385 nurses who agreed 
to participate in the study, whose birth years were between 
1965-1979 (Generation X) and 1980-1999 (Generation Y). 
"Introductory Characteristics Form" and "Quality Perception 
Scale of Health Workers" were used in the data collection. 
The data were analyzed in the SPSS program, and numbers, 
percentiles, mean, one-way ANOVA, Mann-Whitney U test, 
t test, Kruskal-Wallis test, and Chi-square test, Pearson and 
Spearman correlation was used in the evaluation of the data.

RESULTS: Of the nurses included in the study, 16.1% was 
from Generation X, and 83.9% was from Generation Y. The 
average age of nurses from Generation X was 43.66±5.17, 
95.2% was female, 69.4% had an undergraduate education 
or higher, the average age of nurses from Generation Y was 
27.04±4.58, 83.3% was female, and 37.2% was graduated from 
health vocational high school. The difference between the 
management and leadership sub-scale and the patient bene-
fits sub-scale score averages of the Generation X and Y nurses 
were found to be significant (p<0.05).

CONCLUSION: The quality perceptions of the Generation 
X nurses about the management and leadership and the pa-
tient benefits of quality practices were found to be signif-
icantly positive than that of Generation Y Nurses, quality 
perceptions of Generation X nurses in managerial positions 
were significantly positive than the service nurses, and the 
Generation Y nurses who were satisfied with their unit and 
institution were found to have significantly more positive per-
ceptions of quality.

Keywords: generation X, generation Y, nurse, quality, per-
ception of quality

GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmanın amacı bir üniversite hastanesin-
de çalışan X ve Y kuşağı hemşirelerin kalite algılarını belirlemek, 
X ve Y kuşağı hemşirelerin kaliteye ilişkin algıları arasındaki 
farklıkları ve etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı tasarım-
da gerçekleştirilen araştırma 1 Ocak-10 Şubat 2020 tarihleri 
arasında ülkenin doğusunda bulunan bir üniversite hastane-
sinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, ilgili hastanede belir-
tilen tarihler arasında görev yapan 750 hemşire oluşturmuştur. 
Araştırmanın örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden, 
doğum yılı 1965-1979 (X kuşağı) ve 1980-1999 (Y kuşağı) yılları 
arasında olan 385 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanma-
sında “Tanıtıcı Özellikler Formu” ve “Sağlık Çalışanları Kalite 
Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS programında değer-
lendirilmiş ve verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, orta-
lama, one way ANOVA, Man Whitney U testi, t testi, Kruskal 
Wallis, Ki-kare testleri, Pearson ve Spearman korelasyon analizi 
kullanılmıştır.

BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin %16.1’inin X 
kuşağı ve %83.9’unun ise Y kuşağı olduğu saptanmıştır. X kuşağı 
hemşirelerin yaş ortalamasının 43.66±5.17 olduğu, %95.2’sinin 
kadın olduğu, %69.4’ünün lisans ve üzeri eğitime sahip oldu-
ğu, Y kuşağı hemşirelerin yaş ortalamasının 27.04±4.58 olduğu, 
%83.3’ünün kadın olduğu, %37.2’sinin sağlık meslek lisesi mezu-
nu olduğu bulunmuştur.

X ve Y kuşağı hemşirelerin Yönetim ve Liderlik alt boyutu ve 
Hasta Yararları alt boyutu puan ortalamaları arasındaki farkın 
anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). 

X kuşağı hemşirelerin çalıştıkları pozisyona göre ölçek toplam 
puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu (p<0.05), Y 
kuşağı hemşirelerin ise çalıştıkları birimden ve kurumdan mem-
nun olma durumlarına ölçek toplam puan ortalamaları arasında-
ki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.001).

SONUÇ: X ve Y kuşağı hemşirelerin kalite algı düzeylerinin 
benzer düzeyde olumlu olduğu saptanmıştır. X kuşağı hemşirele-
rin Yönetim ve Liderlik ile Kalite Uygulamalarının Hasta Yararları 
konusundaki kalite algılarının Y kuşağı hemşirelerden anlamlı 
düzeyde daha olumlu olduğu, X kuşağı hemşirelerden yönetici 
pozisyonunda çalışanların kalite algılarının servis hemşirelerin-
den anlamlı düzeyde daha olumlu olduğu, Y kuşağı hemşirelerin 
ise birimden ve kurumdan memnun olanlarının kalite algılarının 
anlamlı düzeyde daha olumlu olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: X kuşağı, Y kuşağı, hemşire, kalite, kalite 
algısı

SS-078

X VE Y KUŞAĞI HEMŞİRELERİN KALİTEYE İLİŞKİN ALGILARININ VE 
ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF THE QUALITY PERCEPTIONS OF  

GENERATION X AND GENERATION Y NURSES AND THE EFFECTIVE FACTORS
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GİRİŞ

Günümüzde sağlık hizmeti sunumunun amacı, sağlık 
hizmetini yüksek verim ve düşük maliyetle daha kaliteli 
sunulmasını sağlamaktır (Can 2008). Sağlık kurumları, 
en temel hizmet olan, sağlık hizmetini sağlamaları ne-
deniyle hizmet işletmeleri arasında önemli bir yere sa-
hiptirler. Bu hizmeti etkin ve verimli verebilmenin temel 
şartı ise kalitedir. Hastaların beklentilerini karşılamaya 
yönelik doğru tanı ve tedavi hizmeti, temiz ve tam do-
nanımlı bir hastane ortamı, güler yüzlü sağlık çalışanları 
gibi faktörler sağlıkta kalitenin öğeleri olarak değerlen-
dirilmektedir (Aytekin ve ark. 2012). 

Sağlık hizmetlerinin sunumu, çağdaş anlamda hem za-
rar vermemek yani güvenlik, hem de en iyi şekilde yarar 
sağlamak yani kaliteyi amaç edinmektedir. Ülkemizde 
2011 yılında çıkarılan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin 
Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, sağlık ku-
rumlarının çalışan ve hasta güvenliğini sağlamaya yö-
nelik gerekli önlemleri almaları ve kendi iç düzenleme-
lerini yapmaları yükümlülüğü getirilmiştir (T.C. Resmi 
Gazete 2011, Sayı 27897).

Kalite iyileştirme çalışmaları ve akreditasyon süre-
cinin uygulanması, denetlenmesi ve sürdürülmesinde 
deneyimli hemşirelerin önemli rol üstlendiği vurgulan-
maktadır. Tüm dünyada doktorların akreditasyon algısı 
ve uyumunda zorlukların yaşandığı belirtilirken, hemşi-
relerin akreditasyonunun hemen hemen tüm aşamala-
rında yer aldıkları ve kalite çalışmalarını sahiplendikleri 
görülmektedir (Özüçelik 2010). 

İş dünyasında en yoğun nüfusa sahip kuşağın X kuşa-
ğı olduğu ve hemen ardından yoğunluğun Y kuşağında 
olduğu bildirilmektedir (Saraçel, Taşseven ve Kaynak 
2016). 1965-1979 yılları arasında doğan ve bugünlerde 
41-55 yaş aralığında olan bireyler olarak tariflenen X 
kuşağının özelliklerine bakıldığında; iş yaşamında sa-
dık, kanaat duyguları yüksek, aynı işte uzun yıllar çalış-
mış, toplumsal sorunlara karşı duyarlı, iş motivasyonları 
yüksek, otoriteye saygılı bireyler olduğu görülmektedir. 
1980-1999 yılları arasında doğan ve ‘İnternet Kuşağı’ 
olarak da isimlendirilen Y kuşağının özelliklerine bakıl-
dığında ise; her şeyi elde edebileceğine inanan, modern 
teknolojiler ve tüketim ile büyümüş, deneyimli, bilgili, 
hırslı, iş yaşamında hızlı yükselmeyi arzulayan, yaşamı-
na hayat boyu öğrenme kavramını entegre eden, rol mo-
dellerine ihtiyaç duyan, takdir edilmek ve güdülenmek 
isteyen bireyler olduğu görülmektedir (Lavoie-Tremblay 
ve Marchionnie 2010,  Wiedmer 2015). İş yaşamında en 
yoğun popülasyona sahip olan X kuşağı ve Y kuşağının 
farklı özelliklerinin de olduğu bilinmesine rağmen birbi-
rine yakın doğan bireylerin de benzer motivasyon ve de-
ğerleri paylaştığı düşünülmektedir (Stanley 2010). Fakat 
farklı kuşakların sağlıkta kalite algılarının belirlenme-
sine ve aralarındaki farklılıkların ortaya konulduğu bir 
çalışmaya rastlanmamıştır.

Dünyanın her yerinde hemşireler sağlık hizmetlerinin 
sunumunda başarının önemli belirleyicilerinden biri-
dir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı hem hemşirele-
rin sunulan hizmete ilişkin kalite algılarını belirlemek 
hem de X ve Y kuşağı hemşirelerin kaliteye ilişkin algı-
ları arasındaki farklıkları ve etkileyen faktörleri ortaya 
koymaktır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı tasarımda gerçekleşti-
rilen araştırma 1 Ocak-10 Şubat 2020 tarihleri arasında 
ülkenin doğusunda bulunan bir üniversite hastanesinde 
yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, ilgili hastanede be-
lirtilen tarihler arasında görev yapan 750 hemşire oluş-
turmuştur. Araştırmanın örneklemini ise araştırmaya 
katılmayı kabul eden, doğum yılı 1965-1979 (X kuşağı) 
ve 1980-1999 (Y kuşağı) yılları arasında olan 385 hemşi-
re oluşturmuştur. 

Verilerin toplanmasında “Tanıtıcı Özellikler Formu” 
ve “Sağlık Çalışanları Kalite Algı Ölçeği” kullanılmıştır. 
Veriler SPSS programında değerlendirilmiş ve verilerin 
değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, one way 
ANOVA, Man Whitney U testi, t testi, Kruskal Wallis, 
Ki-kare testleri, Pearson ve Spearman korelasyon analizi 
kullanılmıştır.

Tanıtıcı Özellikler Formu: Literatür bilgileri doğrultu-
sunda hazırlanan bu form hemşirelerin demografik ve 
mesleki özelliklerinden oluşan 13 sorudan oluşmaktadır.

Sağlık Çalışanları Kalite Algı Ölçeği: Bayer ve Baykal 
tarafından 2016 yılında geliştirilmiştir. İlgili ölçek 70 
madde ve 7 alt boyuttan (yönetim ve liderlik, insan 
kaynakları kullanımı, kalite eğitimi, ölçme ve değer-
lendirme, kurum yararı, personel yararı, hasta yararı) 
oluşmaktadır. 5’li likert tipinde olan ölçek toplamda en 
düşük 20 en yüksek 100 puan üzerinden değerlendiril-
mektedir. Ölçekten ve alt boyutlardan alınan toplam pu-
anların yüksek olması kalite algısının olumlu olduğunu 
göstermektedir. Ölçeğin toplam Cronbach Alfa değeri 
0.94, alt boyut alfa değerleri ise 0.87 ile 0.97 arasındadır. 
Bu çalışmada da toplam alfanın 0.98 olduğu, alt boyutla-
ra ait alfaların 0.92 ile 0.96 arasında olduğu saptanmıştır.

Araştırma için Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu’ndan etik kurul onayı ve ilgili kurumdan yazılı 
izin alınmıştır. Araştırmaya katılacak hemşirelere, araş-
tırmanın amacı ve elde edilen sonuçların hangi amaç-
larla kullanılacağı açıklandıktan sonra sözlü onayları 
alınmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Araştırmaya katılan hemşirelerin %16.1’inin X kuşağı 
ve %83.9’unun ise Y kuşağı olduğu saptanmıştır. X ku-
şağı hemşirelerin yaş ortalamasının 43.66±5.17 oldu-
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ğu, %69.4’ünün lisans ve üzeri eğitime sahip olduğu ve 
%95.2’sinin kadın olduğu, Y kuşağı hemşirelerin yaş or-
talamasının 27.04±4.58 olduğu, %37.2’sinin sağlık mes-
lek lisesi mezunu olduğu ve %83.3’ünün kadın olduğu 
bulunmuştur (Tablo 1).

X ve Y kuşağı hemşirelerin Sağlık Çalışanları Kalite 
Algı Ölçeği toplam puan ortalamaları arasındaki far-
kın anlamlı olmadığı (p>0.05), Yönetim ve Liderlik alt 
boyutu ve Hasta Yararları alt boyutu puan ortalama-
ları arasındaki farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir 
(p<0.05, Tablo 2). Bu kapsamda X ve Y kuşağı hemşi-
relerin kalite algı düzeylerinin benzer düzeyde olumlu 
olduğu ve X kuşağı hemşirelerin Yönetim ve Liderlik ile 
Kalite Uygulamalarının Hasta Yararları konusundaki 
kalite algılarının Y kuşağı hemşirelerden anlamlı düzey-
de daha olumlu olduğu söylenebilir.

X kuşağı hemşirelerin çalıştıkları pozisyona göre ölçek 
toplam puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı oldu-
ğu (p<0.05), Y kuşağı hemşirelerin ise çalıştıkları birim-
den ve kurumdan memnun olma durumlarına ölçek top-
lam puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu 
belirlenmiştir (p<0.001, Tablo 3). Bu kapsamda X kuşağı 
hemşirelerden yönetici pozisyonunda çalışanların kalite 
algılarının servis hemşirelerinden anlamlı düzeyde daha 
olumlu olduğu, Y kuşağı hemşirelerden ise birimden ve 
kurumdan memnun olanlarının kalite algılarının anlamlı 
düzeyde daha olumlu olduğu söylenebilir.

X ve Y kuşağı hemşirelerin yaşları, birimde, kurumda 
ve meslekte çalışma süreleri ile Sağlık Çalışanları Kalite 
Algı Ölçeği toplam puan ortalamaları arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır 
(p>0.05, Tablo 4).

Tablo 1. X ve Y kuşağı hemşirelerin tanıtıcı özelliklerinin dağılımı

Tanıtıcı Özellikler

X Kuşağı (n=62) Y Kuşağı (n=323) Toplam

S % S % S %

Eğitim düzeyi Sağlık meslek lisesi 9 14.5 120 37.2 129 33.5

Önlisans 10 16.1 98 30.3 108 28.1

Lisans ve üzeri 43 69.4 105 32.5 148 38.4

Cinsiyet Kadın 59 95.2 269 83.3 328 85.2

Erkek 3 4.8 54 16.7 57 14.8

Medeni durum Evli 53 85.5 155 48.0 208 54.0

Bekar 9 14.5 168 52.0 177 46.0

Çalışılan birim Dahili klinikler 25 40.3 97 30.0 122 31.7

Cerrahi klinikler 9 14.5 91 28.2 100 26.0

Çocuk klinikleri 4 6.5 35 10.8 39 10.1

Yoğunbakım 9 14.5 73 22.6 82 21.3

Diğer 15 24.2 27 8.4 42 10.9

Çalışılan pozisyon Klinik hemşiresi 33 53.2 302 93.5 335 87.0

Yönetici hemşire 29 46.8 21 6.5 50 13.0

Çalışılan birimden 
memnuniyet

Evet 43 69.4 215 66.6 258 67.0

Hayır 3 4.8 32 9.9 35 9.1

Kısmen 16 25.8 76 23.5 92 23.9

Çalışılan kurumdan 
memnuniyet

Evet 32 51.6 101 31.3 133 34.5

Hayır 7 11.3 74 22.9 81 21.0

Kısmen 23 37.1 148 45.8 171 44.4

Kalite ile ilgili eğitim alma Evet 55 88.7 264 81.7 319 82.9

Hayır 7 11.3 59 18.3 66 17.1

Kalite ile ilgili görevi olma Evet 27 43.5 47 14.6 74 19.2

Hayır 35 56.5 276 85.4 311 80.8

Yaş ortalaması 43.66±5.17 27.04±4.58 29.72±7.70

Birimde çalışma süresi ort. 10.82±9.04 4.00±3.65 5.10±5.52

Kurumda çalışma süresi ort. 20.12±6.82 5.75±4.47 8.07±7.22

Meslekte toplam çalışma süresi ort. 21.47±5.17 6.86±4.55 9.21±7.11
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Tablo 2. X ve Y kuşağı hemşirelerin sağlık çalışanları kalite algı ölçeği alt boyut ve toplam puan ortalamalarının karşılaştırılması

Sağlık Çalışanları Kalite Algı Ölçeği X kuşağı Y kuşağı Test ve P Değeri

A
lt

 B
oy

ut
la

r

Yönetim ve Liderlik 65.77±19.15 60.59±18.72 t=1.1988, p=0.048*

İnsan Kaynakları Kullanımı  58.11±16.70 58.93±18.48 t=0.326, p=0.745

Kalite Eğitimi 68.70±17.18 63.69±20.15 t=1.835, p=0.067

Ölçme ve Değerlendirme 66.07±17.75 62.86±20.51 t=1.151, p=0.251

Kalite Uygulamalarının Kurum Yararları 66.74±16.38 62.79±20.16 t=1.450, p=0.148

Çalışan Yararları 70.64±18.05 66.22±20.33 t=1.596, p=0.111

Hasta Yararları için 69.88±15.92 64.48±19.38 t=2.062, p=0.040*

ÖLÇEK TOPLAM 66.03±14.05 62.46±16.66 t=1.584, p=0.114

*p<0.05

Tablo 3. X ve Y kuşağı hemşirelerin tanıtıcı özelliklerine göre sağlık çalışanları kalite algı ölçeği toplam puan ortalamalarının 
karşılaştırılması

Tanıtıcı Özellikler X Kuşağı (n=62) Y Kuşağı (n=323)

Medyan Min Maks. X±SS

Eğitim

Sağlık meslek lisesi 72.57 60.00 78.29 60.20±17.00

Önlisans 65.86 51.71 72.86 62.41±15.86

Lisans ve üzeri 66.29 21.43 99.43 65.08±16.78

Test ve p değeri KW=2.366, p=0.306 F=2.428, p=0.090

Cinsiyet

Kadın 68.86 21.43 99.43 63.06±15.71

Erkek 66.86 64.00 66.86 59.44±20.69

Test ve p değeri MU=82.000, p=0.831 t=1.457, p=0.146

Medeni durum

Evli 66.86 21.43 92.29 62.69±15.94

Bekar 69.43 44.00 99.43 62.24±17.35

Test ve p değeri MU=216.000, p=0.653 t=0.244, p=0.807

Çalışılan birim Medyan Min Maks. 

Dâhili klinikler 66.57 41.43 99.43 62.57 22.57 99.71

Cerrahi klinikler 71.14 44.00 78.29 68.00 20.00 98.00

Çocuk klinikleri 60.14 60.00 62.00 61.43 20.00 89.14

Yoğunbakım 66.86 56.29 76.86 62.86 20.00 91.43

Diğer 68.86 21.43 92.29 60.86 30.00 96.00

Test ve p değeri KW=2.402, p=0.662 KW=4.560, p=0.335

Çalışılan pozisyon

Klinik hemşiresi 69.71 21.43 99.43 63.00 20.00 99.71

Yönetici hemşire 62.00 41.43 78.29 66.29 20.00 98.00

Test ve p değeri MU=332.500, p=0.039* MU=2550.500, p=0.134

Çalışılan birimden memnuniyet

Evet 69.71 41.43 99.43 65.26±15.90

Hayır 66.29 51.71 66.29 47.17±16.49

Kısmen 65.71 21.43 80.00 60.95±15.29

Test ve p değeri KW=1.349, p=0.510 F=18.647, p=0.000**

Çalışılan kurumdan memnuniyet

Evet 70.71 31.43 99.43 70.25±16.68

Hayır 71.14 51.71 76.86 53.03±17.80

Kısmen 64.86 21.43 80.00 61.85±13.22

Test ve p değeri KW=4.019, p=0.134 F=26.618, p=0.000**

Kalite ile ilgili eğitim alma

Evet 66.86 31.43 99.43 62.98±16.16

Hayır 69.71 21.43 92.29 60.11±18.72

Test ve p değeri MU=172.000, p=0.663 t=1.196, p=0.233

Kalite ile ilgili görevi olma

Evet 62.00 41.43 99.43 65.35±19.53

Hayır 68.86 21.43 92.29 61.96±16.11

Test ve p değeri MU=400.500, p=0.307 t=1.289, p=0.198

*p<0.05, **p<0.001
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SONUÇ VE ÖNERİLER

X ve Y kuşağı hemşirelerin kalite algı düzeyleri-
nin benzer düzeyde olumlu olduğu saptanmıştır. X 
kuşağı hemşirelerin Yönetim ve Liderlik ile Kalite 
Uygulamalarının Hasta Yararları konusundaki kalite al-
gılarının Y kuşağı hemşirelerden anlamlı düzeyde daha 
olumlu olduğu, X kuşağı hemşirelerden yönetici pozis-
yonunda çalışanların kalite algılarının servis hemşirele-
rinden anlamlı düzeyde daha olumlu olduğu, Y kuşağı 
hemşirelerin ise birimden ve kurumdan memnun olan-
larının kalite algılarının anlamlı düzeyde daha olumlu 
olduğu belirlenmiştir.
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Tablo 4.  X ve Y kuşağı hemşirelerin tanıtıcı özellikleri ile 
sağlık çalışanları kalite algı ölçeği toplam puan ortalamaları 
arasındaki ilişki

X Kuşağı Y Kuşağı

Yaş r 0.009 0.077

p 0.943 0.170

Birimde çalışma süresi r 0.158 0.068

p 0.221 0.221

Kurumda çalışma süresi r 0.079 0.016

p 0.542 0.768

Meslekte toplam çalışma süresi r 0.035 0.015

p 0.787 0.784
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AIM: This study aims to develop a new measurement tool 
for evaluating the psychosocial problems experienced by in-
fertile women undergoing treatment for infertility, based on 
the items of the "Assessment Scale of Psychosocial Problems 
Experienced by Women during Infertility", which was de-
veloped previously by the researchers and assesses the psy-
chosocial problems experienced by women during their past 
treatments of fertility, who had children after the infertility 
treatment.

MATERIAL-METHOD: This methodological study was 
conducted with the women undergoing infertility treatment 
at a University Hospital's in vitro fertilization center in an 
eastern province of Turkey between June and December, 
2019. The sample of the study consisted of 404 women who 
agreed to participate in the research, and who were diagnosed 
with infertility and are currently undergoing infertility treat-
ment. "Personal Information Form" and "Assessment Scale of 
Psychosocial Problems Experienced by Infertile Women" were 
used for the collection of study data.

RESULTS: After the analyses performed to determine 
whether the scale items measure the same structure, 13th, 
14th, 15th, 24th, 35th, 36th, 37th and 38th items, which had 
far below item-total correlations, were removed from the 
scale, and the remaining 30 items were kept in the scale. The 
Cronbach's alpha value of the scale was found to be 0.9. The 
adjusted item-total score correlations ranged from 0.40 to 0.65 
and were all statistically significant (p<0.05). After the explan-
atory factor analysis, a 6 factor structure was found, explaining 
62.58% of the total variance of the scale. As a result of the con-
firmatory factor analysis, the fitness values of the scale were 
found as follows: X2/sd =3.168, RMSEA= 0.073, RMR=0.035, 
NFI =0.804, CFI = 0.856, GFI =0.88, AGFI= 0.797 and TLI = 
0.839. In general, it was observed that the model has the de-
sired level of fitness values. All the paths in the tested 6-factor 
model were found to be significant at the 0.001 level.

CONCLUSIONS: The Assessment Scale of Psychosocial 
Problems Experienced by Infertile Women, consisting of 30 
items and 6 sub-scales, was determined to be a valid and reli-
able measurement tool that can be used to determine the psy-
chosocial problems experienced by infertile women during 
their treatment.

Keywords: infertility, psychosocial problems, assessment 
scale of psychosocial problems experienced by infertile wom-
en, development

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, araştırmacıların daha önceden 
geliştirmiş oldukları, infertilite tedavisi sonrası çocuk sahibi ol-
muş kadınların geçmişteki tedavileri sırasında yaşadıkları psiko-
sosyal sorunları değerlendiren “Kadınların İnfertilite Sürecinde 
Yaşadıkları Psikososyal Sorunları Değerlendirme Ölçeği”nin 
maddelerini temel alınarak tedavisi devam eden infertil kadınla-
rın halen yaşamakta oldukları psikososyal sorunları değerlendi-
ren yeni bir ölçüm aracı geliştirilmesidir.

GEREÇ-YÖNTEM: Metodolojik türde yapılan araştırma 
Haziran-Aralık 2019 tarihleri arasında Türkiye’nin doğusunda-
ki bir ilde bulunan üniversite hastanesinin tüp bebek merkezin-
de infertilite tedavisi gören kadınlar üzerinde yürütülmüştür. 
Araştırmanın örneklemini araştırmaya katılmayı kabul eden ve 
infertilite tanısı alıp halen infertilite tedavisi gören 404 kadın 
oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında “Kişisel 
Bilgi Formu” ve “İnfertil Kadınların Yaşadıkları Psikososyal 
Sorunları Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır.

BULGULAR: Ölçek maddelerinin aynı yapıyı ölçme du-
rumlarını belirlemek amacıyla yapılan analizler sonrası ölçeğin 
madde toplam puan korelasyonları kritik değerin çok altında 
olan 13.,14.,15.,24.,35.,36.,37.,38. maddeleri ölçekten atıldıktan 
sonra kalan 30 madde ile analizlere devam edilmiştir. Ölçeğin 
Cronbach’s alfa değeri 0.92 olarak bulunmuştur. Düzeltilmiş 
Madde-Toplam Puan korelasyonları 0.40 ile 0.65 arasında de-
ğişmekte olup tümü istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 
(p<0.05). Açıklayıcı faktör analizi sonrası ölçeğin toplam varyan-
sın %62.58'ini açıklayan 6 alt faktörlü bir yapısı ortaya çıkmış-
tır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin uyum değerleri 
ele alındığında, χ2/sd =3.168, RMSEA= 0.073, RMR=0.035, NFI 
=0.804, CFI = 0.856, GFI =0.88, AGFI= 0.797 ve TLI = 0.839, şek-
linde hesaplanmıştır. Genel biçimde modelin arzulanan seviyede 
uyum değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Test edilmiş olan 6 
faktörlü modelde yer alan tüm yollar 0.001 seviyesinde anlamlı 
bulunmuştur.

SONUÇLAR: 30 madde ve 6 alt boyuttan oluşan İnfertil 
Kadınların Yaşadıkları Psikososyal Sorunları Değerlendirme 
Ölçeği’nin infertil kadınların tedavileri sırasında yaşamakta ol-
dukları psikososyal sorunların belirlenmesinde kullanılabilecek 
geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: infertilite, psikososyal sorunlar, infertil 
kadınların yaşadıkları psikososyal sorunları değerlendirme ölçe-
ği, geliştirme

SS-079

İNFERTİL KADINLARIN YAŞADIKLARI PSİKOSOSYAL SORUNLARI 
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

DEVELOPMENT OF THE ASSESSMENT SCALE OF PSYCHOSOCIAL PROBLEMS  
EXPERIENCED BY INFERTILE WOMEN

Nurcan Kırca1, Başaran Gençdoğan2, Aslı Sis Çelik3

1Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Antalya
2Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum
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GİRİŞ

İnfertilite, eşlerin çocuk isteklerinin en fazla olduğu 
dönemde, ani ve beklenilmeyen bir yaşam krizi olarak 
kendini gösterir ve eşleri ruhsal, fiziksel ve sosyal ola-
rak etkisi altına alır. Eşlerin yaşamı üzerindeki etkile-
rinden biri de evlilik ilişkileri üzerine olur (Lemmes ve 
ark. 2004; Holter ve ark 2006). İnfertil çiftler, aileleri, 
yakın çevreleri veya arkadaşlarının çocuk sahibi olma 
konusunda baskı yapacaklarını, çocukla ilgili soru 
soracaklarını veya onlar tarafından suçlanacaklarını 
düşünerek, çevreleriyle görüşmekten kaçınabilirler. 
Bu kaçınma, bir süre sonra çiftlerin sosyal izolasyon 
yaşamalarına ve kendilerini daha da yalnız hissetme-
lerine neden olabilir (Türkoğlu ve ark. 1997). Çiftler, 
çocuk sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek için ya-
şamlarının tüm alanlarını ihmal ederek infertilitenin 
çözümlenmesine odaklanırlar. Bir taraftan sıkıntılı bir 
tanı ve tedavi sürecine dâhil olurken, bir taraftan da 
bu sürecin psikososyal etkileri ile mücadele ederler. 
Bu nedenle, infertilite tanısının yanında yaşamlarının 
birçok alanında baş etmeleri gereken sorunlarla karşı 
karşıya kalırlar. 

Çiftlerin infertilite tedavisine uyumunu kolaylaştır-
mak için, tanı ve tedavi sürecinde yaşadıkları psikososyal 
sorunların bilinmesi gerekir. Bunun için infertilitenin 
kadınlar üzerindeki psikososyal etkilerini belirlemeye 
dönük araçlara gerek vardır.  

Literatür incelendiğinde, infertilitenin kadınlar üze-
rindeki psikososyal etkilerini belirlemek için daha ön-
ceki çalışmalarda anksiyete, depresyon ve infertiliteden 
etkilenmeyi değerlendiren ölçeklerin kullanıldığı göz-
lenmiştir (Faramarzi ve ark. 2008; Cousineau ve ark. 
2006; Akyüz ve ark. 2008). İnfertilite sürecinde bireyle-
rin yaşadıkları psikososyal sorunları değerlendiren bir 
ölçme aracı bulunmamaktadır.

Bu çalışmanın amacı; infertilite sürecinde kadınla-
rın yaşadıkları psikososyal sorunları geriye dönük ola-
rak değerlendirmeye yönelik geliştirilen “Kadınların 
İnfertilite Sürecinde Yaşadıkları Psikososyal Sorunları 
Değerlendirme Ölçeği”ni revize ederek tedavi süre-
ci devam eden kadınların bu süreçte yaşadığı psiko-
sosyal sorunları değerlendiren yeni bir ölçüm aracı 
geliştirilmesidir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın Türü: Bu araştırma metodolojik türde 
yapılmıştır.

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman: Araştırma, 
Haziran-Ağustos 2019 tarihleri arasında Türkiye’nin 
doğusundaki bir ilde bulunan üniversite hastanesinin 
tüp bebek merkezinde infertilite tedavisi gören kadınlar 
üzerinde yürütülmüştür.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: İlgili merkezde 
infertilite tanısı almış ve tedavi gören kadınların tümü 
araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Bir ölçeğin uyar-
lanmasında, ölçek madde sayısının en az 5-10 katı bü-
yüklüğünde bir gruba ulaşılması gerekmektedir. Bu 
araştırmada, ölçeğin madde sayısı 38 olduğu için araş-
tırmanın örneklemini araştırmaya katılmayı kabul eden 
ve infertilite tanısı alıp halen infertilite tedavisi gören 
404 kadın oluşturmuştur. 

Veri Toplama Araçları
Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacı-

lar tarafından literatür bilgileri doğrultusunda hazır-
lanan “Anket Formu” ve “Kadınların İnfertilite Tedavi 
Sürecinde Yaşadıkları Sorunları Değerlendirme Ölçeği 
Revize Formu” kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından hazırla-
nan formda kadınların sosyo-demografik ve infertilite 
özelliklerine yönelik toplam 13 soru bulunmaktadır. 

Kadınların İnfertilite Sürecinde Yaşadıkları 
Psikososyal Sorunları Değerlendirme Ölçeği: Ölçek,  
Kırca ve ark. tarafından 2014 yılında geliştirilmiş olup 
infertilite tedavisi sonrası başarılı olmuş yani çocuk 
sahibi olmuş kadınların infertilite tedavisi sırasında 
yaşadıkları psikososyal sorunları retrospektif olarak 
değerlendiren bir ölçektir. Ölçek “evet”, “bazen”, “ha-
yır” şeklinde yanıtlanan 38 maddeden oluşmaktadır. 
Verilen yanıtlardan “evet” 3 puan, “bazen” 2 puan, “ha-
yır” 1 puan olarak puanlanmakta, 13, 14, 15, 32, 35 ve 
36. maddeler ters kodlanmaktadır. Ölçekten alınabile-
cek en düşük puan 38 en yüksek puan 114’tür. Puanlar 
yükseldikçe ölçülen sorunun arttığını göstermektedir. 
Ölçeğin Cronbach’s alpha değeri 0.92 olarak saptan-
mıştır. Ölçeğin 1. Rahatsızlık hissetme (7 madde),  2. 
Cinsel sorunlar (5 madde), 3.Eşle ilişkiler (3 madde), 
4. Anne olma arzusu (4 madde), 5. Kendini olumsuz 
değerlendirme (5 madde),  6.Kendini açma (4 madde),  
7. Tedavi giderleri (4 madde), 8.Test sonuçlarına tepki 
(2 madde), 9. Çevrenin desteğini algılama (2 madde), 
10. Eşini algılama (2 madde) toplam 10 alt boyutu bu-
lunmaktadır. Ölçeğin Cronbach’s alpha değeri 0.92 ola-
rak saptanmıştır. 

Verilerin Değerlendirilmesi: Veriler SPSS 20 pa-
ket programında değerlendirilecek ve değerlendiril-
mesinde yüzdelik dağılımlar, ortalama, standart sap-
ma, Cronbach’s alfa katsayısı, Test-retest, Korelasyon 
Analizi, KMO (Kaiser-Meyer Olkin) Örneklem 
Yeterliği analizi, Barlett’s Örneklem Büyüklüğü Testi, 
Açıklayıcı faktör analizi ve Doğrulayıcı Faktör analizi 
yapılmıştır. 

Araştırmanın Etik Yönü: Çalışmanın yapılabilme-
si için Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Etik 
Kurulundan onay, ilgili kurumdan yazılı izin ve kadın-
lardan aydınlatılmış onam alınmıştır.
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Tablo 2 incelendiğinde Ölçek maddelerinin Madde-
Toplam puan korelasyonlarının hepsi p<0.001 önem 
düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Madde-Toplam puan 
korelasyonu bir maddenin tümünün ölçtüğü özelliği öl-
çüp ölçmediğinin bir göstergesidir. Bir maddenin testin 
tümü ile tutarlılığının göstergesi olabilecek en düşük de-
ğer 0.20 olarak verilmektedir (Aiken, 1994).  Buna göre 
tabloda görüldüğü gibi bulunan korelasyon değerleri 
madde analizi için kabul edilebilir düzeyin üstündedir. 
Bu bulgular 30 maddeden oluşan Ölçeğin sorunlu mad-
desinin olmadığını göstermektedir. 

 Açıklayıcı Faktör Analizi
Verilerin faktör analizinin uygulanabilir olup olmadı-

ğını anlamak amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi 
ve analiz edilecek değişkenler arasındaki ilişkilerin an-
lamlı ve sıfırdan farklı olup olmadığını anlamak amacıy-
la da Bartlett testi uygulanmıştır. 

KMO katsayısının 0.881 olduğu belirlenmiştir. Bu de-
ğerin 0.70’e eşit veya bu orandan büyük olması beklenir 
(Hair vd.. 1998). 0 ile 1 arasında değer alabilen KMO 
değeri;  0.8 ile 0.9 arasında çok iyi olarak yorumlan-
maktadır (Field. 2005).  Bu bulgu örneklem büyüklü-
ğünün faktör analizi için uygun olduğunu göstermek-
tedir. Bartlett testine ilişkin Ki-kare değerinin p<0.05 
önem düzeyinde anlamlı olduğu saptanmıştır. Barlett’s 
testi korelasyon matrisinin birim matris olup olmadığı-
nı test etmek amacı ile kullanılır ve sonuca göre faktör 
modelinin kullanılmasının uygun olup olmadığı belir-
lenir (Akgül 1997). Ayrıca Bartlett’s Sphericity testinin 
anlamlı çıkması örneklem büyüklüğünün faktör analizi 
için mükemmel ve korelasyon matrisinin uygun olması 
şeklinde yorumlanmaktadır (Field. 2005; Büyüköztürk. 
2002; Tabachnick & Fidell. 1996). Bu bulgu verilerin fak-
tör analizi uygulanabilirliği olduğunu göstermektedir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmaya alınan kadınların yaş ortalaması-
nın 31.64±4.41 olduğu, evlilik süresi ortalamasının 
6.58±3.43 olduğu, %37.1’inin üniversite mezunu olduğu, 
%66.6’sının gelir getiren bir işte çalıştığı ve %50.7’sinin 
tedavi masraflarını kendisinin karşıladığı belirlenmiştir.

Güvenirlik Analizlerine ait Bulgular
Ölçek maddelerinin iç tutarlığının ve homojenliğinin 

bir göstergesi olarak Cronbach Alfa katsayısı hesaplan-
mış ve 13.. 14.. 15.. 24.. 35.. 36.. 37. ve 38. maddelerinin 
Düzeltilmiş Madde-Toplam puan korelasyonu kritik de-
ğerden düşük olduğu için sorunlu olduğundan bu sekiz 
madde ölçekten çıkartılarak ölçek maddelerinin iç tutar-
lığının ve homojenliğinin bir göstergesi olarak Cronbach 
Alfa katsayısı tekrar hesaplanmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1. İnfertil kadınların yaşadıkları psikososyal sorunları 
değerlendirme ölçeği Cronbach alfa katsayısı

MADDE 
NO

Madde 
silinirse 
ölçeğin 

ortalaması

Madde 
silinirse 
ölçeğin 
varyansı

Düzeltilmiş 
Madde-
Toplam 
puan 

korelasyonu

Madde 
silinirse 
ölçeğin 

Cronbach 
Alfa 

katsayısı

Madde 1 113,0644 149,604 ,403 ,912

Madde 2 113,1238 151,156 ,391 ,912

Madde 3 113,1436 149,979 ,390 ,912

Madde 4 113,1856 148,970 ,428 ,911

Madde 5 113,1708 149,264 ,438 ,911

Madde 6 113,0743 146,640 ,543 ,910

Madde 7 113,1782 147,055 ,519 ,910

Madde 8 113,1807 147,081 ,565 ,910

Madde 9 113,3119 147,898 ,497 ,911

Madde 10 113,3168 148,842 ,446 ,911

Madde 11 113,2475 148,336 ,443 ,911

Madde 12 113,1683 148,483 ,398 ,912

Madde 16 113,4604 147,207 ,421 ,912

Madde 17 113,2203 146,812 ,529 ,910

Madde 18 113,1213 146,886 ,557 ,910

Madde 19 113,1064 145,063 ,654 ,908

Madde 20 113,1906 145,653 ,609 ,909

Madde 21 113,3886 145,548 ,556 ,910

Madde 22 113,3292 144,400 ,563 ,909

Madde 23 113,3861 143,404 ,569 ,909

Madde 25 113,2327 147,807 ,444 ,911

Madde 26 113,2673 147,243 ,528 ,910

Madde 27 113,3144 148,603 ,450 ,911

Madde 28 113,3094 148,646 ,439 ,911

Madde 29 113,2748 148,006 ,484 ,911

Madde 30 113,2946 147,201 ,491 ,911

Madde 31 113,0619 147,899 ,509 ,910

Madde 32 113,0421 148,214 ,503 ,910

Madde 33 112,8292 146,886 ,514 ,910

Madde 34 112,8144 147,080 ,496 ,911

Tablo 2. Kadınların infertilite sürecinde yaşadıkları psikososyal 
sorunları değerlendirme ölçeği madde-toplam puan korelasyonu

r p r p

Madde 1 ,461 ,000 Madde 19 ,631 ,000

Madde 2 ,447 ,000 Madde 20 ,592 ,000

Madde 3 ,411 ,000 Madde 21 ,563 ,000

Madde 4 ,473 ,000 Madde 22 ,563 ,000

Madde 5 ,456 ,000 Madde 23 ,561 ,000

Madde 6 ,551 ,000 Madde 25 ,467 ,000

Madde 7 ,538 ,000 Madde 26 ,551 ,000

Madde 8 ,568 ,000 Madde 27 ,499 ,000

Madde 9 ,544 ,000 Madde 28 ,469 ,000

Madde 10 ,475 ,000 Madde 29 ,496 ,000

Madde 11 ,499 ,000 Madde 30 ,514 ,000

Madde 12 ,458 ,000 Madde 31 ,507 ,000

Madde 16 ,481 ,000 Madde 32 ,515 ,000

Madde 17 ,531 ,000 Madde 33 ,486 ,000

Madde 18 ,536 ,000 Madde 34 ,489 ,000
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Önceki verilen bulgulara dayanarak 30 maddeden 
oluşan Kadınların İnfertilite Sürecinde Yaşadıkları 
Psikososyal Sorunları Değerlendirme Ölçeğine açıklayı-
cı faktör analizi olarak temel bileşenler yöntemi ve vari-
maks dönüştürmesi uygulanmış ve bulgular Tablo 3’te 
verilmiştir.

Tabloda incelendiğinde 30 maddeden oluşan 
Kadınların İnfertilite Sürecinde Yaşadıkları Psikososyal 
Sorunları Değerlendirme ölçeğinin faktör analizi son-
rası toplam varyansın 63’ünü açıklayan özdeğeri 1.00’in 
üzerinde olan 6 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır.  Scree 
Plot test sonucu elde edilen grafikte özdeğerde 1’den 
sonra ilk ani değişikliğin altıncı faktörde olduğu görül-
müş ve maddelerin girdiği faktörler açısından 6 faktörlü 
yapının uygun olduğu görülmüştür. 

Faktör analizinde faktör yüklerinin 0.30 ve üzerinde 
olması kabul edilebilir bulunmaktadır (Büyüköztürk, 
2002). Bu açıdan tüm maddelerin faktör yükü 0,30’un 

Tablo 3. Kadınların infertilite sürecinde yaşadıkları psikososyal sorunları değerlendirme ölçeğine ilişkin faktör analizi

Başlangıç Özdeğerleri Yüklerin Kareler Toplamı Döndürme Sonrası Yüklerin Kareler Toplamı

Bileşenler Toplam Varyansın % Yığmalı
%

Toplam Varyansın % Yığmalı
%

Toplam Varyansın % Yığmalı
%

1 8,848 29,492 29,492 8,848 29,492 29,492 3,774 12,579 12,579

2 3,205 10,684 40,177 3,205 10,684 40,177 3,342 11,139 23,719

3 2,347 7,825 48,001 2,347 7,825 48,001 3,188 10,627 34,346

4 1,848 6,161 54,162 1,848 6,161 54,162 3,094 10,313 44,658

5 1,295 4,316 58,478 1,295 4,316 58,478 2,742 9,138 53,797

6 1,231 4,105 62,583 1,231 4,105 62,583 2,636 8,786 62,583

7 ,983 3,275 65,858

8 ,875 2,917 68,775

9 ,735 2,450 71,226

10 ,697 2,323 73,549

11 ,668 2,228 75,776

12 ,642 2,141 77,917

13 ,597 1,991 79,908

14 ,578 1,925 81,834

15 ,546 1,820 83,654

16 ,525 1,749 85,403

17 ,500 1,666 87,069

18 ,447 1,489 88,558

19 ,422 1,405 89,964

20 ,412 1,372 91,336

21 ,378 1,259 92,595

22 ,340 1,134 93,729

23 ,321 1,070 94,799

24 ,303 1,012 95,810

25 ,262 ,872 96,682

26 ,233 ,777 97,459

27 ,231 ,768 98,228

28 ,188 ,626 98,854

29 ,178 ,593 99,447

30 ,166 ,553 100,000

üstündedir. Bu bulgular ölçeğin yapı geçerliğinin uygun 
olduğunu göstermektedir.  

Toplam varyansın %12.579’unu 1. faktörün, %11.139’unu 
2. faktörün, %10.627’sini, 3. faktörün, %10.313’ünü 4. 
faktörün, %9.138’ini 5. faktörün, %8.786’sını 6. faktörün 
açıkladığı ve bu faktörlerin tümünün toplam varyansın 
%62.583’ünü açıkladığı tespit edilmiştir.

Doğrulayıcı Faktör Analizi ile İlgili Bulgular
Çalışmanın bu bölümünde bundan önceki bölümde 

açıklayıcı faktör analizi sonucu ortaya çıkan 6 faktörlü 
yapının uygunluğu test edilmiştir. Bu amaçla doğrulayı-
cı faktör analizi yoluyla araştırma modelindeki gözlenen 
ve örtük değişkenler arasındaki ilişkilerin test edildiği 
ölçüm modelinin test sonuçları verilmiştir.

Tablo 4’te bulunan uyum değerleri ele alındığında 
Genel biçimde modelin arzulanan seviyede uyum de-
ğerlerine sahip olduğu görülmektedir.
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Grafik 1’de de görüldüğü gibi Ölçeğin 6 faktörlü yapısı 
doğrulanmış olup ölçek bu haliyle kadınların infertilite 
sürecinde yaşadıkları psikososyal sorunlarının değer-
lendirmesinde kullanılabileceği söylenebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

30 madde ve 6 alt boyuttan oluşan İnfertil Kadınların 
Yaşadıkları Psikososyal Sorunları Değerlendirme 
Ölçeği’nin infertil kadınların tedavileri sırasında yaşa-
makta oldukları psikososyal sorunların belirlenmesinde 
kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı ol-
duğu saptanmıştır.

 
Grafik 1. DFA Grafiği
χ2=1146,753   s.d.=362   p=0,000     χ2/s.d=3,168    RMSEA=,073

Tablo 4. Yapısal eşitlik modelinin uyumuna ilişkin istatistiksel 
değerler
Ölçüm İyi Uyum Kabul Edilebilir Uyum Modelin Uyum İndeksi Değerleri

(X2/sd) ≤ 3 ≤ 4-5 3.168

RMSEA ≤ 0.05 0.06-0.08 0.073

RMR ≤ 0.05 0.06-0.08 0.035

NFI ≥ 0.95 0.94-0.90 0.804

CFI ≥ 0.97 ≥ 0.95 0.856

GFI ≥ 0.90 0.89-0.85 0.831

AGFI ≥ 0.90 0.89-0.85 0.797

TLI ≥ 0.95 0.94-0.90 0.839
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Introduction: It isn’t effective to use conventional teach-
er-centered traditional teaching methods for the generation in-
tertwined with technology in our age education systems. New 
generation students prefer environments where they can freely 
explain their individual thoughts, discuss and listen to each 
other with care and where learning-teaching activities are more 
effective and productive. The reasons such as changing tech-
nology with the development of technology and the increasing 
number of students require innovative approaches in nursing 
education as well. In nursing education; the students are re-
quired to transform the knowledge they learn into skills and 
they transfer the skills to laboratory and clinical applications. 
Therefore, creative and student centered learning methods 
should be preferred, which are interesting in education and that 
enable students to actively participate in the process, and devel-
op their approach to problems by thinking critically.

The use of student-centered learning methods will help 
students to keep their knowledge permanent and therefore 
reflect this information to daily lives. One of these methods 
is collaborative learning methods. Jigsaw Technique, which is 
one of the collaborative learning methods, enables students 
to learn from each other under the guidance of an instructor 
and actively participate in the process. In Jigsaw Technique, 
each student forms pieces of an educational puzzle and spe-
cializes in Jigsaw groups. Students who are experts complete 
the puzzle by learning from the group members who are oth-
er pieces of the puzzle and by teaching them the subject they 
are experts in. Jigsaw Technique increases students' academic 
success and self-confidence; providing the development of 
problem solving, critical thinking, communication skills, feel-
ings of responsibility; is a contemporary learning model that 
increases the permanence of information.

Using Jigsaw Technique in nursing education isn’t a com-
mon approach. However, studies conducted abroad show the 
positive and negative results of the use of the Jigsaw Technique 
in nursing education. According to the studies; it has been 
concluded that the learning attitudes and performances of the 
students who learn with the Jigsaw Technique increase, their 
communication skills are improved, it is effective in develop-
ing the their knowledge levels, and this technique is an effec-
tive educational learning tool for students. However, accord-
ing to traditional methods, it was observed as a result of the 
studies that students' satisfaction level was low due to reasons 
such as high workload, long working time, and homework in 
learning with Jigsaw Technique.

There is a review and a study on the use of Jigsaw Technique 
in nursing education in Turkey. As a result of the study, it has 
been concluded that Jigsaw Technique is more effective in in-
creasing academic success and skill performance compared to 
traditional learning method.

Conclusion: Instead of traditional methods, learning meth-
ods such as collaborative learning that will enable students 
to be active should be preferred and applied in the learning 
process. Jigsaw Technique, which is one of the collaborative 
learning methods, is an effective method for critical think-
ing, preparation for the lesson, learning the subject in depth, 
and strengthening the communication of students with their 
friends and teachers.

Keywords: nursing education, collaborative learning, jig-
saw technique

Giriş: Çağımız eğitim sistemlerinde teknoloji ile iç içe olan 
nesil için alışılagelmiş öğretmen merkezli, geleneksel öğretim 
yöntem ve tekniklerini kullanmak etkili olmamaktadır. Yeni ne-
sil öğrenciler bireysel düşüncelerini özgürce açıklayabildikleri, 
tartışabildikleri ve birbirlerini önemseyerek dinleyebildikleri, 
öğrenme-öğretme etkinliklerinin daha etkili ve verimli olduğu 
ortamları tercih etmektedirler. Teknolojinin gelişmesi ile değişen 
sağlık sistemi ve öğrenci sayısının giderek artması gibi nedenler 
hemşirelik eğitimde de yenilikçi yaklaşımları gerektirmektedir. 
Hemşirelik eğitiminde; öğrencilerin öğrendiği bilgiyi beceriye 
dönüştürmeleri aynı zamanda beceriyi laboratuvar ve klinik uy-
gulamalarına aktarmaları gerekmektedir. Bu nedenle eğitimde 
ilgi çekici ve öğrencileri merkeze alıp öğrenme-öğretme süreci-
ne aktif olarak katılmalarını sağlayacağı, eleştirel düşünerek so-
runlara yaklaşmasını geliştirebileceği yaratıcı öğretme- öğrenme 
yöntemleri tercih edilmelidir.

Öğrenci merkezli öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılma-
sı, öğrencilerin bilgilerinin kalıcı olmasını, dolayısıyla da bu bilgi-
leri günlük yaşantılarına yansıtmalarında yardımcı olacaktır. Bu 
yöntemlerden biri işbirlikli öğrenme yöntemidir. İşbirlikli öğren-
me yöntemlerinden Jigsaw Tekniği eğitici rehberliğinde öğrenci-
lerin birbirlerinden öğrenmelerini sağlayarak öğrenme sürecine 
aktif olarak katılmalarını sağlamaktadır. Jigsaw Tekniğinde her 
bir öğrenci akademik/öğretici bir bulmacanın parçalarını oluştu-
rur ve Jigsaw gruplarında uzmanlaşırlar. Uzmanlaşan öğrenciler, 
bulmacanın diğer parçaları olan grup üyelerinden öğrenerek ve 
onlara uzmanlaştıkları konuyu öğreterek bulmacayı tamamlar. 
Jigsaw Tekniği, öğrencilerin akademik başarılarını ve özgüven-
lerini arttıran; problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim be-
cerileri, sorumluluk duygularının gelişmesini sağlayan; bilginin 
kalıcılığını arttıran çağdaş bir öğrenme modelidir.

Hemşirelik eğitiminde Jigsaw Tekniğinin kullanılması yay-
gın bir yaklaşım değildir. Ancak yurt dışında yapılan çalışmalar 
Jigsaw Tekniğinin hemşirelik eğitiminde kullanımının olumlu ve 
olumsuz sonuçlarını göstermektedir. Yapılan çalışmalar sonu-
cunda; Jigsaw Tekniği ile öğrenen öğrencilerin öğrenme tutum 
ve performanslarının arttığı, iletişim becerilerinin geliştiği, öğ-
rencilerin bilgi düzeylerinin geliştirilmesinde etkili olduğu ve 
Jigsaw Tekniğinin hemşirelik öğrencileri için etkili bir eğitimsel 
öğrenme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak geleneksel 
yöntemlere göre Jigsaw Tekniği ile öğrenmede ders dışında iş 
yükünün fazla olması, çalışma zamanının uzun olması, ev ödev-
lerinin olması gibi nedenlerle öğrencilerin memnuniyet düzeyle-
rinin düşük olduğunu çalışmalar sonucunda görülmüştür.

Türkiye’ de Jigsaw Tekniğinin hemşirelik eğitiminde kullanımı 
ile ilgili bir derleme ve bir çalışma bulunmaktadır. Yapılan çalış-
ma sonucunda hemşirelik öğrencilerinde Jigsaw Tekniğinin gele-
neksel yöntemine göre akademik başarıyı ve beceri performansı-
nı artırmada daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç: Öğrenme sürecinde geleneksel öğretim yöntemleri ye-
rine öğrenci merkezli ve öğrencilerin aktif olmasını sağlayacak 
işbirlikli öğretim yöntemleri gibi öğretim yöntem ve teknikleri 
tercih edilmeli ve uygulanmalıdır. İşbirlikli öğretim yöntemle-
rinden olan Jigsaw Tekniği eleştirel düşünme, derse ön hazırlık 
yapma, konunun derinlemesine öğrenilmesi, öğrencilerin arka-
daşları ve öğretmenleri ile iletişimini güçlendirmede etkili bir 
öğrenme yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik eğitimi, işbirlikli öğrenme, ji-
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Due to globalized technological developments, the profiles and 
educational expectations of students coming to higher education 
change. Therefore, the need to develop innovative education and 
training approaches in both face-to-face education and distance 
education has increased significantly. As in all higher education 
institutions, nursing higher education institutions have to plan, 
develop, and implement innovative education strategies to train 
nurses who can meet the expectations of the world.

This educational approach, which revises the known face-to-
face higher education, enables the absorption of information with 
the support of readiness, enables the extraction of new informa-
tion, and offers the student the opportunity to work in collabo-
ration with academics and friends during the lesson time, is the 
"Flipped Learning," which is also called the "Inside Out Education" 
model. In this review, "Flipped Learning," "Flipped Classroom" 
model, which is a student-centered innovative education and 
teaching method in the world, and which aims to educate today's 
Y generation, generation Z and beyond, are explained.

In traditional higher education, transfer of knowledge to the 
student is achieved by academician in the classroom, and the 
student's acquisition of the information is left to homework or 
projects outside the classroom. In the Flipped Learning educa-
tional model, the transfer of information to the student is car-
ried out with the help of complementary materials such as course 
videos, articles, excel files, pdf files, visuals, pictures and power 
point slides prepared by academicians. In this model, students 
can access these materials via distance learning before the class 
day. In this case, the system offers the student the opportunity to 
"study anywhere and anytime". In this method, the student leaves 
the group learning area in the classroom and enters the personal 
learning area. The student takes notes about the lesson before the 
lesson, tries to grasp the subject, and prepares questions about 
the subjects that s/he does not understand. This process involves 
the student in education by allowing students to study, especially 
during the education periods when face-to-face education is not 
possible. Students submit their questions to the instructor elec-
tronically before the lesson. The instructor divides the students 
into groups either in a face-to-face education environment or in a 
virtual classroom according to the nature of the questions sent to 
him/her in the first lesson. Students try to find the answers to the 
questions in the group. Educators try to help students. Through 
Flipped Learning, students transform from people who are “in-
formed by their academics” to people who “reach information 
and take the information to the next step.”

In conclusion, "Flipped Learning" model in nursing education 
can improve the cognitive abilities of students in higher education 
as well as increasing their clinical problem-solving skills and aca-
demic success. The system allows the lecturer and the student to 
use time more efficiently and more subjectively to provide more 
effective nursing education in the classes that increase in number 
every year. It is important to determine the outcomes of the mod-
el in the distance and face-to-face education in our country by 
applying it in pilot lessons.

Keywords: education, flipped learning, nursing

Globalleşen teknolojik gelişimler nedeniyle, yükseköğrenime ge-
len öğrencilerin profilleri ve eğitim beklentileri değişmektedir. Bu 
nedenle gerek yüz yüze eğitimde ve gerekse uzaktan eğitimde ino-
vatif eğitim ve öğretim yaklaşımlarının geliştirilmesine olan ihtiyaç 
belirgin şekilde artmıştır. Tüm yükseköğretim kurumlarında olduğu 
gibi, dünyanın beklentilerini karşılayabilecek nitelikte hemşireler 
yetiştirebilmek için hemşirelik yükseköğretim kurumları da inovatif 
eğitim stratejileri planlamak, geliştirmek ve uygulamak zorundadır. 
Günümüzde eğitiminde geliştirilen yeni yöntem ve teknolojik strate-
jiler ile öğrenci merkeze alınmaya çalışılmaktadır.

Bilinen yüz yüze yükseköğretim eğitimini revize eden, bilginin 
hazırbuluşluk desteğiyle özümsenmesini, yeni bilgilerin çıkarımını 
sağlayan ve öğrenciye ders saatinde akademisyenler ve arkadaşla-
rıyla işbirliği içinde çalışabilme olanağı sunan bu eğitim yaklaşımı 
“Flipped Learnig” yani “Ters Yüz Eğitim” modelidir. Bu derlemede, 
teknolojiyle içi içe olan günümüz Y kuşağı, Z kuşağı ve sonrasının 
eğitimini amaçlayan, dünyada öğrenci merkezli inovatif eğitim ve 
öğretim yöntemi olarak karşımıza çıkan ve yeni yeni gelişmeye baş-
layan “Flipped Learning” “Flipped Classroom” modeli açıklanmıştır.

Geleneksel yükseköğretim eğitiminde bilginin öğrenciye aktarımı 
sınıfta akademisyen tarafından yapılmakta öğrencinin bilgiyi özüm-
semesi ise ders dışında ödev ya da projelere bırakılmaktadır. Flipped 
Learning eğitim modelinde, öğrenciye bilginin aktarımı ders dışında 
yine akademisyenleri tarafından hazırlanan ders videoları, makale-
ler, excel dosyaları, pdfler, görseller, resimler ve powerpoint slaytları 
gibi tamamlayıcı materyaller yardımıyla gerçekleştirilir. Modelde, bu 
materyallere öğrenciler ders gününden önce uzaktan eğitim yoluyla 
erişim yapabilmeleridir. Sistem bu durumda öğrenciye “her yerde ve 
her zaman eğitim” imkanı sunar. Bu yöntemde öğrenci sınıfta grupla 
öğrenme alanından çıkarak kişisel öğrenme alanına girer. Öğrenci 
ders öncesi dersle ilgili notlar alır, konuyu kavramaya çalışır, anlama-
dığı konular hakkında sorular hazırlar. Bu süreç özellikle yüz yüze 
eğitimin yapılamadığı eğitim dönemlerinde öğrenciye derse çalışma 
fırsatı vererek onu eğitimin içine çeker. Öğrenciler, ders öncesi ilgili 
sorularını öğretim elemanına elektronik ortamda iletirler. Öğretim 
elemanı ilk derste kendisine gönderilen soruların niteliğine göre öğ-
rencileri ister yüz yüze eğitim ortamında isterse sanal sınıfta grupla-
ra ayırır. Öğrenciler grup içinde soruları tartışma yoluyla bulmaya 
çalışırlar. Eğitimci grupları dolaşarak öğrencilere yardımcı olmaya 
çalışır. Öğretim elemanı dersin ikinci saatinde cevap bulunamayan 
soruları interaktif olarak cevaplar. Eğitimci, öğrencilerin kavramı 
öğrenip öğrenmediklerini test etmek için sorular sorabilir veya ko-
nunun uygulamalarını kapsayacak şekilde problemler üzerine grup 
çalışmaları yaptırtabilir. Flipped Learning yoluyla öğrenciler “akade-
misyenleri tarafından bilgilendirilen” kişilerden, “bilgiye ulaşan ve 
bilgiyi bir sonraki adıma taşıyan” kişilere dönüşmektedir.

Sonuç olarak; hemşirelik eğitiminde “Flipped Learning” eğitim 
modeli yükseköğretimde öğrencilerin bilişsel yeteneklerini geliştire-
ceği gibi klinik problem çözme becerilerini ve akademik başarılarını 
artırabilecek niteliktedir. Model, uygun alt yapıların oluşturulma-
sıyla hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim de kullanılabilmektedir. 
Sayıca her yıl artan sınıflarda daha etkin hemşirelik eğitiminin yapı-
labilmesi için sistem, öğretim elemanına ve öğrenciye zamanı daha 
verimli ve daha öznel kullanabilme imkânı tanımaktadır. Modelin 
ülkemizdeki uzaktan ve yüz yüze eğitimdeki çıktıları pilot derslerde 
uygulanarak belirlenmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: eğitim, flipped learning, hemşirelik
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Nursing care is the most important indicator of health 
service provision and quality of care. All applications per-
formed by the nurses to the patient are called nursing care. 
Care service provided by the nurse to the patient; it affects 
the quality and safety of health care, disease management, 
anxiety, patient satisfaction, and quality of life. It also af-
fects mortality, medical errors, and infections, improving 
functional status and improving clinical care if there are 
improvements. For this reason, standards have been de-
veloped to improve and improve the nursing care process. 
The standards in the nursing care process are the determi-
nants that measure the quality and it is very important to 
have standards especially in measuring the quality of care. 
Quality can only be improved when standards are created, 
updated and implemented. The existence of care standards 
improves by providing nurses working in the hospital to 
provide the same standards of care, continuity and evalu-
ation of care. Standards developed for measuring quality; 
It provides management of the dynamic structure of health 
services, reducing uncertainties and preventing mistakes. 
Because quality; it is based on measurement, evaluation and 
continuous improvement. In this context, it is tried to be 
put forward as a service concept that focuses on the patient 
with the measurement of quality in health services, aims at 
patient safety and aims to improve the quality of life and 
the quality of service by constantly improving the quality 
of the services. Models used in measuring health service 
quality are also divided into two groups based on case and 
indicator. In this study, Joint Comission International (JCI), 
Health Quality Standards (SKS) and Healthcare Information 
and Management Systems Society (HIMSS) models, which 
are among the indicator-based health quality measurement 
models, are discussed in terms of nursing processes. The 
comparison is based on the criteria, scope and processes 
that the three models address in nursing processes. The re-
sult of the research shows that SKS and JCI handle nurs-
ing processes more comprehensively than HIMSS. It is also 
concluded that HIMSS EMRAM criteria can be used as a 
very useful tool for making improvements in SKS and JCI 
processes and detecting deficiencies.

Keywords: quality in health, quality measurement models, 
nursing care

Hemşirelik bakımı sağlık hizmet sunumunun ve bakım ka-
litesinin en önemli göstergesidir. Hemşireler tarafından hasta-
ya yapılan tüm uygulamalar, hemşirelik bakımı olarak adlan-
dırılmaktadır. Hemşirenin hastaya sunduğu bakım hizmeti; 
sağlık bakımının kalitesini ve güvenliğini, hastalık yönetimini, 
anksiyeteyi, hasta memnuniyetini ve yaşam kalitesini etkile-
mektedir. Ayrıca, mortaliteyi, tıbbi hataları ve enfeksiyonları 
da etkilemekte iyileştirmeler olması durumunda fonksiyonel 
durumu artırmakta ve klinik bakımı geliştirmektedir. Bu ne-
denle hemşirelik bakım sürecini geliştirmeye ve iyileştirmeye 
yönelik standartlar geliştirilmiştir. Hemşirelik bakım sürecin-
deki standartlar kaliteyi ölçen belirleyicilerdir ve özellikle ba-
kım kalitesinin ölçülmesinde standartların var olması büyük 
önem taşımaktadır. Kalite ancak standartlar oluşturulduğunda, 
güncelleştirildiğinde ve uygulandığında iyileştirilebilmekte-
dir. Bakım standartlarının varlığı, hastanede çalışan hemşire-
lerin aynı standartta bakım yapmasını, bakımın sürekliliğini 
ve değerlendirilmesini sağlayarak iyileştirmektedir. Kalitenin 
ölçülmesi için geliştirilen standartlar; sağlık hizmetlerinin di-
namik yapısının yönetilmesini, belirsizliklerin azaltılmasını 
ve hataların önlenmesini sağlamaktadır. Çünkü kalite; ölçme, 
değerlendirme ve sürekli iyileştirmeye dayalıdır. Bu kapsamda 
sağlık hizmetlerinde kalite ölçümü ile hastayı merkeze alan, 
hasta güvenliğini amaçlayan ve hizmetlerin kalitesini sürekli 
iyileştirerek yaşam kalitesini ve sunulan hizmet kalitesini iyileş-
tirmeyi hedefleyen bir hizmet anlayışı olarak ortaya konulmaya 
çalışılmaktadır. Sağlık hizmet kalitesinin ölçümünde kullanılan 
modeller de vaka bazlı ve gösterge bazlı olarak iki gruba ayrıl-
maktadır. Bu çalışmada, gösterge bazlı sağlık kalite ölçüm mo-
delleri arasında yer alan Joint Comission International (JCI), 
Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ve Healthcare Information 
and Management Systems Society (HIMSS) modelleri hemşi-
relik süreçleri açısından ele alınmıştır. Karşılaştırma, üç mo-
delin hemşirelik süreçlerinde ele aldığı kriterlere, kapsama ve 
süreçlere dayanmaktadır. Araştırmanın sonucu SKS ve JCI’ın 
hemşirelik süreçlerini HIMSS’e göre daha kapsamlı ele aldığını 
göstermektedir. Aynı zamanda HIMSS EMRAM kriterlerinin 
SKS ve JCI süreçlerinde iyileştirmeler yapılması ve eksikliklerin 
tespit edilmesi için çok faydalı bir araç olarak kullanılabileceği 
sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: sağlıkta kalite, kalite ölçüm modelleri, 
hemşirelik bakımı
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Percutaneous endoscopic gastrostomy is the procedure of insert-
ing the tube into the stomach to deliver enteral nutrition directly 
to the gastrointestinal tract in patients who cannot eat by mouth 
and whose gastrointestinal system is functional. Percutaneous en-
doscopic gastrostomy tube is generally the preferred route for pa-
tients who require long-term nutritional support. Complication 
rate related to percutaneous endoscopic gastrostomy tube varies 
between 1-4% and 8-30% and minor complications are three times 
higher than major complications. Embedded buffer syndrome is 
a condition where the internal support (buffer, plate) of the per-
cutaneous endoscopic gastrostomy tube moves to the periphery 
through the gastrostomy canal in the stomach and abdominal wall. 
Complications such as gastrointestinal bleeding, perforation, peri-
tonitis, intra-abdominal and abdominal wall abscess can occur in 
relation to embedded tampon syndrome, and these complications 
can cause fatal consequences. The incidence of embedded buffer 
syndrome is estimated to be approximately 1%. The fact that the 
outer and inner plate of the gastrostomy tube is very tight is con-
sidered as the main etiological factor leading to embedded tampon 
syndrome. The diagnosis is made by endoscopic or transabdominal 
ultrasound. The most important preventive measure is the suffi-
cient positioning of the plate. Also, during the maintenance of the 
gastrostomy tube, the plate should be rotated 360 degrees clockwise 
daily. The aim of the study is to provide awareness of the need for 
expert management in percutaneous endoscopic gastrostomy tube 
care, in hospital or in the patient's home, to prevent and threaten 
the life-threatening situations of the individual. In the study, em-
bedded buffer syndrome was handled with cases, unknowns about 
embedded buffer syndrome and prevention strategies were com-
piled with the results of the literature.

Keywords: embedded tampon syndrome, buried bumper syn-
drome, percutaneous endoscopic gastrostomy, enteral nutrition, care

Perkütan endoskopik gastrostomi, ağızdan yemek yiyemeyen ve 
gastrointestinal sistemi fonksiyonel olan hastalarda, enteral beslen-
meyi doğrudan gastrointestinal sisteme vermek için tüpün mideye 
yerleştirilmesi işlemidir. Perkütan endoskopik gastrostomi tüpü 
uzun süreli beslenme desteği gerektiren hastalar için genellikle ter-
cih edilen bir yoldur. Perkütan endoskopik gastrostomi tüpüne bağlı 
komplikasyon görülme oranı %1-4 ile %8-30 arasında değişmekte ve 
minor komplikasyonlar major komplikasyonlara oranla üç kat daha 
fazla görülmektedir. Gömülü tampon sendromu, perkütan endosko-
pik gastrostomi tüpünün iç desteğinin(tampon, plaka) mide ve karın 
duvarındaki gastrostomi kanalından çevresine doğru hareket ederek 
herhangi bir yere yerleşmesi durumudur. Gömülü tampon sendro-
muyla ilişkili olarak gastrointestinal kanama, perforasyon, peritonit, 
karın içi ve karın duvarı apsesi gibi komplikasyonlar meydana gele-
bilmekte ve bu komplikasyonlar ölümcül sonuçlara sebep olabilmek-
tedir. Gömülü tampon sendromu insidansının yaklaşık %1 olduğu 
tahmin edilmektedir. Gastrostomi tüpünün dış ve iç plakasının çok 
sıkı olması, gömülü tampon sendromuna yol açan esas etiyolojik fak-
tör olarak kabul edilmektedir. Tanı endoskopik veya transabdominal 
ultrason ile konulmaktadır. En önemli önleyici tedbir ise plakanın 
yeterli konumlandırılmasıdır. Ayrıca gastrostomi tüpünün bakımı 
sırasında plaka 360 derece saat yönünde günlük döndürülmelidir. 
Çalışmanın amacı perkütan endoskopik gastrostomi tüp bakımında, 
hastanede veya hastanın evinde bakım vericilerin, bireyin hayatını 
tehdit eden durumların önlenmesi ve erken farkedilmesini sağlamak, 
uzman yönetimine ihtiyaç olacağına dair farkındalığı arttırmaktır. 
Çalışmada gömülü tampon sendromu olgular eşliğinde ele alınmış, 
gömülü tampon sendromuna dair bilinmeyenler ve önleme strateji-
leri literatür sonuçlarıyla derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: gömülü tampon sendromu, buried bumper 
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Pressure injuries, also known as pressure ulcers, are tis-
sue injuries in various anatomical parts of the body due 
to intense and / or prolonged pressure, friction forces, and 
moisture. Aging, immobility and frequent hospitalization 
rate are high risk factors of pressure ulcer. Spinal cord in-
jury, malnutrition, hypoalbuminemia, low body weight, 
cognitive impairment, physical disorders, urinary or stool 
incontinence, diabetes mellitus, vascular insufficiency, cer-
ebrovascular disease, cardiovascular disease, lower extrem-
ity fractures, medications, hypertension, anemia, shock or 
peripheral artery disease Reduced skin perfusion is con-
sidered an important cause of pressure injuries. Treatment 
of pressure injury; This includes cleansing, debridement, 
dressings, nutritional support, pain management, and cor-
rect positioning. By using risk assessment scales such as 
Braden, Norton, Knoll, Gosnell and Waterlow, prevention 
strategies can be given most effectively to patients who are 
found to be at high risk for pressure injuries. These scales 
evaluate risk factors such as physical and mental state, 
mobility, humidity, incontinence and nutrition. Staging is 
done according to the National Pressure Ulcer Advisory 
Panel Pressure Injury Staging System. In the opinion of 
the expert, although there is a change of position every 
2 hours to prevent pressure injuries, there is no evidence 
suggesting the optimal range for re-positioning patients. 
Advanced static support surfaces (foam mattresses, mat-
tresses, low air loss beds, foam, gel or air fluid mattresses) 
and pillows, gel pads or foam wedges can be used instead 
of standard hospital beds to prevent pressure injuries in 
high-risk patients. In addition to the recommended daily 
diet, vitamins / minerals should be considered. Rigorous 
skin examination and good skin care should be applied for 
patients at risk. While long-term exposure of the skin to 
moisture, urine or feces is minimized, patients with dry, 
chapped skin should also be treated.Our case was for-
ty-two years old, male, dependent on the bed for 3 months 
due to a brain tumor and was followed up in a palliative 
care clinic due to aspiration pneumonia. In the case report, 
the care results of the patient, who used starch flour (corn) 
for 3 months to prevent pressure injury, were presented 
and the literature on the subject was compiled.

Keywords: pressure ulcer, pressure injury, decubitus, 
care, starch

Basınç ülseri olarak da bilinen basınç yaralanmaları, yoğun 
ve/veya uzun süreli basınç, sürtünme kuvvetleri ve nem se-
bebiyle vücudun çeşitli anatomik bölümlerinde oluşan doku 
hasarlarıdır. Yaşlılık, hareketsizlik ve hastaneye yatış oranının 
sık olması basınç ülserinin yüksek risk faktörlerini oluştur-
maktadır. Omurilik yaralanması, beslenme yetersizliği, hipo-
albüminemi, düşük vücut ağırlığı, kognitif bozukluk, fiziksel 
bozukluklar, idrar veya dışkı inkontinansı, diabetes mellitus, 
vasküler yetmezlik, serebrovasküler hastalık, kardiyovasküler 
hastalık, alt ekstremite kırıkları, ilaçlar, hipertansiyon, anemi, 
şok veya periferik arter hastalığından kaynaklanan cilt per-
füzyonunun azalması, basınç yaralanmalarının önemli bir 
nedeni olarak kabul edilmektedir. Basınç yaralanmasının te-
davisi; temizleme, debridman, pansumanlar, beslenme deste-
ği, ağrı yönetimi ve doğru pozisyonlandırmayı içerir. Braden, 
Norton, Knoll, Gosnell ve Waterlow gibi risk değerlendirme 
ölçekleri kullanılarak, basınç yaralanmaları için yüksek risk 
altında olduğu belirlenen hastalara önleme stratejileri en et-
kili şekilde verilebilir. Bu ölçekler fiziksel ve zihinsel durum, 
hareketlilik, nem, inkontinans ve beslenme gibi risk faktör-
lerini değerlendirir. Evreleme, Ulusal Basınç Ülseri Danışma 
Paneli Basınç Yaralanması Evreleme Sistemine göre yapılır. 
Uzman görüşüne göre basınç yaralanmalarını önlemek için 
her 2 saatte bir pozisyon değişikliği önerilmesine rağmen, 
hastalara yeniden pozisyon vermek için en uygun aralığı öne-
ren bir kanıt mevcut değildir. Yüksek riskli hastalarda basınç 
yaralanmalarını önlemek için standart hastane yatakları yeri-
ne gelişmiş statik destek yüzeyleri (yatak veya sandalyede kö-
pük şilteler, düşük hava kayıplı yataklar, köpük, jel veya hava 
akışkan yatakları) ve yastıklar, jel pedler veya köpük takozlar 
kullanılabilir.Hastanın beslenmesi/hidrasyonu değerlendi-
rilerek önerilen günlük beslenmesine ek vitamin/mineraller 
düşünülmelidir. Risk altındaki hastalar için titiz cilt muayene-
si ve iyi bir cilt bakımı uygulanmalıdır. Cildin nem, idrar veya 
dışkıya uzun süre maruz kalması en aza indirilmekle birlikte 
ayrıca kuru, çatlamış cilde sahip hastalara da bakım uygulan-
malıdır. Olgumuz kırk iki yaşında, erkek, beyin tümörü ne-
deniyle 3 aydır yatağa bağımlı ve aspirasyon pnömonisi ne-
deniyle palyatif bakım kliniğinde takip edilen hasta S.D.’nin 
beden kitle indeksi 25, kol ve baldır çevresi 23 cm idi. Olgu 
sunumunda, basınç yaralanması oluşumunu önlemek için 3 
ay boyunca cilt bakımında nişasta unu(mısır) kullanılan has-
tanın bakım sonuçları sunulmuş ve konu ile ilgili literatür 
derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: basınç ülseri, basınç yaralanması, de-
kübit, bakım, nişasta
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1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Uzman Hemşire,İstanbul
2İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı,Uzman Hemşire,İstanbul
3İstanbul Medipol Ünversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,Araştırma Görevlisi



231

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

230 22 - 24 Ekim 2020

INTRODUCTION: Parenteral injection, which is the re-
sponsibility of the nurse, is one of the treatment methods 
commonly used today. Parenteral injection interventions are 
reported to be painful and uncomfortable for patients. It is 
also stated that pain that may occur during injection may in-
crease the level of anxiety in patients. When the literature is 
examined, nurses have tried cognitive techniques, skin stimu-
lations and pharmacological methods in pain management in 
injection interventions. Even in these studies, injection-relat-
ed pain cannot be prevented completely. Because tissue dam-
age occurs by mechanical trauma caused by the needle, and 
the free nerve endings in these tissues are stimulated.

AIM: Various innovation products called needle-free injec-
tion systems have been developed to prevent injection pain. In 
this study, it is aimed to systematically examine the studies in-
vestigating the effectiveness of products made with needle-free 
injection systems by the animal or human experiments.

MATERIALS-METHODS: The systematic review was 
written with the PRISMA-P (Preferred Reporting Items for 
Systematic Review and Meta-Analysis Protocols) guide. 
PUBMED and Google Scholar databases were used in the re-
search. The words "needleless", "needle-free", "drug delivery 
system", "injection device" were used as keywords. Inclusion 
criteria: the results of animal or human experiments of in-
novative products used as needle-free injection systems (a) 
publication language English (b), published in the last decade 
(2010-2020) (c) full texts available (d).

RESULT: There are seven studies that meet the inclusion 
criteria in the findings of the study. The products used in the 
studies include the methods applied to the subcutaneous area 
by the pressure method and taken orally and providing paren-
teral administration (SOMA, A self-orienting millimeter-scale 
applicator) needle-free drug delivery systems. These studies 
have examined the pharmacological outcome parameters of 
drug applications. While the effectiveness of the products ap-
plied by the pressure method was examined by human exper-
iments, the effectiveness of the products administered by the 
oral route was investigated by animal experiments.

DISCUSSION: The studies in the review stated that nee-
dle-free drug delivery systems can be used safely and effective-
ly. However, SOMA studies have been reported to continue.

CONCLUSION: As in all health fields, the reflections of de-
veloping technology on nursing practices cannot be denied. 
With the developing needle-free drug delivery systems, it is 
seen that parenteral injections in nursing practices will turn 
into an application that the individual can implement. These 
applications are thought to be a painless technological solu-
tion for individuals who apply continuous injection such as 
insulin.

Keywords: needle-free injection systems, parenteral injec-
tion, nursing practices, innovative products

GİRİŞ: Hemşirenin sorumluluğunda olan parenteral yol ile en-
jeksiyon tedavisi günümüzde sıklıkla kullanılan tedavi yöntem-
lerindendir. Parenteral enjeksiyon uygulamalarının hastalar için 
ağrılı ve rahatsız edici bir girişim olduğu bildirilmektedir. Aynı 
zamanda enjeksiyon esnasında ortaya çıkabilecek ağrının, hasta-
larda anksiyete düzeyini arttırabileceği belirtilmektedir. Literatür 
incelendiğinde hemşireler enjeksiyon uygulamalarında ağrının 
yönetiminde bilişsel teknikler, deri stimülasyonları ve farmakolo-
jik yöntemleri denemiştir. Ancak bu çalışmalarda bile enjeksiyo-
nun oluşturduğu ağrının tamamen önlenemediği görülmektedir. 
Çünkü iğnenin geçtiği dokularda oluşturduğu mekanik travma 
ile doku hasarı oluşmakta ve bu dokularda yer alan serbest sinir 
uçları uyarılmaktadır.

AMAÇ: Enjeksiyon ağrısının önlenmesinde iğnesiz enjeksiyon 
sistemleri olarak adlandırılan çeşitli inovasyon ürünleri geliştiril-
miştir. Bu çalışmada iğnesiz enjeksiyon sistemleri ile ilgili yapılan 
ürünlerin etkinliğini hayvan ya da insan deneyleri ile araştıran 
çalışmaları sistematik olarak incelemek amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Sistematik derleme PRISMA-P (Preferred 
Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis 
Protocols) rehberi ile yazılmıştır. Araştırmada PUBMED ve 
Google Akademik veri tabanları kullanılmıştır. Anahtar keli-
meler olarak “needleless”, “needle free”, “drug delivery system”, 
“injection device” kelimeleri kullanılmıştır. İğnesiz enjeksiyon 
sistemleri olarak kullanılan inovatif ürünlerin hayvan ya da in-
san deneyleri sonuçlarını bildiren araştırmalardan; yayın dili 
İngilizce olan, son on yılda yayınlanmış olan (2010-2020), ve tam 
metnine ulaşılabilen araştırmalar incelemeye dahil edilmiştir.

BULGULAR: Araştırmanın bulgularında dahil edilme kriter-
lerine uyan yedi çalışma yer almaktadır. Çalışmalarda kullanılan 
ürünler subkütan alana basınç yöntemi ile uygulanan ve oral yol 
ile alınıp parenteral uygulama sağlayan iğnesiz ilaç uygulama sis-
temlerini (SOMA, A self-orienting millimeter-scale applicator) 
içermektedir. Çalışmalar ilaç uygulamalarının farmakolojik so-
nuç parametrelerini incelemiştir. Basınç yöntemi ile uygulanan 
ürünlerin etkinliği insan deneyleri ile incelenirken, oral yol ile 
uygulanan ürünlerin etkinliği hayvan deneyleri ile araştırılmıştır.

TARTIŞMA: İncelemede yer alan araştırmalar iğnesiz ilaç uy-
gulama sistemlerinin güvenilir ve etkin bir şekilde kullanılabile-
ceğini belirtmiştir. Bununla birlikte SOMA çalışmalarının devam 
ettiği bildirilmiştir.

SONUÇ: Tüm sağlık alanlarında olduğu gibi gelişen teknoloji-
nin hemşirelik uygulamalarına yansımaları yadsınamaz. Gelişen 
iğnesiz ilaç uygulama sistemleri ile birlikte hemşirelik uygulama-
larında yer alan parenteral enjeksiyonların, bireyin kendisinin 
uygulayabileceği bir uygulamaya dönüşeceği görülmektedir. Bu 
uygulamalar insülin gibi sürekli enjeksiyon uygulayan bireyler 
için ağrısız bir teknolojik çözüm olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: iğnesiz enjeksiyon sistemleri, parenteral 
enjeksiyon, hemşirelik uygulamaları, inovatif ürünler
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GİRİŞ-AMAÇ: İnternet kullanımı, kullanıcının davranış-
larını ve duygularını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemek-
tedir. Akıllı telefondan yoksun kalma korkusu anlamına gelen 
nomofobi kavramı ise, gençler arasında hızlı bir şekilde yay-
gınlaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin 
problemli internet kullanımlarının ve nomofobi düzeylerinin 
belirlenmesidir.

GEREÇ-YÖNTEM: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırma-
nın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim döneminde İstanbul’da 
bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde öğrenim gören 
öğrenciler (n=299) oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini 
ise araştırmaya katılmayı kabul eden n=186 kişi dahil edilmiştir. 
Araştırmanın verileri; Tanıtıcı Bilgi Formu, Problemli İnternet 
Kullanım Ölçeği ve Nomofobi Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin 
değerlendirilmesi; tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U tes-
ti ve Kruskal Wallis H testi ile yapılmıştır.

BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,30±1,90 olup, 
%90,8 i kız öğrencidir. Öğrencilerin %39,9’u 1. Sınıfta öğrenim 
görmektedir. Öğrencilerin %89,6’sı akıllı telefona sahip olup, 
%46,8’i günde 1-5 saat internet kullanmakta ve çoğunluğunun 
(%39,6) tanıdıkları ile iletişim ve film/video izlemek (%32,7) 
amacıyla interneti kullandığı görülmüştür. Öğrencilerin % 45,4’ü 
cep telefonu ile her yerde interneti kullandığı ve %74,3’ünün 
interneti kullanırken kimliğini gizlemediği saptanmıştır. 
Öğrencilerin Problemli İnternet Kullanım Ölçeği toplam puan 
ortalaması 60,58±7,69 olduğu, alt boyut puan ortalamaları ise 
İnternetin Olumsuz Sonuçları 32,08±5,29, Sosyal Fayda\ Sosyal 
Rahatlık 16,59±3,29, Aşırı Kullanım 10,90±2,37 olduğu belirlen-
miştir. Nomofobi Ölçeği toplam puan ortalamaları 88,39±10,32 
olduğu, alt boyutları puan ortalamaları ise, Bilgiye Erişememe 
15,05±3,77, Rahat Hissedememe 23,90±3,97, İletişime 
Geçememe 26,11±5,43, Bağlantıyı Kaybetme 23,37±4,77 olduğu 
görülmüştür. 4. Sınıf öğrencilerin nomofobi düzeylerinin 1., 2. ve 
3.sınıf öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yük-
sek olduğu belirlenmiştir (p<0.05).

SONUÇ: Öğrencilerin problemli internet kullanımının ve 
akıllı telefondan yoksun kalma korkusunun orta düzeyde olduğu 
belirlenmiştir. Hemşirelik öğrencilerinin problemli internet kul-
lanımlarını ve akıllı telefondan yoksun kalma korkularını azalta-
cak, öğrencileri bu yönde destekleyecek eğitim programlarının 
düzenlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik öğrencileri, problemli internet 
kullanımı, nomofobi, hemşirelik eğitimi

Introduction and AIM: The usage of the Internet directly 
or indirectly affects the behavior and emotions of the user. The 
concept of nomophobia, which means the fear of being de-
prived of the smartphone, is rapidly spreading among young 
people. The aim of this study is to determine the problematic 
internet usage and nomophobia levels of nursing students.

MATERIAL-METHOD: The universe of the descriptive 
and cross-sectional study was the students (n = 299) studying 
in the nursing department of a public university in Istanbul 
during the 2019-2020 academic year. The sample of the study 
was included n = 186 people who agreed to participate in 
the research. The data of the research was collected by the 
Sociodemographic Form, the Problematic Internet Usage 
Scale and the Nomophobia Scale. Evaluation of the data were 
done descriptive statistics, Mann-Whitney U test and Kruskal 
Wallis H test.

RESULTS: The mean age of the students is 20.30 ± 1.90 and 
90.8% of students are female. 39.9% of the students study in 
the first year. 89.6% of the students have smartphones, 46.8% 
use the internet for 1-5 hours daily, and the majority (39.6%) 
of students use the internet to communicate and watch mov-
ies/videos (32.7%) It was observed. It has been determined 
that 45.4% of the students use the internet everywhere with 
their viaphones and 74.3% of the students do not hide their 
identity while using the internet. The mean of Problematic 
Internet Usage Scale total score of the students is 60.58 ± 
7.69, while the subscale score mean of the Internet Negative 
Results 32.08 ± 5.29, Social Benefit \ Social Comfort 16.59 ± 
3.29, Overuse 10,90± 2.37. Nomophobia Scale total score av-
erages are 88.39 ± 10.32, while the subscales score averages 
are not being able to access information 15.05 ± 3.77, giving 
up convenience 23.90 ± 3.97, not being able to communicate 
26.11 ± 5.43, losing connectedness was found to be 23.37 ± 
4.77. Nomophobia levels of 4th grade students were found to 
be statistically significantly higher than 1st, 2nd and 3rd grade 
students (p <0.05).

CONCLUSION: It was determined that students' problem-
atic internet usage and fear of being deprived of smartphone 
are at a medium level. It is recommended that nursing stu-
dents organize educational programs that will reduce prob-
lematic internet usage and fear of being deprived of the smart-
phone and support students in this direction.

Keywords: nursing students, problematic internet usage, 
nomophobia, nursing education
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Introduction and PURPOSE: Social media usage is in-
creasing rapidly. Social appearance anxiety is expressed as 
anxiety and tension that people experience as a type of social 
anxiety while being evaluated by other people. The purpose of 
this study is determining the problematic social media usage 
and social appearance anxiety levels of nursing students.

MATERIAL-METHOD: The universe of the descriptive 
and cross-sectional study was the students (n = 299) studying 
in the nursing department of a public university in Istanbul 
during the 2019-2020 academic year. The sample of the 
study included n = 254 people who agreed to participate in 
the research. The data of the research was collected by; The 
Sociodemographic Form, Social Media Addiction Scale and 
the Social Appearance Anxiety Scale. The data were analyz-
ed by using descriptive statistics, Mann-Whitney U test and 
Kruskal Wallis H test.

RESULTS: The mean age of the students is 20.75 ± 2.15, 
86.9% are female students. 36.1% of the students study in the 
first year. 89.8% of the students have smart phones and 45.9% 
use the internet for 1-5 hours a day. 58% of students use the 
internet for social media purposes and 75.3% use the inter-
net without hiding their identity. The mean score of the stu-
dents' Social Media Addiction Scale was 119.38 ± 29.50, and 
the subscales mean score; It was determined that the Busyness 
Dimension was 36.84 ± 8.70, the Emotion Regulatory 
Dimension was 16.13 ± 4.40, the Recurrence Dimension was 
14.94 ± 4.24, the Conflict Dimension was 51.45 ± 15.82. It 
was observed that the total mean score of the students' Social 
Appearance Anxiety Scale was 57.51 ± 9.26. Social media ad-
diction and social appearance anxiety scores of 3rd and 4th 
grade students were found to be statistically significantly high-
er than 1st grade students (p <0.05). Social media addiction 
and social appearance anxiety scores of female students were 
found to be statistically significantly higher than male stu-
dents (p <0.05).

CONCLUSION: It was determined that the social media 
addiction levels of students were at a medium level and their 
social appearance anxiety was at a high level. It is recommend-
ed to organize training programs that will decrease the level of 
social media addiction and social media addiction of nursing 
students and support students in this direction.

Keywords: nursing students, social media addiction, social 
apperarence anxiety

GİRİŞ-AMAÇ: Sosyal medya kullanımı hızla artmaktadır. 
Sosyal görünüm kaygısı, sosyal kaygının bir türü olarak insanla-
rın fiziksel görünüşlerinin, diğer insanlar tarafından değerlendi-
rilirken yaşadıkları kaygı ve gerginlik olarak ifade edilir. Bu çalış-
manın amacı, hemşirelik öğrencilerinin problemli sosyal medya 
kullanımı ve sosyal görünüm kaygı düzeylerinin belirlenmesidir.

GEREÇ-YÖNTEM: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırma-
nın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim döneminde İstanbul’da 
bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde öğrenim gören 
öğrenciler (n=299) oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemine 
ise araştırmaya katılmayı kabul eden n=254 kişi dâhil edilmiş-
tir. Araştırmanın verileri; Tanıtıcı Bilgi Formu, Sosyal Medya 
Bağımlılığı Ölçeği ve Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği ile toplan-
mıştır. Verilerin analizi, tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney 
U testi ve Kruskal Wallis H testi kullanılarak yapılmıştır.

BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,75±2,15, %86,9 
u kız öğrencidir. Öğrencilerin, %36,1’i birinci sınıfta öğrenim 
görmektedir. Öğrencilerin %89,8’i akıllı telefona sahip olup, 
%45,9’u günde 1-5 saat internet kullanmaktadır. Öğrencilerin 
%58’i sosyal medya amacıyla ve %75,3’ü interneti kimliğini giz-
lemeden kullanmaktadır. Öğrencilerin Sosyal Medya Bağımlılığı 
Ölçeği toplam puan ortalamasının 119,38±29,50, alt boyutları 
puan ortalamaları ise; Meşguliyet Boyutu 36,84±8,70, Duygu 
Durum Düzenleme Boyutu 16,13±4.40, Tekrarlama Boyutu 
14,94±4,24, Çatışma Boyutu 51,45±15,82 olduğu belirlenmiştir. 
Öğrencilerin Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği toplam puan orta-
laması 57,51±9,26 olduğu görülmüştür. 3. ve 4. sınıf öğrencilerin 
sosyal medya bağımlılığı ve sosyal görünüş kaygı puanları, 1. sınıf 
öğrencilerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bu-
lunmuştur (p<0.05). Kız öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı ve 
sosyal görünüş kaygı puanları erkek öğrencilere göre istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.05).

SONUÇ: Öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı düzeylerinin 
orta düzeyde ve sosyal görünüş kaygılarının ise yüksek düzeyde 
olduğu belirlenmiştir. Hemşirelik öğrencilerinin sosyal medya 
bağımlılık düzeylerini ve sosyal medya bağımlılığını azaltacak, 
öğrencileri bu yönde destekleyecek eğitim programlarının dü-
zenlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik öğrencileri, sosyal medya ba-
ğımlılığı, sosyal görünüm kaygısı
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Introduction and AIM: In order to support new approaches 
in surgery and evidence-based practices, in 2001, from Northern 
European countries; Five working centers, namely Scotland, 
Sweden, Denmark, Norway and the Netherlands, came together 
to form a working group. The protocol called Enhanced Recovery 
After Surgery (ERAS) has been developed and started to be imple-
mented in these centers. This study was planned to evaluate the 
application status of the ERAS protocol in the pre-operative period 
in patients hospitalized in surgical clinics.

MATERIAL-METHOD: The descriptive study was carried 
out between January 2018 and September 2018 in surgical clin-
ics where necessary permissions were obtained from a universi-
ty hospital in Trabzon province. Necessary written permissions 
were obtained from the Ethics Committee of Karadeniz Technical 
University Farabi Hospital to conduct the study. In addition, ver-
bal permission was obtained from patients who accepted the study 
criteria and were included in the study. 190 patients who agreed 
to participate in the study constituted the sample of the study. 
The data of the study consisted of 28 questions regarding the so-
ciodemographic characteristics of the patients, the pre-operative 
applications included in the accelerated improvement protocol 
(informing the patient / counseling, preoperative bowel cleansing, 
preoperative fasting, anesthesia premedication, thromboembolism 
prophylaxis, antimicrobial prophylaxis and skin preparation). It 
was reached using the data collection form. Data were evaluated 
with SPSS 15.00 program and numbers and percentages were used 
in statistical analysis.

RESULTS: The mean age of the patients participating in the 
study was 57 ± 17.09, 66.8% (n = 127) were male and 88.4% (n = 
168) were married. 27% of the participants. It was determined that 
4 (n = 52) hospitalized in the general surgery clinic and 26.3% (n 
= 50) in the urology clinic. While 93.7% (n = 178) of the patients 
stated that they were informed by the physician in the preoperative 
period, 45.8% (n = 152) by the physician, 81.3% (n = 152) received 
verbal information. However, 81.6% (n = 155) of the patients stat-
ed that they were informed about the preoperative preparation. 
Regarding preoperative bowel cleansing, 75.8% (n = 144) stated 
that bowel cleansing was not performed in the preoperative period. 
99.5% (n = 189) of the patients were fasted after the night before 
the operation, 76.3% (n = 145) of the patients were sedative while 
going to the operation, 57.9% (n = 110) of them did not have a pres-
sure elastic stocking and 77.9% It was found that antibiotics were 
applied before going to surgery (n = 148), and 75.1% (n = 142) were 
not cleaned in the surgical area.

CONCLUSION: In the results obtained from the study, it 
was observed that the nurses working in the clinics did not have 
enough information in the applications related to the post-oper-
ative accelerated recovery protocol (Enhanceh Recovery After 
Surgery-ERAS). For this reason, nurses who have a primary role 
in patient care should participate in training on ERAS, cooperate 
with other healthcare team members in implementing the proce-
dure steps and assist the patient in making independent decisions.

Keywords: preoperative period, patient, nurse, innovative 
approach

GİRİŞ-AMAÇ: Cerrahide yeni yaklaşımlar ve kanıta daya-
lı uygulamaların desteklenmesi amacıyla 2001 yılında Kuzey 
Avrupa ülkelerinden; İskoçya, İsveç, Danimarka, Norveç ve 
Hollanda olmak üzere beş merkez bir araya gelerek bir çalışma 
grubu oluş¬turulmuştur. Cerrahi sonrası iyileşmenin hızlandı-
rılması (Enhanced Recovery After Surgery-ERAS) olarak adlan-
dırılan protokol geliştirilmiş ve bu merkez¬lerde uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu araştırma cerrahi kliniklerde yatan hastalarda 
ERAS protokolünün ameliyat öncesi dönemdeki uygulanma du-
rumunun değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen çalış-
ma Ocak 2018- Eylül 2018 tarihleri arasında Trabzon ilinde yer 
alan bir üniversite hastanesine ait gerekli izinlerin alınmış olduğu 
cerrahi kliniklerinde yürütüldü. Araştırmanın yürütülmesi için 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Etik Kurulundan 
gerekli yazılı izinler alındı. Ayrıca çalışmaya kabul kriterlerini 
taşıyan ve araştırma kapsamına alınan hastalardan sözlü izin 
alındı. Araştırmaya katılmayı kabul eden 190 hasta araştırmanın 
örneklemini oluşturdu. Araştırmanın verilerine, hastaların sos-
yodemografik özelliklerini, hızlandırılmış iyileştirme protoko-
lünde yer alan ameliyat öncesi dönemdeki uygulamalara yönelik 
(hastanın bilgilendirilmesi/ danışmanlık, ameliyat öncesi bağır-
sak temizliği, ameliyat öncesi dönemde aç kalma, anestezi ön-
cesi premedikasyon, tromboemboli profilaksisi, antimikrobiyal 
profilaksi ve cilt hazırlığı) 28 sorudan oluşan veri toplama formu 
kullanılarak ulaşıldı. Veriler SPSS 15.00 programı ile değerlendi-
rildi ve istatiksel analizlerde sayı ve yüzde kullanıldı.

BULGULAR: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması-
nın 57±17.09, %66,8’inin (n=127) erkek, %88.4’ünün (n=168) 
evli olduğu bulundu. Katılımcıların %27. 4’ünün (n=52) genel 
cerrahi kliniğinde, %26.3’ünün (n=50) üroloji kliniğinde yattığı 
belirlendi. Hastaların %93.7’si (n=178) ameliyat öncesi dönemde, 
%45.8’i (n=152) hekim tarafından bilgilendirildiğini ifade eder-
ken %81.3’ (n=152) sözlü olarak bilgilendirme aldığı görüldü. 
Bununla birlikte hastaların %81.6’sı (n=155) ameliyat öncesi ha-
zırlık ile ilgili bilgilendirildiğini ifade etti. Ameliyat öncesi bağır-
sak temizliğine ilişkin olarak hastaların %75,8’i (n=144) ameliyat 
öncesi dönemde bağırsak temizliğinin yapılmadığını ifade etti. 
Hastaların % 99,5’inin (n=189) ameliyattan önceki gece yarasın-
dan sonra aç kaldığı, %76.3’ üne (n=145) ameliyata giderken sa-
kinleştirici yapıldığı, %57.9’unun (n=110) basınçlı elastik çorabı-
nın olmadığı ve %77.9’una ameliyata gitmeden önce antibiyotik 
uygulandığı (n=148), %75.1’inin (n=142) ameliyat bölgesine kıl 
temizliğinin yapılmadığı bulundu.

SONUÇ: Çalışmadan elde edilen sonuçlarda kliniklerde çalışan 
hemşirelerin ameliyat sonrası hızlandırılmış iyileşme protokolü-
ne ( Enhanceh Recovery After Surgery-ERAS) ilişkin uygulama-
larda yeterli bilgi sahibi olmadığı gözlemlendi. Bu nedenle özel-
likle hasta bakımında primer role sahip olan hemşireler ERAS ile 
ilgili eğitimlere katılmalı, işlem basamaklarını uygulamada diğer 
sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği halinde olmalı ve bağımsız karar 
verebileceği konularda hastaya yardımcı olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: preoperatif dönem, hasta, hemşire, yeni-
likçi yaklaşım
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Postoperative pain is a short-term, clear, well-localized form 
of acute pain that starts with the formation of the incision at 
the surgical site and ends with the healing of the tissues. Pain 
experienced in the postoperative period causes an increase in 
hospital stay, insomnia, increased oxygen consumption due to 
increased respiratory rate, inability to fulfill self-care require-
ments, anxiety and delay the recovery process. For this reason, 
control of pain in the postoperative period accelerates the re-
covery process of the patient and contributes to reducing the 
duration of hospital stay. Various methods, including pharma-
cological and non-pharmacological, are used to reduce or re-
lieve pain in the postoperative period. Non-pharmacological 
methods; It is used in nursing interventions as a complemen-
tary method in addition to pharmacological treatment, in 
that it does not require invasive procedures, is cost-effective 
and does not develop complications. Massage, aromatherapy, 
TENS application, acupressure and cryotherapy can be given 
as examples of non-pharmacological methods used in nurs-
ing interventions in the literature. Among these interventions, 
acupressure applied to certain points on the acupuncture me-
ridians and cryotherapy known as local cold application are 
frequently used in nursing practices. Cryotherapy is a method 
that has been used in pain management for centuries and in-
volves cooling the tissues for the purpose of treatment.

Cryotherapy appears to have two effects on pain. First of all, 
it causes reduction or relief of pain by preventing edema and 
muscle spasm formation or improving existing edema and 
muscle spasm. It also prevents the transmission of pain to the 
central nervous system by stopping or slowing down the pain 
transmission of the peripheral nerves.

There are many cold application methods to be used for treat-
ment or prophylaxis. During the selection of the cold applica-
tion method, attention should be paid to the type of injury, the 
region, the presence of infection, and its application wet or dry. 
Cold packs, ice pack / ice pack, cold water immersion, com-
bined cold compression system, cold compress are the methods 
that can be preferred for cold application. When cryotherapy is 
not applied correctly, it may result in undesirable effects such 
as pain, tissue damage, and cold burns. Therefore, the person 
applying cryotherapy must have sufficient knowledge and skills. 
When studies using cryotherapy are examined, it is seen that 
cold pads are not ergonomic in terms of patient comfort.

It is not preferred because of the difficulties in fixing the 
cold application pads, the restriction of the patient's mobiliza-
tion during cold application, the patient's inability to change 
the comfortable position in the bed, the surfaces of the exist-
ing products that will contact the incision line are not safe in 
terms of the effectiveness of cold application and the risk of 
infection, and the cost is high. Considering that the applica-
tion is easy and practical to be preferable, it is thought that it is 
necessary to design innovative products in order to carry out 
the cryotherapy application effectively.

Keywords: cryotherpy, postoperative pain, cold application

Postoperatif ağrı, cerrahi girişim bölgesinde yer alan kesinin 
oluşması ile başlayan ve dokuların iyileşmesi ile sona eren, kısa 
süreli, temiz, iyi lokalize olmuş bir akut ağrı şeklidir. Postoperatif 
dönemde deneyimlenen ağrı hastanede kalış süresinde artma, 
uykusuzluk, solunum sayısındaki artmaya bağlı oksijen tüke-
timinde artma, öz bakım gereksinimlerini gerçekleştirememe, 
anksiyeteye neden olur ve iyileşme sürecini geciktirir. Bu ne-
denle postoperatif dönemde ağrının kontrolü hastanın iyileşme 
sürecini hızlandırarak hastanede kalış süresini azaltmaya katkıda 
bulunur. Postoperatif dönemde ağrının azaltılması ya da gide-
rilmesine yönelik farmakolojik ve nonfarmakolojik olmak üzere 
çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Nonfarmakolojik yöntemler; 
invaziv işlem gerektirmemesi, maliyet etkin olması ve kompli-
kasyon gelişmemesi açısından farmakolojik tedavinin yanında 
tamamlayıcı bir yöntem olarak hemşirelik girişimlerinde kul-
lanılmaktadır. Literatürde hemşirelik girişimlerinde kullanılan 
nonfarmakolojik yöntemlere masaj, aromaterapi, TENS uygula-
ma, akupresür ve kriyoterapi örnek verilebilir. Bu girişimlerden 
akupunktur meridyenleri üzerindeki belli noktalara uygulanan 
akupresür ve lokal soğuk uygulama olarak bilinen kriyoterapinin 
sıklıkla hemşirelik uygulamalarında kullanıldığı görülmektedir. 
Kriyoterapi yüzyıllardır ağrı yönetiminde kullanılan tedavi ama-
cıyla dokuların soğutulmasını içeren bir yöntemdir.

Kriyoterapinin ağrı üzerinde iki türlü etki ettiği görülmektedir. 
İlk olarak ödem ve kas spazmı oluşumunu engellemesi ya da var 
olan ödem ve kas spazmını iyileştirmesi ile ağrının azalmasına 
ya da giderilmesine neden olmaktadır. Ayrıca periferik sinirlerin 
ağrı iletimini durdurarak ya da yavaşlatarak ağrının merkezi sinir 
sistemine iletilmesini engellemektedir.

Tedavi ya da profilaksi amacıyla kullanılmak üzere pek çok 
soğuk uygulama yöntemi bulunmaktadır. Soğuk uygulama yön-
teminin seçimi sırasında yaralanmanın türü, bölgesi, enfeksiyon 
varlığı ve ıslak ya da kuru uygulanmasına dikkat edilmelidir. 
Soğuk paketler, buz kesesi/buz torbası, soğuk suya daldırma, 
kombine soğuk kompresyon sistemi, soğuk kompres soğuk uy-
gulama için tercih edilebilecek yöntemlerdir. Kriyoterapi uygu-
laması doğru yapılmadığında hastada ağrı, doku hasarı, soğuk 
yanıkları gibi istenmeyen etkilerle sonuçlanabilir. Bu nedenle 
kriyoterapi uygulayan kişinin yeterli bilgi ve beceriye sahip ol-
ması gerekmektedir. Kriyoterapi kullanılarak yapılan çalışmalar 
incelendiğinde ise soğuk uygulama pedlerinin hasta konforu açı-
sından ergonomik olmadığı görülmektedir.

Soğuk uygulama pedlerinin sabitlenmesinde yaşanan zorluk-
lar, soğuk uygulama sırasında hastanın mobilizasyonunun kısıt-
lanması, yatak içerisinde hastanın rahat pozisyon değiştireme-
mesi, mevcutta bulunan ürünlerin insizyon hattı ile temas edecek 
yüzeylerinin soğuk uygulamanın etkinliği ve enfeksiyon riski yö-
nünden güvenli olmaması, maliyetinin yüksek olması nedeniyle 
tercih edilmemektedir. Uygulamanın tercih edilebilir olması için 
kolay ve pratik olması göz önünde bulundurulduğunda kriyote-
rapi uygulamanın etkin yürütülebilmesi için yenilikçi ürünlerin 
tasarlanmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: kriyoterapi, postoperatif ağrı, soğuk 
uygulama
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Telemetri, herhangi bir sistemin ulaşılamayan bir kısmının 
uzaktan kablolu veya  kablosuz  olarak izlenmesi veya kont-
rol edilmesidir. Telemetri uzaktan ölçme olarak da bilinir. 
Telemetri pek çok alanda kullanılmakla birlikte hemşirelik, tıp 
ve sağlık alanındaki kullanımı giderek yaygılaşmaktadır. Tıbbi 
anlamda uzaktaki bir hastanın fizyolojik parametresinin öl-
çümüne biyotelemetri adı verilir. Biyotelemetri, insan vücudu 
çalışması sırasında çeşitli organların işlevleri ile ilgili izleme 
işaretleri üretir. Elektrokimyasal, kimyasal ve mekanik nitelik-
teki bu işaretlerden bir kısmı hastalardan uygun algılayıcılarla 
alınıp elektriksel işaretlere dönüştürülür ve elektronik yöntem-
lerle işlenip yorumlanmak üzere ilgili sağlık çalışanına sunu-
lur. Sıklıkla hastanelerde durumu kritik olan hastaların yaşam 
bulgularının izlemi amacı ile kullanılan telemetri sistemleri 
günümüzde yaşlı bakım merkezleri ve evde bakım ve izlem ge-
rektiren bireylerin ev ortamlarından sağlık merkezlerine bilgi 
aktarımı amacı ile kullanılmaktadır. Dolayısı ile ortaya çıktığı 
dönemden günümüze kadar geçirdiği yenilikçi iyileştirmeler 
kapsamında bugün giyilebilir telemetri ile hasta güvenliğinde 
vazgeçilmez olmuştur. Bu makalede telemetri sistemlerindeki 
inovatif gelişmeler ve kullanımı konusundaki kritik görüşler 
tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: telemetri, biyotelemetri, hemşirelik ve bi-
yotelemetri, mobil hasta izlemi
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Telemetry is the remote wired or wireless monitoring 
or control of an inaccessible part of any system. Telemetry 
is also known as telemetry. Although telemetry is used in 
many areas, its use in nursing, medicine and health is in-
creasing. In the medical sense, the measurement of the phys-
iological parameter of a distant patient is called biotelem-
etry. Biotelemetry generates tracking signals related to the 
functions of various organs during human body work. Some 
of these electrochemical, chemical and mechanical signs are 
taken from patients with appropriate sensors, converted into 
electrical signals, and presented to the relevant healthcare 
professional to be processed and interpreted by electronic 
methods. Telemetry systems, which are frequently used in 
hospitals to monitor the vital signs of patients with critical 
condition, are currently used in elderly care centers and in-
dividuals who require home care and monitoring to trans-
fer information from home environments to health centers. 
Therefore, it has become indispensable in patient safety with 
wearable telemetry today, within the scope of innovative im-
provements it has gone through since its emergence. In this 
article, critical views on innovative developments and use of 
telemetry systems are discussed.

Keywords: telemetry, biotelemetry, nursing and bioteleme-
try, mobile patient monitoring

GİRİŞ

Telemetri ve Kullanım Alanları
Telemetri, herhangi bir sistemin ulaşılamayan bir 

kısmının uzaktan kablolu veya kablosuz olarak izlen-
mesi veya kontrol edilmesidir. Telemetri uzaktan ölç-
me olarak da bilinir. Telemetri kelimesi Yunanca’dan 
türetilmiştir; Tele (Uzak) ve Metron (Ölçü) kelimele-
rinden  oluşan Telemetri  sözcüğü günümüz teknolo-
jisinde yerini almıştır (SAGE, TÜBİTAK, 2018). Bir 
başka tanımla telemetri, uzak ya da erişilmesi ola-
naksız noktalarda yapılan ölçümlerin sonuçlarını ya 
da böyle noktalardan elde edilen verileri izleme, gös-
terimleme ya da kayıt amacıyla alıcıya ulaştıran, bü-
yük ölçüde otomatikleştirilmiş iletişim süreci olarak 
bilinmektedir (Başarslan, Çelik, Kayalp, 2016; Sağlık 
Kaynağı, 2017). Telemetrinin başlıca uygulamaları 
arasında elektrik santrallerinin izlenmesi, meteoroloji 
verilerinin toplanması, insansız uzay uçuşları, sağlık, 

tıp ve hemşirelik izlemleridir. Birçok modern telemetri 
sistemleri düşük maliyetlerle ve aynı anda her yerde, 
GSM ağları SMS’leri kullanarak telemetri verileri-
ni iletme ya da almak için kullanır (Başarslan, Çelik, 
Kayalp, 2016). Bir telemetri  sistemi; telemetri sensö-
rü, iletim yolu, görüntü, kayıt veya kontrol aygıtından 
oluşur (Şekil 1). Yaşam bulguları (örn. kan basıncı, 
kalp atışı, soluma sıklığı) vücut dışına yerleştirilen 
transdüktörler aracılığıyla izlenirken, vücut içindeki 
bazı biyolojik koşulların izlenmesi için hastaya yuttu-
rulan ya da cerrahi yöntemlerle vücut içine yerleştiri-
len çok küçük boyutlu vericilerden yararlanılmaktadır. 
Telemetri uygulamaları çoğunlukla kablosuz olmakla 
birlikte optik kablolar, enerji hatları üzerinden (Power 
line carrier), analog telefon hatları, sayısal telefon hat-
ları (ISDN/nDSL), kızılötesi (IR), ses dalgaları (akus-
tik, ultrasonik) mikrodalga iletişimi gibi farklı iletişim 
araçları ve ortamları üzerinden de gerçekleştirilmekte-
dir (Başarslan, Çelik, Kayalp, 2016).



237236 22 - 24 Ekim 2020

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

   
2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

için başlıca öne çıkan konular; hastaların mümkün ol-
duğu kadar hastanelerden uzak tutulup kendi yaşamsal 
çevrelerinde gözlenmeleri ve tedavi edilmeleri ile dış or-
tamlarda meydana gelen sağlık vakalarına doğru, hızlı ve 
yerinde kararlarla müdahale edilmesi konularıdır. Yanı 
sıra biyotelemetri sistemlerinin hastane içinde yatan 
hastalarda kullanımının maliyet etkililiği konusunda da 
tartışmalar mevcuttur. Yatan hasta telemetri izlemesinin 
yararlı olup olmadığını ve ilk klinik izlenimi doğru bir 
şekilde doğrulayıp devam eden tedavi planlarını kolay-
laştırıp doğrulamadığını belirlemek için çok az çalışma 
yapılmıştır (Crawford, & Halm, 2015). Mobil haberleş-
me cihazlarının telemetrik amaçlarla da kullanılabilmesi 
kronik hastaların ve yaşlıların kendi doğal ortamlarında 
yarı bağımsız yaşarken izlenmelerine imkân sağlamak-
tadır. Bilgi toplama hastanın giysilerine yerleştirilmiş 
algılayıcılarla yapılıp ilk işaret işleme de yine algılayıcı-
ların içine veya yanına konuşlandırılan işaret koşullan-
dırıcılarla yapılabilmektedir (Şekil 2).

Hemşirelikte biyotelemetri kullanımı yakın zaman-
da yaygınlaşmakla birlikte tele hemşirelik 1990’lardan 
bu yana hasta izlemi, bakımı ve eğitimi amacı ile etkin 
olarak kullanılmaktadır (Pazar, Taştan, İyigün, 2015; 
Ersoy ve Ark, 2015). Tele-hemşireliğin ilk ve en önem-
li basamağı olan bilgi toplama ve hastanın evinde izle-
minde biyotelemetri kullanılmaktadır. Dünyada ve ül-
kemizde hemşirelik alanında yaygın olarak kullanılan 
telemetri sistemlerinin sadece tıpta kullanıldığına dair 
bir algı mevcuttur. Oysa biyotelemetri hastanın evinde 
izlenmesi ve yönetimini kapsaması nedeni ile doğrudan 
hemşirelik bakımı alanındadır ve hastanelerde hemşire-
lik bakımının maliyetlerini düşürmesi nedeni ile önemi 
büyüktür. Bu nedenle hemşirelikte teknoloji kullanımı 
ve inovatif gelişmelere paralel olarak biyotelemetri ala-

Biyotelemetri
Biyotelemetri, biyomedikal enstrümantasyonun özel 

bir alanıdır. Tıbbi anlamda uzaktaki bir hastanın fizyo-
lojik parametresinin ölçümüne biyotelemetri adı verilir. 
Biyotelemetrinin amacı, insan ve hayvanlardan hareket-
lerini kısıtlamadan ve normal yaşamlarını sürdürürken 
verimli biyolojik ve fizyolojik işaret verileri alıp verilerin 
işleneceği ve gözlemleneceği ortama gürültüsüz olarak 
aktarmaktır. Biyotelemetri sisteminde hasta tarafında bi-
yolojik işaret verileri hastada dönüştürücüler aracılığıyla 
alınıp işlenir ve kodlandıktan sonra modüle edilerek bir 
verici üzerinden gönderme ya da iletim ortamına veril-
mekte, alıcı tarafta ise; alıcı yardımıyla alınan işaretler, 
kod çözme, demodülasyon ve diğer işaret işleme işlem-
lerinden geçirilerek bir monitör veya yazıcıda görüntü-
lenmekte ve bir bilgisayar ortamında kaydedilmektedir 
(Can, 2010). Biyotelemetri cihazları cep telefonu büyük-
lüğünde taşınabilir ve online olarak hastanın doktorla 
iletişimini sağlayabilir düzeydedir. Örneğin hasta ritim 
bozukluğunu hissettiği bir anda telemetrik kardiyak ci-
hazını göğsünün ortasına yerleştirir. Telemetrik kardi-
yak cihazından alınan veriler hemşirenin veri tabanına 
ya da daha basit anlatmak gerekirse telefonuna mesaj/
mail olarak gönderilmektedir (Crawford, & Halm, 2015).

Hemşirelikte Biyotelemetri
Telemetrik sistemler başlangıçta sadece hastane içi 

uygulamalarda kullanılırken zamanla sınırlarını geniş-
letmiş ve hastane dışına çıkarak kampüs, metropol gibi 
daha geniş alanlara yayılmıştır (Çıbuk, & Balık, 2010). 
Günümüzde, sağlık hizmetlerinin daha iyi verilebilmesi 

Şekil 1. Telemetri Sistemi
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teşhisi için çevrimiçi bilgi tabanlı sistem olarak kullanıl-
maktadır (Khoor, ve Ark., 2001). Yapılan bir kalite iyi-
leştirme projesinde, artık endike olmadığında telemetri 
izlemeyi durdurmayı amaçlayan, hemşire tarafından 
yönetilen bir telemetri durdurma protokolü açıklanmış-
tır. Protokolün uygulanmasından sonra, verilerin 6 ay 
süreyle toplandığı ve müdahale öncesi zaman çerçevesi 
ile karşılaştırıldığı bildirilen projede; telemetri monitö-
rü kullanımında ortalama bir azalma ve taburcu olana 
kadar telemetri monitöründe kalma olasılığının azaldı-
ğı, hemşire tarafından yönetilen bir telemetri durdurma 
protokolünün, aşırı izlemeyi azaltmada ve telemetri kul-
lanılabilirliğini sağlamada etkili olduğu vurgulanmak-
tadır (Perrin ve Ark., 2017). Bir çalışmada hemşireler 
tarafından geliştirilen sürekli şeker ölçüm telemetri sis-
teminin doğrudan hasta odasından hemşire istasyonu-
na veri aktarımında aynı EKG izlemine benzer bir yarar 
sağladığı özellikle vurgulanmıştır (Satyarengga, ve Ark., 
2018). Tüm bu çalışmalar kapsamında düşünüldüğünde 
biyotelemetri hastanın yaşam bulgularının izleminden 
daha çok hastanın hastaneye bağımlılığını azaltmada da 
ülkemiz hemşirelerinin geliştireceği buluşlar için ipucu 
olmalıdır. 

nındaki çalışmaların ivme kazanması bir gerekliliktir. 
Konu ile ilgili mevcut çalışmalar ümit vericidir. Örneğin 
giyilebilir sensörlü hasta izlemine yönelik sistemler yaşlı 
ve kronik hastaların güvenliği için geliştirilmiş biyotele-
metrik sisteme olumlu bir örnektir (Patel, ve Ark 2011). 
Benzer şekilde ülkemizde COVİD-19 tanısı almı ve evde 
izolasyonu sağlanan hastaların izlemi için geliştirilen 
biyotelemetri sistemi, GSM’nin çektiği her yerde hasta 
takibi yapabilmesi ile eşsiz bir üründür (Teknopark-
İstanbul, 2020). Ancak bu çalışmaların hasta bakımında 
doğrudan 24 saat rol alan hemşireler tarafından gelişti-
rilmesi hem hasta hem de hem de hemşireler için daha 
kullanıma uygun olacaktır. 

Ülkemizde hemşireler tarafından biyotelemetri kap-
samında çalışmalar henüz yaygın olmasa da dünyada 
bu alanda hemşirelikte önemli çalışmalar yapılmakta 
ve rehber olmaktadır. Hemşirelerin yaptığı bir çalışma-
da geliştirilen bir kardiyak telemetri sisteminin hekim-
lere ve hemşirelere hızlı, verimli ve güvenli bir şekilde 
yaygın bir değişim yaratma potansiyelini gösterdiği, 
organizasyonel kapasite, taşma alanlarının kullanım 
ihtiyacını% 95 oranında azalttığı ve hastanedeki tüm 
yatakları maksimize ederek anında fayda sağlandığı 
bildirilmiştir (Flanders, & Hudson, 2020).  Amerika’da 
bir hastanede geliştirilen kablosuz tıbbi telemetri sis-
temleri ile hastaların, fizyolojik parametreleri izlenirken 
hastane içinde özgürce hareket edebildikleri ve bu yeni 
hasta bakımı modelinin, modern sağlık hizmetlerinde 
devrim niteliğinde bir ilerleme olduğu belirtilmektedir 
(Gieras, 2003). Bir hemşirelik hastanesinde geliştirilen 
telemetri  sistemi, kapsamlı EKG yorumu (kısa vade-
li EKG morfolojik ve ritim analizi, uzun vadeli Holter 
kayıtlarını değerlendirme veya İnternet üzerinden hasta 
başı EKG izleme) ve ayrıca kardiyak aritmilerin uzaktan 

Şekil 2. Giyilebilir sensörlere dayalı bir uzaktan sağlık izleme sisteminin çizimi. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3354997/figure/F1)
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SONUÇ

Sonuç olarak biyotelemetri aslında tıp ve sağlık sis-
teminin yanında özellikle hemşirelik alanında inovatif 
çalışmalara açık bir araştırma alanıdır. Bu kapsamda 
hemşireler hastanın yaşam bulgularının yanı sıra,  ha-
reket, yeme-içme, uyku ve özbakımı gibi temel gereksi-
nimlerini de izleme olanağı yaratabilirler. Bu makalenin 
hemşireler için hastanın evde bakımı için uzaktan izle-
mini içeren inovatif buluşlar açısından uyarıcı olacağı 
düşünülmektedir. 
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EPİZYOTOMİDE İNOVATİF BİR UYGULAMA: EPİSİOMETER
AN INNOVATIVE APPLICATION IN EPISIOTOMY: EPISIOMETER

Sümeyye Bakır, Sezer Er Güneri, Aynur Saruhan

Ege Üniversitesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, İzmir
Department of Women Health and Disease, Ege University, İzmir, Turkey

AIM: Episiotomy is a common surgical procedure for 
women worldwide to facilitate delivery and improve post-
partum outcomes. However, there are differences between 
clinicians regarding the preservation of routine adminis-
tration of episiotomy. The aim of this review is to introduce 
an innovative application of episiotomy.

METHOD: This study was planned as a scan of the rel-
evant literature.

RESULT: Initially, episiotomy was done for difficult 
births but then was used prophylactically in later years to 
protect the perineum. Although the ideal episiotomy rate 
is not known, the World Health Organization has recom-
mended that the rate of episiotomy be approximately 10% 
since 1996. However, there are differences between clini-
cians regarding the preservation of routine administration 
of episiotomy. A Cochrane review of 6177 women reported 
that routine episiotomy reduced perineal / vaginal trauma 
was not confirmed by evidence. Bleeding, pain during the 
procedure, postoperative pain, cosmetic disorders due to 
lacerations and standard surgical complications are the 
most common problems in the practice of episiotomy. The 
most common type of episiotomy is mediolateral episioto-
my is the most commonly used type of episiotomy with an 
incision of 45 degrees and 3-4 centimeters in the midline. 
However, there is no guide for the length and angle of me-
diolateral episiotomy. The episiometer developed at James 
Cook University in Australia provides a standard length 
and angle of episiotomy for mediolateral episiotomy. The 
episiometer is made of thin, transparent paper that is ap-
plied to the perineum to ensure that it accurately measures 
the angle and length of the episiotomy incision if episioto-
my is to be performed at birth. The paper includes meas-
urements with angles of 45 to 60 degrees shaded green to 
indicate the appropriate angle, marking angles from 0 to 60 
degrees from the center line. Angle lengths are also marked 
to be 4 cm. The device is applied to the perineum in a ster-
ilized manner. The length and angle of the episiotomy is 
measured and documented at birth with the Episiometer. 
In the study of 50 patients with episiometer, it was stated 
that it is an easy-to-use, feasible tool and can provide a saf-
er guide for mediolateral episiotomy.

CONCLUSION: More randomized controlled trials are 
needed to use the tool.

Keywords: episiotomy, episiometer, innovation,
 

GİRİŞ-AMAÇ: Epizyotomi işlemi, tüm dünyada doğu-
mu kolaylaştırmak ve doğum sonu sonuçları iyileştirmek 
amacıyla kadınlara uygulanan yaygın bir cerrahi işlemdir. 
Ancak epizyotominin rutin uygulanmasının koruyuculu-
ğuyla ile ilgili klinisyenler arasında farklılıklar yer almak-
tadır. Bu derlemenin amacı epizyotomi ile ilgili inovatif bir 
uygulamayı tanıtmaktır.

GEREÇ-YÖNTEM: İlgili literatür taranarak derleme 
şeklinde planlanmıştır.

BULGULAR: Başlangıçta zor doğumlar için uygulanan 
epizyotomi daha sonraki yıllarda perinenin koruması amacı 
ile profilaktik olarak kullanılmıştır. İdeal epizyotomi oranı 
bilinmemekle birlikte Dünya Sağlık Örgütü, 1996 yılından 
beri epizyotomi oranının yaklaşık %10 olmasını tavsiye 
etmektedir. Ancak epizyotominin rutin uygulanmasının 
koruyuculuğuyla ile ilgili klinisyenler arasında farklılıklar 
yer almaktadır. 6177 kadınla yapılan bir Cochrane derle-
mesinde, rutin uygulanan epizyotominin perineal/vajinal 
travmayı azalttığının kanıtlarla doğrulanmadığı belirtil-
miştir. Epizyotominin uygulanmasında en sık karşılaşılan 
problemler kanama, işlem sırasında ağrı, ameliyat sonrası 
ağrı, laserasyonlara bağlı kozmetik bozukluklar ve stan-
dart cerrahi komplikasyonlardır. Orta hatta 45 derece ve 
3-4 santim uzunluğunda insizyon şeklinde açılan medio-
lateral epizyotomi en çok kullanılan epizyotomi çeşididir. 
Ancak mediolateral epizyotominin uzunluğu ve açısı ko-
nusunda bir rehber bulunmamaktadır. Avustralya James 
Cook Üniversitesi’nde geliştirilen ‘’episiometer’’ adlı araç 
ile standart bir epizyotomi uzunluğu ve açısı sağlanabil-
mektedir. Episiometer, eğer doğumda epizyotomi uygula-
nacaksa epizyotomi kesisinin açısını ve uzunluğunu doğru 
bir şekilde ölçmesini sağlamak için perinede uygulanan 
ince, şeffaf bir kağıttan yapılmıştır. Kağıt üzerinde açıları 
orta çizgiden 0 ila 60 derece arasında işaretleyen, uygun 
açıyı belirtmek için yeşil olarak gölgelenmiş 45 ila 60 de-
rece açılara sahip ölçümler yer almaktadır. Açı uzunlukları 
da 4 santime uygun olacak şekilde işaretlenmiştir. Araç ste-
rilize bir şekilde perineye uygulanır. Epizyotomi uzunluğu 
ve açısı, Episiometer ile doğum sırasında ölçülüp belgelen-
miş olmaktadır. Episiometer ile ilgili yapılan 50 hastanın 
katıldığı çalışmada, kullanımı kolay, uygulanabilir bir araç 
olduğu ve mediolateral epizyotomi için daha güvenli bir 
rehber oluşturabileceği belirtilmektedir.

SONUÇ: Aracın kullanımı ile ilgili randomize kontrollü 
daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: epizyotomi, episiometer, inovasyon
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AMAÇ: Bu derlemenin amacı, basınç yarasını önle-
meye yönelik yara örtülerinden biri olan hidrojelin yeni-
doğanlar üzerindeki etkisi ile ilgili olan literatürü gözden 
geçirmektir.

YÖNTEM: Çalışma Pubmed, Google Scholar, CINAHL, 
EBSCOhost, MEDLINE, ScienceDirect, Ovid, ProQuest, 
Web of Sciene ve ULAKBİM veri tabanları taranarak yürü-
tülmüştür. Çalışmalara ulaşmak için “yeni doğan”, “basınç 
yaralanması”, “hidrojel kullanımı”, ”önleme” anahtar keli-
meleri kullanılmıştır.

BULGULAR: İspanyada yapılan araştırmada basınç ül-
serlerinin kümülatif insidansı % 12.70 olarak bulunmuştur. 
Türkiyede yapılan başka bir çalışmada yenidoğan bebekler-
deki cilt sorunlarına bakılarak çalışmaya dahil edilen has-
taların %74’ü yüz bölgesi, %34’ü ön gövde, %36’sı burun 
bölgesi, %30’u ekstremiteler ve %10’u arka gövde olarak 
tespit edilmiştir. Randomize kontrollü yapılan bir çalışma-
da çalışmaya dahil edilen 27 hastadan, CCO (clostridial 
kollajenaz merhem) ile tedavi edilen hastalarda taban yü-
zeylerinde (10.3 cm2) 6. haftaya kadar azalma görülmüştür 
(2.1 cm2). Başka çalışmada venöz bacak ülserleri için yapı-
lan tedavilerde gazlı bez, hidrojel vb. uygulanan hastaların 
lezyonlarında %40-50 boyutlarında azalma görülmüştür. 
Başka bir randomize kontrollü çalışmada 42 basınç ülseri 
olan hastalarda 21 günlük larva ve hidrojel tedavileri sonu-
cunda 31 (%67,4), hidrojelde ise 11 (26,2) istatistisk olarak 
anlamlı bulunmuştur.

SONUÇ: Yeni doğanlarda hidrojelin nemlendirici olarak 
kullanılabileceği ancak basınç yaralanmasının önlenmesin-
de ya da iyileşmede diğer tedavi yöntemlerine göre anlam-
lılık olarak etkisi gösterilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: yenidoğan, basınç yaralanması, hid-
rojel kullanım, önleme

PS-002

YENİDOĞANLARDA BASINÇ YARALANMALARINDA HİDROJEL 
KULLANIMININ ETKİSİ: SİSTEMATİK İNCELEME

THE EFFECT OF USING HYDROGEL IN PRESSURE INJURIES IN NEWBORNS: SYSTEMATIC REVIEW
Rabia Muhan, Burcu Kuralay

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
Nursing Department, Acibadem Mehmet Ali Aydınlar University, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The purpose of this review is to review the 
literature on the effect of hydrogel, one of the dressings for 
preventing pressure sores, on newborns.

METHOD: The study was conducted by browsing 
the Pubmed, Google Scholar, CINAHL, EBSCOhost, 
MEDLINE, ScienceDirect, Ovid, ProQuest, Web of Sciene 
and ULAKBİM databases. The keywords “newborn”, “pres-
sure injury”, “hydrogel use”, “prevention” were used to 
reach the studies.

RESULTS: The cumulative incidence of pressure ulcers 
was found to be 12.70% in the study conducted in Spain. 
74% of the face of the patients included in the study looking 
at structures that have skin problems in newborns in anoth-
er study in Turkey, 34% of the front body, 36% of the nose 
region, 30% of the extremities and 10% were identified as 
rear body. Of the 27 patients enrolled in a randomized con-
trolled study, patients treated with CCO (clostridial colla-
genase ointment) had a reduction in their tread (10.3 cm2) 
by week 6 (2.1 cm2). In another study, gauze, hydrogel, etc. 
were used in treatments for venous leg ulcers. 40-50% re-
duction in size was observed in the lesions of the patients 
treated. In another randomized controlled study, in 42 pa-
tients with pressure ulcers, 31 (67.4%) were found to be 
statistically significant after 21 days of larval and hydrogel 
treatments, and 11 (26.2) in hydrogels.

CONCLUSION: Hydrogel can be used as a moisturizer 
in newborns, but it has not been shown to be effective in 
preventing or healing pressure injuries compared to other 
treatment methods.

Keywords:  newborn, pressure injury, hydrogel use, 
prevention
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PS-003

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ÜRİNER KATETERİZASYON UYGULAMA 
BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASINDA SİMÜLASYON YÖNTEMLERİNİN 

ETKİNLİĞİ: SİSTEMATİK DERLEME

EFFECTIVENESS OF SIMULATION ON GAINING URINARY CATHETERIZATION SKILLS TO 
UNDERGRADUATE NURSING STUDENTS: A SYSTEMATIC REVIEW

Nur Güven Özdemir1, Hatice Kaya2

1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Zonguldak
Department of Fundamentals of Nursing, Health Sciences Faculty, Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul

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

GİRİŞ-AMAÇ: Simülasyon uygulamaları ile birçok be-
cerinin kazandırılması amaçlanmakta olup, üriner kateter 
uygulama becerileri de bu uygulamalardan biridir. Bu ça-
lışma, hemşirelik öğrencilerinde üriner kateter uygulama 
becerilerinin kazandırılmasına ilişkin uygulanan simülas-
yon yöntemlerinin etkinliğini değerlendiren çalışmaların 
sistematik olarak analiz edilmesi amacıyla planlandı.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu derlemede, PRISMA-P 
(Preferred Reporting Items for Systematic review and 
Meta-Analysis Protocols) rehberi esas alındı. Konu ile ilgi-
li çalışmalara ulaşmak için PubMed, CINAHL, ProQuest, 
Scopus, Cochrane Library ve Web of Science veri taban-
ları arşivleri kullanıldı. Tarama, “urinary catheterization,” 
“urinary insertion,” “simulation,” ve “nursing” anahtar ke-
limeleri kullanılarak gerçekleştirildi. Bu sistematik derle-
meye, Ocak 2010-Ocak 2020 tarihleri arasında, yayın dili 
İngilizce, hemşirelik öğrencilerinin üriner kateterizasyon 
uygulama becerileri ile ilişkili uygulanan simülasyon yön-
teminin belirtildiği ve tam metin erişimi olan araştırmalar 
dahil edildi.

BULGULAR: Tarama sonucu 333 çalışmaya ulaşılmış 
olup, araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan 7 çalışma 
(N=151) araştırma kapsamına alındı. İncelenen çalışmala-
rın %28.6’sında tanımlayıcı, %42.8’inde karma yöntem ve 
%28.6’sında ise deneysel araştırma tasarımlarının kullanıl-
dığı belirlendi. Bu çalışmalarda düşük teknolojili (n=1) ve 
gerçekliğe yakınlığı yüksek simülasyon yöntemleri (n=3) 
ile sanal gerçeklik uygulamaları (n=3) kullanıldığı görül-
dü. İki çalışmada gerçekliği yüksek simülasyon uygulama-
larının, öğrencilerde üriner kateter uygulamasına ilişkin 
becerilerin kazandırılması ve sürekliliğinin sağlanması ile 
uygulama hatalarının azaltılmasında etkili olduğu belirle-
nirken; bu simülasyon yönteminin kullanıldığı bir diğer 
çalışmada, üriner kateter uygulama becerilerinin kazandı-
rılmasında tek bir simülasyon yönteminin etkili olmadığı 
belirtilmiştir. Sanal gerçeklik uygulamalarının ise, üriner 
kateter uygulama becerilerinin öğretiminde etkili olduğu, 
steril teknik ile uygulamaların gerçekleştirilmesine ilişkin 
becerileri pekiştirdiği, haptik uygulamalarla birlikte bu 
becerinin öğretiminde ve kazandırılmasında daha etkili 

INTRODUCTION AND PURPOSE: Urinary catheteri-
zation is one of nursing skills intended to be taught with 
simulation similarly other nursing skills. The aim of this 
study is to systematically review the effectiveness of using 
simulation methods to teach urinary catheterization skills 
in nursing students.

MATERIAL-METHOD: This systematic review is 
based on the PRISMA-P (Preferred Reporting Items for 
Systematic review and Meta-Analysis Protocols) frame-
work. In order to reach the related original articles, the 
PubMed, CINAHL, ProQuest, Scopus, Cochrane Library 
and Web of Science databases were used. The search terms 
used included “urinary catheterization,” “urinary inser-
tion,” “simulation,” and “nursing”. Studies that were pub-
lished between January 2010 and January 2020 in English, 
and were indicated of which simulation methods to teach 
urinary catheterization to undergraduate nursing students, 
and were accessible to full-text versions were selected to 
this study.

FINDINGS: It was identified 333 relevant articles. Seven 
studies with a total sample of 151 nursing students meeting 
the inclusion criteria were included. It was determined that 
of the studies, 28.6% used descriptive study designs, 42.8 % 
used mixed-methods designs, and 28.6% used experimen-
tal study designs. In these studies, low- fidelity (n = 1), and 
high-fidelity (n = 3), and virtual reality simulation technol-
ogies (n = 3) were used. Two studies results showed that 
high-fidelity simulation methods were effective in gaining 
and maintaining urinary catheterization skills and compe-
tency on nursing students and they demonstrated a reduc-
tion in application errors during performing these skills. 
Although, the result of one study in which used high-fidel-
ity simulation methods showed that one simulated check 
off was not enough to ensure in gaining and maintaining 
the skill. Virtual reality simulation was found to be effective 
in teaching urinary catheterization skills, and show prom-
ise for refreshing sterile catheterization skills, and be more 
effective in teaching and gaining these skills together with 
haptic practices. In addition, the study based on low-fidel-
ity simulation to teach urinary catheterization found that 
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olacağı saptanmıştır. Ayrıca düşük teknoloji simülasyon 
yöntemine dayalı üriner kateter uygulama becerilerinin 
öğretiminde bilgisayar destekli eğitimlerin, uzman destek-
li eğitim kadar etkili olduğu, geri bildirim sağlandığında 
ise uzman destekli eğitimlerin akran destekli eğitimlerden 
daha etkili olduğu saptanmıştır.

SONUÇ VE ÖNERİLER: Çalışmalar hemşirelik öğren-
cilerinde üriner kateterizasyon becerilerinin kazandırılma-
sında simülasyon yöntemlerinin etkili olduğu, bu nedenle 
bu becerinin kazandırılmasında simülasyon yöntemlerin-
den yararlanılması, benzer çalışmaların farklı tasarım tür-
leri ile uygun simülasyon yöntemleri ve gerçekliğe yakınlı-
ğı yüksek simülasyon senaryoları ile daha geniş örneklem 
gruplarında yapılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: üriner kateterizasyon, simülasyon, 
hemşirelik eğitimi, hemşirelik öğrencileri

PS-005

EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI
THE PAST, PRESENT AND FUTURE OF HOME CARE SERVICES

Nesibe Şimşekoğlu, Mukaddes Eker

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

computer-assisted learning was as effective as expert-assist-
ed learning in teaching of these skills, and when extrinsic 
feedback was provided, expert-assisted learning was more 
effective than peer-assisted learning.

RESULTS AND CONCLUSION: Simulation methods 
were found to affect positively the urinary catheterization 
skills in nursing students. In this regard, it is recommended 
to use simulation methods to be gained this skill, and sim-
ilar studies to be carried out in larger sample groups with 
different research designs, appropriate simulation methods 
and high-fidelity simulation scenarios.

Keywords:  urinary catheterization, simulation, nursing 
education, nursing students

INTRODUCTION: Along with the changing and devel-
oping world order, differentiation has been inevitable in the 
provision of health services. Home care service provision 
has become attractive due to reasons such as the increase 
in the elderly population and chronic diseases, the increase 
in the cost of hospital services, the need to use the limited 
number of beds more efficiently, reduce the risk of hospital 
infection, and the provision of various financial supports 
such as Medicare.

AIM: In this study, it is aimed to examine the historical 
development process of home care services especially in the 
context of social events.

MATERIAL-METHOD: This research is a review study 
examining home care service provision and reviewing the 
literature published between 2010-2020.

RESULTS: Home care services; In order to maintain, 
improve and raise health, it is to provide health services 
to patients by providing the necessary equipment in the 
home environment. It focuses on meeting the emotion-
al, cognitive and medical needs of individuals in need of 
healthcare services. Sick Individuals in their own envi-
ronment; It includes transmural care, which is the care 
planned by taking into account the needs of the patient 
and their family, ensuring their independence and keeping 
their active participation in their care at the highest level. 
The delivery of home care services, which started as a 
religious requirement for the first time towards the end 
of the 1700s as regular visits to the homes of patients 

University of Health Sciences, Hamidiye Health Services 
Vocational School

GİRİŞ: Değişen ve gelişen dünya düzeni ile birlikte sağ-
lık hizmetlerinin sunumunda da farklılaşma kaçınılmaz ol-
muştur. Yıllar içinde, yaşlı nüfusun ve kronik hastalıkların 
artması, hastane hizmeti maliyetinin artması, sınırlı sayı-
daki yatak kapasitesini daha verimli kullanma ihtiyacının 
doğması, hastane enfeksiyonu riskini azaltması, Medicare 
gibi çeşitli finansal desteklerin sunulması gibi nedenler 
evde bakım hizmet sunumu cazip hale gelmiştir.

AMAÇ: Bu araştırmada, evde bakım hizmetlerinin ta-
rihsel gelişim süreci özellikle sosyal olaylar bağlamında 
incelenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu araştırma, evde bakım hizmet 
sunumunu inceleyen ve 2010- 2020 yılları arasında yayın-
lanan literatürün tarandığı bir derleme çalışmasıdır.

BULGULAR: Evde bakım hizmetleri; sağlığı sürdürmek, 
iyileştirmek ve yükseltmek amacıyla hastalara ev ortamın-
da gerekli donanımı sağlayarak sağlık hizmetinin sunul-
masıdır. Sağlık bakım hizmetine ihtiyaç duyan bireylerin 
duygusal, bilişsel ve tıbbi gereksinimlerinin karşılaması 
üzerine odaklanmaktadır. Hasta Bireylerin kendi ortamla-
rında; bağımsızlıklarını sağlayarak ve kendi bakımına et-
kin katılımlarını en üst düzeyde tutarak, hasta ve ailesinin 
gereksinimi göz önünde bulundurularak planlanan bakım 
olan transmural bakım hizmetini kapsamaktadır.

İlk kez 1700’lü yılların sonuna doğru dini gereklilik ola-
rak, ihtiyaç sahibi hasta bireylerin evlerine düzenli ziyaret-
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in need, has undergone many changes in the histor-
ical process. With the 19th century, it started to pro-
vide corporate services. Today, it is carried out with-
in the framework of the regulation on home health 
care provision dated 27/02/2015 and numbered 29280. 
With the important developments in information and 
communication technology, mobile communication tech-
nologies have started to be used effectively in providing 
home care services with easy and effective applications 
such as Tele-health and Tele-medicine. In this way, it is 
ensured that patients can control themselves over portable 
devices, experts can monitor patient data transferred over 
a long distance, reach more patients, and send information 
to the relevant emergency center faster.

With the current COVID-19 outbreak, the importance 
of home care services has increased. According to the 
Ministry of Health COVID-19 Guide; It is recommended 
that cases who are thought to not require hospitalization 
should be followed at home by starting appropriate treat-
ment until their symptoms disappear. Home care services 
have become even more important in terms of minimiz-
ing the burden on the health system, ensuring continui-
ty of care and protecting healthcare professionals from 
infection.

CONCLUSION: Home care services play a key role for 
the health system to adapt to the rapid changes in social 
events. Considering the fact that it is a cost-effective ser-
vice and the positive factors it provides to sick individu-
als, it is thought that the demand for home care services in 
health care service delivery will increase.

Keywords: Home Care, Health System, Care

ler şeklinde başlayan evde bakım hizmetlerinin sunumu 
tarihsel süreç içerisinde pek çok değişikliğe uğramıştır. 19. 
Yüzyıl ile birlikte kurumsal anlamda hizmet vermeye baş-
lanmıştır. Günümüzde 27/02/2015 tarih, 29280 sayılı evde 
sağlık hizmeti sunumuna dair yönetmelik çerçevesinde 
yürütülmektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojisindeki önemli gelişmelerle bir-
likte evde bakım hizmetleri sunumunda Tele-sağlık, Tele-
tıp gibi kolay ve etkili uygulamalarla mobil iletişim tekno-
lojileri etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Böylece 
hasta bireylerin taşınabilir cihazlar üzerinden kendi ken-
dini kontrol edebilmesi, uzak mesafeden aktarılan hasta 
verilerinin uzmanlar tarafından takip edilmesi, daha çok 
hastaya ulaşılması, ilgili acil durum merkezine daha hızlı 
bilgi gönderilmesi sağlanmaktadır.

Mevcut COVID-19 salgını ile birlikte evde bakım hiz-
metlerinin önemi daha da artmıştır. Sağlık Bakanlığı 
COVID-19 Rehberine göre; hastaneye yatış gerekmediği 
düşünülen vakaları semptomları geçene kadar uygun teda-
vi başlanarak evde takip edilmeleri önerilmektedir. Sağlık 
sistemine olan yükü en aza indirmek, bakımın devamlılı-
ğını sağlamak ve sağlık uzmanlarını enfeksiyondan koru-
mak açısından evde bakım hizmetleri daha da önemli hale 
gelmiştir.

SONUÇ: Sosyal olaylarda meydana gelen hızlı deği-
şimlere sağlık sisteminin uyum sağlaması için evde ba-
kım hizmetleri anahtar rol üstlenmektedir. Gerek maliyet 
etkili bir hizmet olması gerekse hasta bireylere sağladığı 
pozitif faktörler göz önüne alındığında, sağlık bakım hiz-
meti sunumunda evde bakım hizmetlerine talebin artacağı 
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: evde bakım, sağlık sistemi, bakım

PS-006

AĞRI KONTROLÜNDE REFLEKSOLOJİ
REFLEXOLOGY IN PAIN CONTROL

Nesibe Şimşekoğlu1, Merdiye Şendir2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul/Türkiye
1University of Health Sciences, Hamidiye Health Services Vocational School

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, İstanbul/Türkiye
2University of Health Sciences, Hamidiye Nursing Faculty

GİRİŞ: Tamamlayıcı tedavi, standart tedaviye destek ola-
rak semptom kontrolünü sağlamak, hastanın bakımını des-
teklemek ve iyilik halini arttırmak amacı ile kullanılan yak-
laşımlardır. Sağlık hizmetlerinde ayrı bir alan olarak gelişen 
ve yaygın olarak kullanılan tamamlayıcı tedaviler uygun 
hemşirelik bakımının yönetilmesi açısından da hemşirelik-
te ayrı bir sorumluluk alanı olarak gelişmektedir. Özellikle 
refleksoloji gibi maliyet etkili yöntemlerin semptom kontro-
lünde etkinliğinin araştırılması önem kazanmıştır.

INTRODUCTION: Complementary therapy is the ap-
proach used to support symptom control, support the care 
of the patient and increase the well-being as a supplement 
to the standard treatment. Complementary therapies, which 
are developed and used as a separate area in health services, 
are developing as a separate area of responsibility in terms 
of managing appropriate nursing care. In particular, it has 
gained importance to investigate the effectiveness of cost ef-
fective methods such as reflexology in symptom control.
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AMAÇ: Bu araştırmada, refleksoloji masajının ağrı üze-
rindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu araştırma, refleksoloji masajının 
ağrı üzerindeki etkisini inceleyen ve 2005- 2020 tarihle-
ri arasında yayınlanan literatürün tarandığı bir derleme 
çalışmasıdır.

BULGULAR: Refleksoloji masajı, Uluslararası 
Refleksoloji Enstitüsü tarafından “tüm salgı bezleri, or-
ganlar ve vücut bölümleri ile ilişkili olan ellerde, ayaklarda 
ve kulaklardaki refleks noktalarına elle uygulanan, vücut 
fonksiyonlarının normalleşmesine yardım eden bir teknik” 
olarak tanımlanmıştır.

Milattan önce 2400`lü yıllardan itibaren uygulanan ref-
leksoloji masajı, organların meridyen veya kanallar aracı-
lığı ile ayağın belirli alanlarına yansımaları olduğu esasına 
dayanmaktadır.

Bu özel noktalara uygulanan basınç vücudun belli bölge-
lerinde bloke olmuş enerjiyi çözerek, organlarda yanıt oluş-
turur, bedenin kendi kendisini iyileştirme gücünü harekete 
geçirir ve kişinin, fiziksel, duygusal ve ruhsal bakımdan iyi 
hissetmesini sağlayarak kişiye doğal dengesini kazandırır.

Ağrı, bir hastanın hayatının tüm yönlerini etkileyebilen 
ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir deneyim-
dir. Ağrı tedavisinde kullanılan antikonvülzanlar, antidep-
resanlar, lokal anestezikler, opioidler gibi çeşitli ilaçlar; 
kabızlık, duygu durum bozukluğu ve sedasyon gibi birçok 
olumsuz etkiye yol açması nedeniyle mevcut tedavi yön-
temlerini tamamlayan ek yöntemler geliştirilmesinin öne-
mi artmıştır. Bu amaçla kanıta dayalı tamamlayıcı tedaviler 
ağrı tedavisinde giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Farklı alanlarda gerçekleştirilen çeşitli klinik araştırma 
sonuçları refleksoloji masajının; ampütasyon sonrası ge-
lişen ağrı, kanser ve kemoterapi ilişkili ağrı, histerektomi 
ağrısı, apandisit ağrısı, romatoid artrit ağrısı, diyabetik 
nöropatik ağrı gibi çok farklı hastalık tanısı ilişkili ağrı kont-
rolünde destekleyici bir yöntem olduğunu göstermektedir.

SONUÇ: Ağrının yaşam kalitesi üzerindeki olum-
suz etkisi ve geleneksel yöntemlerin etkinliği göz önü-
ne alındığında, refleksoloji masajı da dahil olmak üzere 
mevcut çeşitli tamamlayıcı tedavilerin ağrı üzerindeki 
etkilerini araştırmak önemlidir. Refleksoloji masajı ile bi-
reyin ağrısının azalması, dolayısıyla yaşam kalitesi artması 
beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: refleksoloji, ağrı, masaj

AIM: In this study, it was aimed to investigate the effect 
of reflexology massage on pain.

MATERIAL-METHOD: This study is a review study ex-
amining the effect of reflexology massage on pain and re-
viewing the literature published between 2005-2020.

RESULTS: Reflexology massage was defined by the 
International Reflexology Institute as a technique that 
is applied manually to the reflex points in the hands, 
feet and ears that are associated with all glands, organs 
and body parts, and helps normalize body functions. 
Reflexology massage, which has been applied since 2400 
BC, is based on the principle that the organs have reflections 
on certain areas of the foot through meridians or channels. 
The pressure applied to these special points dissolves the 
energy that is blocked in certain parts of the body, creates 
a response in the organs, activates the body’s self-heal-
ing power and provides the person with a natural bal-
ance by feeling physically, emotionally and spiritually. 
Pain is an experience that can affect all aspects of a patient’s 
life and negatively affect the quality of life. Various drugs 
such as anticonvulsants, antidepressants, local anesthetics, 
opioids used in the treatment of pain; Since it causes many 
negative effects such as constipation, mood disorder and 
sedation, the importance of developing additional meth-
ods that complement existing treatment methods has in-
creased. For this purpose, evidence-based complementary 
therapies are increasingly used in the treatment of pain. 
Various clinical research results performed in different ar-
eas of reflexology massage; It shows that it is a supportive 
method in the diagnosis of many different diseases, such 
as pain developed after amputation, cancer and chemo-
therapy-related pain, hysterectomy pain, appendicitis pain, 
rheumatoid arthritis pain, diabetic neuropathic pain.

CONCLUSION: Given the negative impact of pain on 
the quality of life and the effectiveness of traditional meth-
ods, it is important to investigate the effects of various 
complementary treatments on pain, including reflexology 
massage. With the reflexology massage, it is expected that 
the pain of the individual will decrease and therefore the 
quality of life will increase.
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