
- 

 

 

  



 

 

 

 

HEMŞİRELİK EĞİTİMİ  

VE  

EĞİTİM PROGRAMININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

ÇALIŞTAYI 

 

 

 

9 Mayıs 2018 

Trabzon 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

MASA 1 HEMŞİRELİK MÜFREDATI                    

 
Moderatör:  

Arş. Gör. Aydanur AYDIN,  

Arş.  Gör. Çiğdem TORUN KILIÇ 

 
Raportör:  

Öğrenci Merve KAYA 

Öğrenci Ertuğrul GÖKÇE 

MASA 2 HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA KLİNİK SÜREÇ  

 Moderatör: Arş. Gör. Yeter KURT 

 
Raportör: 

Öğrenci Çiğdem Yalçın 

Öğrenci Nihal Kahriman 

MASA 3 HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA LABORATUVAR  

 Moderatör: Öğr. Gör. Dr. Şule BIYIK BAYRAM 

 
Raportör: 

Öğrenci Sümeyye Atalar 

Öğrenci Cansu Çetinkaya 



İÇERİK 
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 Hemşirelik derslerine ilişkin içerik ve öğrenme çıktıları 

 Öğretimin ölçme ve değerlendirilmesi 

 Aktif öğrenme yöntemleri  

 Eğitimde teknolojinin kullanılması 
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Masa 2. HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA KLİNİK 

SÜREÇ 

 Uygulama süresi, uygulama alanları, uygulamada öğretim 

elemanları, rehber hemşireler 
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Masa 1- HEMŞİRELİK MÜFREDATI 

Arş. Gör. Aydanur AYDIN,  Arş. Gör. Çiğdem TORUN 

KILIÇ 

Merve KAYA, Ertuğrul GÖKÇE 

Hemşirelik, dünyada ve Türkiye’de bilimsel, teknolojik, 

sosyo-kültürel değişimlerle kendini yenileyen, birey aile ve 

toplum sağlığı ile ilgilenen uygulamalı bir bilim disiplini olarak 

bilinmektedir. Bu disiplinde hemşirelik eğitimi, geleneksel 

yaklaşımların yanında hastanede hastaya tedavi uygulayan, kritik 

düşünme becerisine sahip, bilimsel sürece hakim bir birey 

yetiştirmeyi hedeflemektedir. bu süreçte öğrencilerin kendilerini 

yetersiz hissettikleri, sorunlarla baş etme yetisi kazanamadıkları 

ve tüm bunların mutsuz eğitim deneyimine sebep olduğu 

bilinmektedir. Bu bağlamda, hemşirelik eğitiminin iyileştirilmesi, 

geliştirilmesi ve yeni teknolojilerle desteklenmesi kaçınılmazdır.  

 Hemşirelik bölümünde yürütülen bazı derslerin 

hemşirelikle örtüşmediği, konu içeriklerinin bilgi 

paketleri ile örtüşmediği ve derse gelen hocanın alan dışı 

olması durumunda sorun yaşandığı belirlendi. Bu 

derslerde öğrenciler eğitimden uzaklaşmamak, yoklama 

ve devamsızlık sorunu yaşamamak için derse devam 

ettiklerini bildirdiler.  



 Öğrenci eğitiminin pasif olarak yürütüldüğü, aktif 

öğrenme yöntemleri ile daha kolay öğrenmenin 

sağlanabileceği önerildi. Aktif öğrenme olarak 

öğrencilerin derse hazır gelme, ders eğitim materyallerine 

önceden sahip olma ve dersin soru-cevap şeklinde 

işlenmesi konuları önerildi.  

 Zorunlu olan ana derslerin tüm gün boyunca 

dinlenmesinde sorun yaşandığı ve bunu tüm haftaya 

bölerek yarım gün şeklinde olmasının ders aralarına 

seçmeli derslerin eklenmesinin uygun olacağına dikkat 

çekildi. Derslerin kliniğe çıkma süresine kadar daha uzun 

sürede işlenmesinin ve uygulamanın kesintisiz haftanın 

her günü 3 hafta olacak şekilde yapılabileceği düşünüldü.  

 Özellikle ilk yıllarda yer alan(Dahiliye-Cerrahi) 

derslerimizin komite şeklinde sistem sistem işlenmesinin 

bir sisteme başlanıldığında dahiliye, cerrahi, histoloji, 

patoloji ve farmakoloji gibi alanların tamamının 

işlenmesi ve ardından quiz yapılarak sisteme ilişkin 

bilgilerin değerlendirilmesinin yapılması durumunda 

daha kalıcı öğrenmenin sağlanabileceği düşünüldü.  

 Hemşirelik bölüm hocaları dışındaki eğitimcilerle 

yürütülen derslerde seviye farklılığından oluşan 

sorunların olduğu belirlendi. Buna yönelik tüm derslerin 

en azından bir bölümünde hemşirelik eğitimi olan 



hocaların derse girmesinin yararlı olabileceği ve rehber 

görevi göreceği önerildi.  

 Tıp fakültesinden gelen hocaların dersleri çok detay bilgi 

içerikli olarak işlemesinin öğrenmeyi zorlaştırdığı ve bu 

bilginin nerede kullanılacağına ilişkin kaygı yaşandığı 

belirlendi.  

 Bazı derslerimizin iki farklı hoca ile yürütülmesi 

durumunda farklı olan hocaların ders düzenleri ve sınav 

düzenlerinin farklı olmasının başarıyı olumsuz etkilediği 

ve yalancı ortalamaya neden olduğu, standart sınav 

düzeninin uygun olabileceği düşünüldü.  

 Hemşirelik bölümünün dersleri online dinleyebilecekleri 

ve eğitim materyallerine ulaşabilecekleri yer olması 

gerektiği, siteye öğrencilerin kendi numarası ve şifresiyle 

girmesinin uygun olabileceği belirtildi.  

 Teorik ders içeriklerinin yoğun olduğu derslerde görsel 

materyallerden yararlanılmasının ve videolar ile 

desteklenmesinin ya da simülasyon desteğinin yararlı 

olabileceği kanısına varıldı.  

 Hocaların slayt düzenlerinin benzer olması (önemli 

yerlerin altı çizgili vb.), basit eğitim materyalleri ile daha 

anlaşılır hale getirilmesinin öğrenmeyi 

kolaylaştırabileceği düşünüldü. Ayrıca eğitim 

materyallerinin görsel içeriklerinin tamamının sisteme 

entegre edilmesi önerildi.  



 Sınıf ortamının çok kalabalık olduğu derslerde daha fazla 

şube yapılmasının ve daha ferah bir eğitim ortamının 

hazırlanmasının uygun olabileceği düşünüldü.  

 Yoklama için gelen arkadaşların sınıf düzenini bozduğu 

ve sınıf yoklama listelerinin tam zamanlı olarak sisteme 

girilmesi gerektiği belirtildi.  

 Her dönem için önemli olan alan dersinin yanında 

iletişim dersinin verilmesinin yararlı olabileceği önerildi.  

 Seçmeli dersler konusunda düzenlemeler yapılmalı, 

yoğun bakım hemşireliği, diyaliz hemşireliği gibi 

sertifika gerektiren dersler dördüncü sınıfta öğrencilere 

seçmeli olarak verilebileceği önerildi. Ayrıca öğrenciler 

tüm derslerin dördüncü sınıfın ilk dönemde sonlanmasını, 

ikinci dönemde sadece intörnlük programının sertifikalı 

eğitim programlarının ve savunma tezinin olmasının 

yararlı olabileceği önerildi.  

 Literatür tarama, işaret dili, bilgisayar, makale yazma, 

yaratıcı drama, eleştirel düşünme dersleri verilmesi 

gerektiği konusunda öneriler getirildi.  

 İş sağlığı ve güvenliği bir sertifika programında değil bir 

ders kapsamında birinci sınıfta verilmeli, oryantasyon 

programında öğrencilere bilgi paketleri anlatılmalı ve 

içeriği güncellenmeli, alan derslerine yönelik seçmeli bir 

dersin bir önceki döneme yerleştirilmesi konuları 



önerildi. Ayrıca öğrencilik ve hemşirelik mevzuatı için 

bir dersin eklenmesinin gerektiği tespit edildi.  

 Öğretim gibi sunum becerisi geliştirecek derslerin daha 

erken dönemde verilmesinin uygun olabileceğine, ders 

içerikleri benzer olan derslerin birleştirilmesi gerektiğine 

ve uygulama sınavının dersin teorik sınavından ayrılması 

gerektiği şeklinde öneriler alındı.  

 Tıp fakültesi gibi diğer sağlık alanları ile benzer derslerin 

ortak verilmesinin sosyal iletişimi artıracağı ve sosyal 

ilişkiler için daha fazla aktivite yapılması gerektiği 

konusunda öneriler alındı.  

 Temsilci öğrencilerin duyuruların iletilmesinde yeterli 

hassasiyeti göstermediği, bazı istenilen aktivitelere geç 

kalındığı konusunda sorun yaşandığı belirlendi. Buna 

yönelik; öğrencilere iletişim için bir havuz oluşturulmalı 

tüm duyurular tek havuzdan yapılarak tüm öğrencilere 

ulaştırılmalıdır.  

 Kriz yönetimi sağlık hukuku ve afet yönetimi ile ilgili 

dersler seçmeli olarak müfredata eklenmeli, ayrıca bu 

eğitimlerin hemşirelik kökenli kişiler ile verilmesi 

gerektiği önerildi. Klinik hemşirelerin derslere girmesinin 

yararlı olduğu, klinik laboratuvarda daha fazla deneyim 

yapılabilecek alan oluşturulması gerektiği belirtildi.  



 Ders sunumlarında detaylardan kaçınılması ve sınav 

soruların konu ağırlıklarının erkenden ilan edilmesi 

gerektiği önerileri alındı.  

 Öğrencilerin hastane sistemleri ile daha önce 

tanıştırılmalı ve bunun için bilgisayar eğitimi öğrencilere 

mutlaka verilmesi önerildi.  

 Koçluk sistemi ile çalışabileceğimiz bir düzen 

oluşturulmalı dördüncü sınıf öğrencileri birinci sınıflara 

eğitim verebileceği ortam hazırlanmalı önerildi.  

 Kariyer geliştirme günleri oluşturulmalı ve öğrencilere 

kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar uzman kişilerden 

örneklerle sunulmalı önerisi alındı.  

 Sportif faaliyet bilimsel aktivite günlerinde fakülte 

herkese eşit hakkı sunacak şekilde davranmalı ve bun 

dönemler mümkünse ders yapılmamalı önerisi alındı.  

 Klinikte ya da derste kullanılabilecek bir mobil uygulama 

sistemi geliştirilmeli ve istenilen kelimelerle ilgili doğru 

bilgi bu uygulamada olmalı şeklinde öneri alındı.  

 Görerek ya da deneyimlenerek öğrenilebilecek şeyler bu 

yolla öğrenilmeli, bir kalp sesinden bahsederken bunun 

dinlenebileceği bir materyal olmalı önerisi alındı.  

 Öğrencinin dersi tekrar etmesi gereken durumda ders 

tekrarlarının yapılması ancak klinik uygulama sürecinin 

tekrar etmemesi gerektiği konusunda öneri alındı. Sınav 



sistemlerinin ayrılması ve birbirinden bağımsız olarak iki 

ders gibi olması gerektiği önerildi.  

 Sınav sırasında yaşanabilecek tüm olumsuzluklar 

öğrenciye yansıtılmamalı ve söylenecek tüm duyurular 

sınavdan sonra söylenmeli hatta duyuru sisteminden 

duyuruların olaydan en az iki gün önce duyurulması 

gerektiği kanısına varıldı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Masa 2. HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA 

KLİNİK SÜREÇ 

Arş. Gör. Yeter KURT  

 

 İş sağlığı ve güvenliği dersi birinci sınıfta zorunlu 

olmalı. Verilen sertifika ve oryantasyon eğitimi yetersiz 

bulunuyor bundan dolayı 2 saatlik bir ders olarak 

müfredata getirilebilir. Birinci ve üçüncü sınıflarda iki 

yıl ara ile olması gerekmektedir. Eğitimin özenilerek 

yapılmadığı ve verimli olmadığı düşünülüyor ve 

eğitimin okulda verilmesi gerekiyor. 8 saatlik bir 

eğitimin öğrencilere verimli olmadığı düşünülmekte bu 

yüzden iş sağlığı ve güvenliği adı altında zorunlu bir 

ders olmalıdır.   

 Staj süresi kısa olduğu için verimli olmuyor. Staj 

süresinin haftada 2 değil 3 güne çıkarılması isteniyor. 

En az dönemlik 21-24 güne uzatılmalı. Pratiği yapılan 

uygulamaları sahada gerçekleştirilemiyor.  

 Birinci sınıf esaslar dersinin birinci dönem teori süresi 

uzatılıp ikinci dönem ise teorinin yanında uygulama ve 

staj süresi uzatılmalıdır. Dördüncü sınıftaki teorik 



derslerin üçüncü sınıfa alınıp dördüncü sınıfta tamamen 

stajda olmayı istemektedirler.   

 İki ve üçüncü sınıflarda yaz stajı olmalıdır.  

 Uygulamalarda klinikler arası rotasyon yapılması 

önerilmektedir. Rotasyon sürelerinin kliniğe alışacak 

kadar uzun sürede ve düzenli bir şekilde takipli olması 

gerekmektedir. Rotasyonlar çok sık olmamalı. Örneğin 

öğrenci bir serviste 3-4 gün kaldıktan hemen sonra 

bölümü değiştirilmemelidir. 10-15 gün aralarla rotasyon 

yapılması sağlanmalıdır. Rotasyonlar özellikli birimlere 

(acil, yoğun bakım, kan alma) olması gerekmektedir. 

Öğrencilerin beceri olanağı yüksek servislere gitmesini 

oralarda staj yapması istenmektedir. Rotasyon 

sürelerinin özellikli bölümlerde uzun tutulmalıdır. 

Kliniklere özgü rotasyonlar uzatılmalıdır.   

 Bazı derslerin akşam ve gece stajlarında öğrencilere 

gece 12’den sonra güvenliği sağlamak amacıyla servis 

temin edilmesi istenmektedir. Stajdaki değerlendirmeler 

öğrenciye açık olmalı ve geri dönütler olmalıdır ve 

değerlendirmelerin aynı standartlarda olması isteniyor.  

 Değerlendirme kriterlerinde teori ve uygulama notu 

birbirini etkilememelidir.  



 Stajlarda akşam ve gece nöbetleri istenmekte, ve bu 

nöbetlerin ikinci sınıf da başlanması talep edilmektedir. 

Nöbet çizelgelerini öğrenciler hazırlamalı ve 

öğretmenlerine sunmalıdır.   

 Staj programı olsun ve hedefler önceden belirlensin.  

Hastanedeki rehber hemşirelerin daha aktif olması ve 

hocalarımızla iş birliği sağlanmalıdır.   

 Stajlar ilgili ders alanına özgü yerlerde olmalıdır. Aynı 

anda staja çıkıldığı zaman kliniğin yetersiz kalması ve 

aynı anda çok fazla öğrencinin olmasıyla verim kalitesi 

azalmaktadır.  Uygulamalarda klinik hemşirelerinden 

destek görülmüyor. Klinikte ki hemşirelerinde 

uygulama metotları ve yerleri değişince kısa bir 

eğitimden geçmeleri öngörülmektedir.    

 Hoca sayısı azlığı nedeniyle öğrencilere yeterli vakit 

ayrılmıyor ve uygulamalar verimli olmuyor. Çıktığımız 

hastaneler eğitim nitelikli olmalıdır. Belirli servislerde 

(ortopedi, onkoloji…) öğrenciler yeterli uygulama 

olmadığı için staja çıkmamalıdır.   

 Staj hocalarının eğitim düzeylerinin mümkünse yüksek 

lisans mezunu ve deneyimli (en az iki yıl) olması 

isteniyor. Hastanelerde staj yerlerinin ayarlanmasında 



yetersizlik var. Öğrencilerin staj yerlerinin bölüme özgü 

olması gerekmektedir. Okulda ve hastanede 

öğrencilerin staj işleriyle ilgilenmesi amacıyla bir birim 

kurulmalıdır.   

 Staj boyunca öğrencilerin fizyolojik ihtiyaçları için 

zaman ayırılmalıdır (çay saati, kahvaltı vb.) .   

 Her öğrenci için geç kalma süresi verilmeli ve 

standartlaştırılarak eşitlik sağlanmalıdır. Öğrencilerin 

çalışma saatlerinde belli bir esneme hakkı olmalıdır. 2-3 

kere sözlü bir uyarı olmalıdır. Servis sorumlularının 

öğrencinin giriş çıkış saatlerini takip etmelidir.  

 Hasta başında sorumlu hemşire veya öğretmenler 

öğrenciyi rencide edici ve öz güvenini kırıcı 

iletişim/girişimlerde bulunmamalıdır.   

 Öğrencilere hemşirelerin yapacağı görevler 

verilmelidir. Hastanın yanında sorumlu hemşire olduğu 

halde uygulama yapılmasına izin verilmiyor (pediatri ve 

çocuk servisi).   

 Stajların son günlerinde öğrencilerin eksik ve iyi olduğu 

konularda geri bildirim verilmelidir.  



 Staj notlarına itiraz süresi eklensin. Staj notu 

açıklandıktan sonraki beş iş günü içerisinde öğrencinin 

itiraz etme hakkı olmalıdır.    

 Staj notunda beceri sınavı yapılmalı ve öğrenciye geri 

dönüşte bulunmalı.  

 Stajlarda hocaların kullanıldığı dile dikkat etmelidir. 

Öğrencinin öz güvenini kırmamalıdır. Öğretmenlerin 

iletişim becerilerinin öğrencinin öz güvenini 

zedelememelidir.  

 Staj öncesi servis sorumluları ve öğrencilerin olduğu bir 

toplantı olmalıdır ve bu toplantıda öğrencinin bilgi 

donanımı servisteki hemşirelere söylenmelidir.  

 Öğrencilerin staj yerlerinde her sene farklı olmasına 

dikkat edilmelidir.  

 Staj kuralları öğrencilere sorularak gözden geçirilmeli 

ve güncellenmelidir örneğin stajda terlik kullanımına 

izin verilmelidir.  

 Evrak hazırlama sürecinde eksik ve yanlış yönlendirme 

sonucu staj süresi kısalmaktadır. Stajın hemen 

öncesinde evrak hazırlamak yerine sene başında staj 

hakkında öğrencilere toplantı yapılmalı ve belge 



doldurup, belgeleri toplama dönem başında 

halledilmelidir.   

 Staj için hazır formlar oluşturulmalı ve kullanılmalıdır.   

 Staj başında tüm öğrencilerden aynı belgeler istenilmeli 

(hastaneden hastaneye değişmemeli) ve herkese duyuru 

yapılmalıdır.   

 Öğrencilerden staj başında istenilecek belgeler ödevler 

vb. hususlar bakımından bilgilendirilmeli ve o 

dönemdeki tüm öğrenciler o belgeleri, ödevleri 

yapmaları sağlanmalıdır. Öğrencilere verilen ödevler 

üst sınıflar tarafından desteklenmelidir. 

 Yaz stajında öğrenciler öğretmenler tarafından 

denetlenmek istiyor fakat yaz stajında öğrenciler daha 

rahat hareket etmek ve sorumluluk almak istiyorlar.   

 Yaz stajı fakültede uygulanacaksa ikinci sınıfın 

yazından itibaren başlanması gereklidir. Yaz stajında 

rehber hemşire bulunmalıdır.   

 Yaz stajı hoca ile isteniyorsa KTÜ dahilindeki 

hastanelere getirilmelidir.   

 Yaz stajı serbest olmalı ve öğrenci kendi istediği 

hastane, istediği bölümde staj yapmalıdır.   



 Klinikte yaşadığımız sorunları savunacak bir sorumlu 

hemşiremiz olmalıdır. Hastanede bizi birim değil de 

hocalarımız savunmalıdır.  Öğrenciler sorunlar yaşıyor 

ancak çözüm yolu bulunmayıp öğrenci sorunla baş başa 

bırakılmaktadır.   

 Vizitlerde öğrenciyi dersin hocası değerlendirsin. Vizit 

sayıları dengeli olmalıdır. Değerlendirmede hocaların 

rotasyon yapması gerekmektedir. Hocaların notu yanlı 

olarak değerlendirdiğini düşünüyoruz. Stajını yatarak ya 

da çalışarak geçenler oluyor. Bu nedenle hocalara 

rotasyon yaptırılmalıdır. Değerlendirme kriterleri derse 

özgü ve ortak bir kriter olması gerekmektedir. Vizitler 

hasta başında olmalıdır.   

 Stajlarda yapılan vizitlerde öğrenci değerlendirilmesi 

yapılırken vizitten önce bütün sorular öğrencilere 

dağıldığı için soru cevapları önceden biliniyor ve 

öğrenci sorunun cevabını hocası vizite gelene kadar 

öğreniyor bunun yerine öğrencilere yapılan vizitlerdeki 

sorular hem öğretici hem de değerlendirmek için 

olmalıdır.   

 Vizitlerdeki soruların bakımlara yönelik olması 

isteniyor. Uygulama ve vizitlerde hocalarımızda 



uygulamalara katılmalıdır. Sadece uygulamanın nasıl 

yaptığı sorularak teorik cevapla geçilmemeli öğrenci 

uygulamayı birebir hoca ile birlikte yapması ön 

görülmektedir.    

 Vizitler de hastaya yönelik sorular sorulmalı ve hasta 

başında gerçekleştirilmelidir.   

 Vizitlerin sadece hocalarla değil profdr yüksek 

ünvandaki kişilerle yapılması, öğrenci öz güvenini 

arttırmaya yardımcı olacağı ön görülmektedir.   

 Staj değerlendirmesinde hoca ve servis sorumlusu 

değerlendirmelidir ve değerlendirme hoca ağırlıklı 

olmalıdır. Değerlendirme amaçlı staj sonunda staj 

sınavı olmalıdır.   

 Vizitlerde genel tüm konular üzerinden değil servis 

özelliğine göre sorular öğrencilere yöneltilmelidir 

örneğin cerrahi servisindeki bir öğrenciye ım 

enjeksiyon nasıl yapılır sorusu sorulmak yerine 

pansuman ya da yara bakımıyla ilgili sorular 

yönetilmelidir.   

 Birinci sınıflara üçler ya da dörtler koçluk yapmalıdır.   



 Staj formalarında KTÜ amblemli stajyer hemşire (stj. 

hemş. şeklinde)  yazmalı ve okul amblemi 

büyütülmelidir.   

 Pantolon ve eşarp renginin koyu renkler (siyah veya 

lacivert) olması istenmektedir. Soyunma odaları ve 

kilitli dolaplar olmalı ve tüm stajlar (nöbetlerde dahil) 

yemek imkânı sağlanmalıdır.   

 Gelişim dosyasında beceriler, teorik bilgi 

değerlendirilmeli ve gelişim dosyası beceriye dönük 

olmalı aynı zamanda da sonraki sene yapılmayan 

uygulamaları tespit etmek için gerekli donamımı 

taşımalıdır.   

 Bakım planı olsun ancak yazıdan ziyade daha çok 

pratiğe yönlendirilmeli ve birinci sınıfta olması 

gerekirken 2 den itibaren uygulanmamalıdır. Daha 

kullanışlı teknolojik bir metot kullanılmalıdır.   

 Bakım planı kalkmamalıdır sadece sayısının kısıtlı 

olması isteniyor. Vaka tartışması şeklinde olması 

isteniyor. Bakım planına yazılan uygulamaları yazmak 

için yazmamalı uygulanan uygulamaların yazılması 

istenmektedir.   



 Bakım planı ortak bilgi düzeyinde hazırlanmalıdır.   

 İntörnlük programının ilerde istenilen alana yönelik ve 

isteğe bağlı olmalıdır. Belli intörnlüklere rotasyon 

yapılması isteniyor. Tüm derslere intörnlük imkanı 

verilmelidir. Seçme şansı olması istenmektedir.  

Dördüncü sınıflar sadece intörnlük stajı yapılsın. 

İntörnlük sınavı olmasın. İntörnlükte bakım planı 

olmamalıdır. İntörnlükte alınan farklı derslerin 

değerlendirme kriterleri aynı olmalıdır.    

 Hocaların birbirinden iletişimsizliğinden dolayı 

öğrenciler sürekli aynı işleri tekrar tekrar yapıyor. Aynı 

derse verilen birden fazla hoca olduğunda hocalar 

birbiri ile iletişim halinde olması sağlanmalıdır.   

 Seçmeli derslerin uygulamayı destekleyici olması 

isteniyor. Futbol, voleybol gibi dersler değil mesleğe 

yönelik ve uygulama imkanı sağlayan dersler seçmeli 

ders olarak öğrencilere sunulmalıdır.   

 

 

 

 



Masa 3. HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA 

LABORATUVAR 

Öğr. Gör. Dr. Şule BIYIK BAYRAM 

Sümeyye Atalar, Cansu Çetinkaya 

 Meslek derslerinin genelde teoriğin tamamı bittikten 

sonra laboratuvar çalışması yapılıyor. 

Öneri: Alınan teorik bilginin hemen ardından 

laboratuvar uygulamaları yapılmalı. Yani derslerle 

laboratuvarlar paralel gitmeli. Mesela bir gün sindirim 

sistemi teorisi işleniyorsa yarın onun laboratuvar 

uygulamaları yapılmalı. Ya da öğleden önce konu 

işlenip öğleden sonra uygulama yaptırılabilir. Ders ve 

laboratuvarlar komite şeklinde işlenebilir Tıp 

fakültesinde olduğu gibi. 

 Laboratuvar uygulama süresi yeterli değil. 

Öneri: Laboratuvar uygulamalarına yeterli süre 

ayrılmadığından beceri uygulamalarının hepsi tam 

anlamıyla yapılamıyor üstünkörü yapılıp geçiliyor bu 

yüzden süreler uzatılmalı. Beceri uygulamaları meslek 

dersleri içinde değil “Uygulama Dersi” adı altında ayrı 

bir ders olarak anlatılmalı (Uzem dersleri ya seçmeli 

dersler yerine uygulama dersleri yapılmalı ya da 

cinsellik ve aile planlaması içerikleri aynı ama ikisi de 



farklı seçmeli ders olarak veriliyor bunların yerine 

uygulama olarak ayrı bir ders konulsa hem daha iyi hem 

de daha verimli olabilir). Ayrıca bu uygulama dersi 

meslek dersinin olduğu her dönem ders ile birlikte 

açılmalı. Örneğin “Hemşirelik Esaslar” ve “Esaslar 

Laboratuvar Uygulamaları” şeklinde iki ders şeklinde 

olmalı. Ayrıca stajda ki ölü zamanlar laboratuvar 

uygulamaları olarak kullanılabilir. Genelde saat 14.00 

den sonra pek bir şey yapılmıyor bu vakitlerde eksik 

uygulamalar yapılıp eksikler tamamlanabilir. 

 Laboratuvarda maketler üzerinde yaptığımız 

uygulamaları klinikte hasta üzerinde yapma imkanı 

bulamıyoruz.  

Öneri: Laboratuvarda yapılan uygulamalar aynı 

zamanda klinik ortamında da aynı şekilde entegre 

edilmeli ve hastalar üzerinde anlatılarak gösterilmeli, 

standardize hasta uygulamasından yararlanılmalıdır. 

Hastaneye çıktığımızda laboratuvarda öğrendiğimiz 

uygulamaları hoca ile birlikte hastaya da uygulayabiliriz 

hem bu daha iyi kavramamızı sağlar. Bunun için 

öğrencilerle klinik uygulama öncesinde grupça 

hastaneye gidilebilir ve hasta üzerinde uygulama 

anlatılabilir. Ayrıca bunun uygulanması için klinik 



uygulamada her serviste hoca olmalı. Ayrıca 

uygulamalar öğrencilerin kendi arasında ya da gönüllü 

hastalar üzerinde yapılmalı. Öğrenci öncesinde hoca ile 

birlikte gönüllü hastaların üzerinde bazı uygulamaları 

deneyebilirler. IM ve steril giymede öğrenciler eksik 

hissediyor. Bu uygulamaların üzerinde daha fazla 

durulmalı. Uygulamalardaki eksiklikleri tamamlamak 

için her dönem sonunda sertifikalı laboratuvar 

uygulamaları yapılmalı. ASM’lerle iş birliği yapılarak 

uygulamalar yapılmalıdır. İntradermal uygulamalar için 

ASM lere gidilebilir. ASM’lere 1.sınıftalarda gidilebilir. 

 Laboratuvar uygulamaları öncesinde programlama 

yapılmıyor. 

Öneri:  Laboratuvar uygulamaları öncesinde listeler 

yapılmalı. Hangi öğrenciler hangi saatler arasında hangi 

uygulamayı kiminle yapacaklar şeklinde 

belirlenmelidir. Çünkü bazen uygulamayı yapmadan 

imza atıp çıkanlar oluyor veya kim önce uygulama 

yapacak kim sonra yapacak bunlar hep karışıyor bu 

yüzden bir listenin oluşturulup bu düzen içinde 

ilerlemelidir. Uygulamalar baştan sona kurallara uygun 

yapılmalıdır. Uygulama basamaklarının olduğu bir liste 

olmalı ve bütün öğrenciler buna göre 



değerlendirilmelidir. Uygulamalar istasyon şeklinde 

olmalıdır. Öğrenciler uygulama yaparken birbirini 

görmemeli. Çünkü birbirlerini gördüklerinde ezber 

yapıp ezbere uygulamayı yapıyor bu yüzden araya 

paravan çekilerek bu sorun giderilip öğrencinin daha 

bilinçli bir şekilde bu uygulamayı yapması sağlanabilir. 

 Dahiliye ve cerrahi dersleri laboratuvar uygulaması 

yapmalı. 

Öneri: Dahiliye ve cerrahi derslerinde pansuman 

uygulaması, yara bakımı, sütür atma, …gibi 

uygulamalar konulsun. Bu tür becerilerle karşılaşıyoruz 

ve klinikte sorun yaşıyoruz. 

 Laboratuvar uygulamaları gerçeğe yakın değil. 

Öneri: Laboratuvar uygulamaları simülasyon ve 

senaryo üzerinden olmalı. Gerçeğe daha yakın olması 

açısından simülasyon eğitimleri çok iyi olabilir. 

Simülasyon için tüm sağlık bölümlerinin çalışabileceği 

ortak simüle hastaneler kurulabilir. Bu laboratuvarlarda 

Tıp, Hemşirelik.. gibi bölümler birlikte çalışabilir. Ekip 

çalışması açısından da öğretici olur. Senaryolar da 

yazılabilir. Çünkü klinikte hastanın nasıl bir tepki 

vereceğini bilmiyoruz ve bu yüzden “üzgün hasta ile 

nasıl çalışılır”, “ajite hasta ile nasıl çalışılır” bunları 



görmek ve nasıl davranmamız gerektiğini bilmek 

istiyoruz. Laboratuvarda kadavra üzerinden anlatılabilir 

(Hukuk ve fizik fakültelerinde ders işlemek yerine  tıp 

fakültesi ile iş birliği yapıp ve belirli günlerinde 

laboratuvarlarında uygulama yapabiliriz.) 

 Bakım planlarını her ders için farklı hazırlıyoruz. 

Öneri: Hazırlayacağımız bakım planlarını klinik 

uygulamadan önce uygulamalı olarak gösterilmeli ve 

anlatılmalı, örnekler gösterilmeli.  

 Okulda öğrendiğimiz uygulamalar klinikte 

gördüklerimizle bağdaşmıyor. 

Öneri: Klinik uygulama öncesi çalışan hemşirelere 

eğitimler verilmeli. Bilgiler güncellenmeli. Ör: İntra 

müsküler uygulamanın okulda ventroglutealden 

öğretilmesi ama hastane dorsagluteal bölgenin 

kullanılması sorun oluşturuyor. 

 Laboratuvar uygulamasının önemi daha çok 

vurgulanmalı. 

Öneri: Laboratuvar uygulaması zorunlu olmalı ve not 

verilmeli (daha ciddiye alınması için). Öğrencinin bu işi 

daha ciddiyetle yapması için stajda verilen %50’lik 

puanın %10’u laboratuvardan verilebilir. 

 Klinikte kullanılan malzemeleri tanımıyoruz. 



Öneri: Bakım teknolojileri dersi tekrar eklenmeli. 

Ancak ders ikinci sınıfta verilmeli. 

Örneğin infüzyon pompasının nasıl çalıştığını 

bilmiyoruz ve sıkıntı yaşıyoruz. 

 Hemşirelik Esasları II içeriği çok geniş. 

Öneri: Esaslar I in ders saati arttırılmalı ve bu şekilde 

Esaslar II’nin konularının bir kısmı Esaslar I e 

aktarılmalı. Esaslar I de uygulamalı konular yapılabilir. 

Böylece Esaslar II’nin yoğunluğu azaltılacak 

laboratuvara daha fazla zaman ayrılabilecek. Eğer 

Esaslar I ders saati arttırılmıyorsa Esaslar II’nin ders 

saati arttırılmalıdır. 1. sınıf 1. döneminde boş vaktimiz 

daha fazla bu nedenle ders saati arttırılabilir.  

 İlk yardım dersini ve uygulamasını çok geç alıyoruz. 

Öneri: Acil durumlarda müdahale edebilmeliyiz 1. 

sınıftan itibaren. Bu nedenle ilk yardım dersi 1. sınıfta 

(sertifikalı) olmalı. İlk yardım uygulamalarını dışarda 

da uygulayabilmemiz için sertifikalı eğitim daha iyi 

olabilir. Hemşirelik öğrencisiysem müdahale 

edebilmeliyim. 

 Maket sayısı yeterli değil.  

Öneri: Okuldaki maket sayısı uygulama yapmak için 

yeterli değil bu yüzden yeni ve gerçeğe yakın maketler 



alınmalı. Mesela çocuk uygulamalarında akciğer 

seslerini dinlediğimiz maket gayet gerçekçiydi bence 

hepsi o şekilde olmalı.  Ayrıca klinikte gördüğümüz 

komplikasyon gelişen bir hastanın da damar yoluna 

nasıl girilir görebilmeliyim.  

 Yaptığımız beceri uygulamaları takip edilmiyor. 

Bazılarımız birçok uygulamayı yapmadan mezun 

oluyor. 

Öneri: Yaptığımız uygulamalar mezuniyete kadar 

kaydedilmeli. Bunun için her öğrencini “Bireysel 

Gelişim Dosyası” olmalı. Bu dosyada öğrencinin tüm 

derslerde yaptığı uygulamalar kaydedilmeli ve öğrenci 

bunu her sene hocasına göstermeli hangi uygulamalarda 

eksikse o uygulamaların üzerinde daha çok durulmalı. 

 İletişim ve anatomi dersinin laboratuvar uygulama 

saatleri yok. 

Öneri: Anatomi, mikrobiyoloji, biyokimya, klinik 

laboratuvar uygulamaları olmalı. Derslerde anlatılan 

konular havada kaldığından bu derslerinde özel 

laboratuvarları olmalı. Örneğin elimize hiç kemik 

değmeden anatomi dersini bitirdik. Bu dersler için 

ayrıca laboratuvar saati olmalı. Simüle hasta ile iletişim 

konusu senaryolarla işlenmeli. İlaç hesaplamaları 



farmakoloji dersi içinde işlenmeli. Aşı dersi zorunlu 

olmalı. Her hemşire öğrencisin aşı bilgisinin iyi olması 

gerekir. 

 Rutin uygulamalarda eksiklikler var. 

Öneri: Hasta dosyalarının okunması ve anlaşılması, 

AÇİT takibi, mayi hesaplamaları laboratuvar 

uygulamalarında uygulamalı olarak gösterilmeli. 

Bunların özellikle 1. sınıfta ilk defa staja çıkıldığından 

anlaşılması bayağı zor olduğundan laboratuvarda 

önceden gerçek orderler üzerinden gösterilmeli. Bu 

şekilde staj öncesi adaptasyonda sağlanabilir. 

Yönetmelikler her yıl vurgulanmalı.  

 Beceri uygulamalarını bir kez daha izleme fırsatımız 

yok. 

Öneri: Uygulamalardan önce beceri videoları 

hazırlanmalı ve öğrencilerle paylaşılmalı. Derslerde 

izlenen videolar okulun sitesine eklenmeli ve öğrenci bu 

videolara istediği her vakit ulaşabilmeli. 

 Öğretim elemanı yetersiz. 

Öneri: Rehber hemşire (koçluk sistemi) olmalı. 4. 

Sınıflar ve 1. Sınıflara koçluk yapabilir hem laboratuvar 

uygulamalarında hem de klinik uygulamada. 

 Laboratuvardaki bir beceri uygulamasında her kişiyi bir 



hoca izlemeli. Yani IM uygulamayı tek bir hoca, IV 

uygulamayı başa bir hoca değerlendirmeli. 

Öneri: Her hocanın değerlendirmesi farklı olabiliyor. 

Uygulama basamaklarına göre hoca izlemeli ve not 

vermeli. 

 Dönem arasında bilgi kalıcılığımız düşüyor. 

Öneri: Üniversiteler arasında anlaşma yapılarak yazın 

memleketimizdeki üniversitenin laboratuvarında 

uygulama yapma imkanı bulabiliriz. Yaz stajı da 

olabilir. 

 Laboratuvarlar sadece uygulama olduğunda açık. Boş 

zamanlarımızda istesek çalışamıyoruz. 

Öneri: Laboratuvarların belli günlerde açık olabilir. 

Açık olduğu vakitlerde öğrenci eksik olduğu 

uygulamaları girip burada yapabilmeli. 
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