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ÖN SÖZ
Eğitim uygulamaları ile yüz yüze olan meslek üyeleri, statüleri ne olursa olsun eğitimin
temellerini kavramak, içinde bulunduğu sistemi ve süreçleri yorumlayarak harekete geçmek,
değişmek ve değiştirmek sorumluluğunu üstlenmişlerdir.
Hemşirelik açısından ele alındığında eğitim, profesyonel hemşireliğin özünde yer alan
temel rollerden birisidir. Kitap bu noktalardan hareketle hemşire adayları ve hemşirelere hasta
eğitimi ile ilgili uygulamalarında, bilimsel bir temelde rehber olmak ve hasta eğitimine yönelik
Türkçe kaynak eksikliğini bir ölçüde gidermek amacıyla yazılmıştır.
Kitapta iki bölüm bulunmaktadır. Birinci bölümde yer alan ünitelerde son gelişmeler
doğrultusunda; sağlık hizmetlerinde eğitimin yeri, önemi, ilgili etkinliklerin standartları,
hemşirenin eğitimle ilgili işlevleri açıklanmış, daha sonra hasta eğitiminde hemşireyi
yönlendirecek eğitimle ilgili temel kavramlar, bilgiler, yaklaşımlar üzerinde durulmuştur. İkinci
bölümde yer alan ünitelerde ise; hasta eğitimi doğal olarak, hemşirelik sürecinin aşamalarıyla
bütünleşen veri toplama-tanılama-planlama-uygulama-değerlendirme sistematiği içinde ele
alınmıştır.
Kitabın katı bir kuramsal çerçeve de olmamasına, içinde yer alan bilgiler hakkında
düşüncenin uyarılmasına ve bunların uygulama alanlarına kolaylıkla yansıtılabilmesine özen
gösterilmiştir. Konular işlenirken, hasta eğitiminin hemşirelik temel eğitimi ve uygulama alanları
ile olan bağlantısı kurulmaya çalışılmıştır.
Kitabın yazılması için beni güdüleyen öğrencilerime, özenli çalışmaları ile bana destek
veren Yrd. Doç. Dr. Hülya KAYA’ya, bilgisayar girdilerini titizlikle yerine getiren genç
meslektaşım Dr. Emine ŞENYUVA’ya teşekkür ederim.
Ayrıca sevgili öğrencilerim ve değerli meslektaşlarımdan
bulunacağına inandığım öneri ve eleştirilerini bekliyorum.

gelişmeme

katkıda

Kitabın hemşireliğe yararlı olması dileğiyle…
Prof.Dr. Gülsün TAŞOCAK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNDE HEMŞİRENİN EĞİTİMCİ
ROLÜ ve İLGİLİ STANDARTLAR 1
1.1. Hemşirenin Eğitimci Rolü
1.1.1. Sağlığın Geliştirilmesi, Sürdürülmesi ve Hastalıklardan Koruma
(Primer Bakım)
1.1.2. Sağlığı Yeniden Kazanma (Sekonder Bakım )
1.1.3. Rehabilitasyon (Tersiyer Bakım)
1.2. Eğitim Standartları /
1.2.1. Kurumla İlgili Standartlar
1.2.2. Eğitim Süreci İle İlgili Standartlar
1.2.3. Ürüne/Sonuca Yönelik Standartlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık eğitimini nasıl tanımlarsınız? Amaçları nelerdir?
2) Hemşirenin sağlık eğitimindeki rolü nedir?
3) Hemşirenin sağlık eğitimiyle ilgili etkinlikleri kaç grupta toplanabilir? Bunların
özellikleri nelerdir?
4) Sağlık eğitimi standartlarının belirlenmesi neden önemlidir?
5) Sağlık eğitimi standartları kaç gruba ayrılır? Özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Hemşirenin Eğitimci Rolü

Hemşirenin eğitimci rolünü
ve önemini açıklamak

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirenin Eğitimci Rolü

Hemşirelerin
eğitim
Okuyarak/Araştırarak
etkinliklerini
ve
bu
etkinliklerin
özelliklerini
açıklamak
Sağlık bakım hizmetlerinde Okuyarak/Araştırarak
sağlık
eğitimi
ile
ilgili
standartların önemini açıklamak

Eğitim Standartları
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Anahtar Kavramlar


Hemşirenin eğitimci rolü



Sağlık eğitimi



Sağlık eğitimi standartları



Hasta eğitimi
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Giriş
Sağlık bakım hizmetlerindeki değişim ve reformlar, hemşirelerin temel rolleri arasında
eğitimci rolünün öne çıkmasına neden olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve tüm hemşirelik
kuruluşlarının vurguladığı gibi hemşireler birer sağlık eğitimcisidirler.
Profesyonel hemşirenin eğitimci rolü kapsamında yer alan sağlık eğitimi, toplumun
sağlığını en üst düzeye ulaştırmada yaşamsal önem taşır. Bir başka deyişle, sağlıkla ilgili
sorunların giderilip sağlığın geliştirilmesi eğitim hizmetleriyle yakından bağlantılıdır. Bu
hizmetler, sağlık ve eğitim politikalarını, endüstri ve çevre sağlığını koruyacak diğer kuruluşları
ve farklı meslek gruplarını da yakından ilgilendirmektedir.
Sağlık eğitimi etkinlikleri çok yönlü bir yaklaşımı, sağlıklı politikalar doğrultusunda farklı
disiplinler kadar ulusal ve uluslararası işbirliğini, toplumu oluşturan bireylerin/grupların,
sektörlerin etkin katılımını, desteğini gerektirmektedir. İlgili tüm etkinlikler birbirleriyle
etkileşim içindedirler.
Sağlık eğitimi, yalnızca bilgi aktarımı değildir. Başarı ile sonuçlanan sağlık eğitimi;
bireyin sağlıklı, nitelikli yaşamını destekleyecek olan davranış değişikliklerini kazanmasını
sağlayan dinamik bir süreçtir.
DSÖ’ne göre sağlık eğitimi; bireylere ve topluma sağlıklı yaşam biçimi için alınması
gereken önlemleri benimsetip uygulatmak, sunulan sağlık hizmetlerini kullanmaya alıştırmak,
sağlıklarını ve çevrelerini iyileştirmek için insanları ikna etmek, ortak karara vardırmak ve
eyleme yöneltmek amacıyla gerçekleştirilen eğitim uygulamalarıdır.
Genel bir çerçeve içinde ele aldığımızda sağlık eğitiminin temel amaçları, sağlıklı/hasta
birey, aile ve toplumun bilgi sahibi olarak;
 sağlıkla ilgili doğru kararlar almalarını ve sağlıklı, nitelikli yaşam biçimi oluşturacak
davranışlarını desteklemek,
 sağlıklarını kendi potansiyelleri ölçüsünde geliştirmek,
 optimum sağlığını ve bağımsızlığını kazanmasına destek olmak,
 evde gerekli olan sağlık bakımını sürdürmek,
 bakımın kalitesini yükseltmek,
 kendi sağlığına duyarlı olmasını, sorumluluk üstlenmesini sağlamak ve özbakımı
desteklemek,
 sağlık hizmetlerinin maliyetini azaltmak olarak özetlenebilir.
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1.1. Hemşirenin Eğitimci Rolü
Hemşireler, sağlık hizmeti veren kuruluşlarda bireyi tüm boyutları (biyolojik , psikolojik,
sosyal) ve çevresi ile birlikte ele alan, sağlıklı/hasta bireyle sürekli etkileşim içinde olan tek
profesyonel gruptur. Bu nedenle, sağlık eğitimiyle ilgili etkinliklerde en önemli role sahiptirler.
Bu rolü doğrultusunda hemşirelerin sağlık eğitimiyle ilgili etkinlikleri üç grup içinde ele
alınabilir.

1.1.1. Sağlığın Geliştirilmesi, Sürdürülmesi ve Hastalıklardan Koruma
(Primer Bakım)
Hemşirelerin sağlığın geliştirilmesi, sürdürülmesi ve hastalıklardan korumaya yönelik
etkinlikleri; birey, aile ve toplumun sağlık düzeyini geliştirmeyi, sürdürmeyi ve potansiyel
tehlikelerden korumayı amaçlar. Bu etkinlikler geleceğe yöneliktir. Eğitim yolu ile bireyin
sağlığa ilişkin temel bilgiyi kazanmasını, riskleri öğrenip sağlığa olumsuz etki yapacak ortam ve
davranışlardan uzak durmasını ve sonuç olarak yaşamını nitelikli biçimde uzatacak
davranışları/yaşam biçimini benimsemesini hedefler.
İlgili eğitim etkinliklerine/programlarına örnek olarak;
 hijyen,
 sigara, alkol kullanımı vb. risk faktörlerinden uzak durma,
 yaşamın farklı dönemlerine uygun yüksek standartta beslenme,
 prenatal dönem ve yenidoğanın bakımı,
 risk yönetimi,
 bağışıklama,
 güvenli çevre, sağlık taramaları,
 ilk yardım,
 temiz su temini,
 emzirme teknikleri hakkında gebelere yönelik eğitim,
 yeterli egzersiz ve dinlenme,
 psikososyal sorunlar ve stresle başaçıkma,
 eğitim etkinlikleri yoluyla bireyi hastalıklardan koruma vb. verilebilir.
7

1.1.2. Sağlığı Yeniden Kazanma (Sekonder Bakım )
Hemşirelerin sağlığın yeniden kazanılmasına yönelik eğitim etkinlikleri; hasta bireyi
komplikasyonlardan, hastalığa eklenebilecek diğer sağlık sorunlarından korumayı ve onun kendi
potansiyeli doğrultusunda sağlığına en kısa sürede ulaşmasını amaçlar. Hastalık durumunda
yapılacak eğitim; tanı ve tedavi planını uygulama, güvenliği sürdürme, taburcu olduktan sonra
etkin bakım için gereklidir. Kronik hastalığı olan bireyin hasta eğitiminden kazanımı hastalığının
sınırları içinde fonksiyonlarını en üst düzeyde sürdürmesi, yaşamına anlam ve nitelik katmasıdır.
Ayrıca, sağlığın yeniden kazanılmasında hasta eğitiminin yaşamsal önem taşıdığı
unutulmamalı, eğitime birey, aile ve yakınları da dahil edilmelidir. Spesifik hastalık ve sağlık
sorunlarına yönelik kısa/orta/uzun dönemli ve evdeki bakımı içeren tüm eğitim etkinlikleri bu
grup içindedir.
Spesifik hastalık ve sağlık sorunlarına yönelik kısa/orta/uzun dönemli bakıma yönelik
ilgili eğitim etkinliklerine/programlarına örnek olarak;


hipertansif bir hastanın hastalığını yönetme,



diyabetli hastanın beslenmesi,



tanı işlemlerine hazırlık vb. eğitim etkinlikleri verilebilir.

1.1.3. Rehabilitasyon (Tersiyer Bakım)
Hemşirenin rehabilitasyone yönelik eğitim etkinlikleri; hastalığa bağlı defektlerin,
yetersizliklerin, sınırlamaların oluşturduğu/oluşturabileceği etkilerin en alt düzeyde kalmasını ve
bireyin fonksiyonlarını, işlevlerini olası en üst düzeyde sürdürmesini amaçlar. Rehabilitasyona
yönelik eğitim etkinliklerinde evde bakım kadar destek hizmeti veren kişi ve kuruluşlarla işbirliği
de önemlidir.
İlgili eğitim etkinliklerine/programlarına örnek olarak;
 bacak ampütasyonu sonrası koltuk değneklerini kullanarak yürüme,
 görme engelli bireyin Altı Nokta Körler Derneği ile işbirliği yapmasını destekleme vb.
verilebilir.
Bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi hemşirelik, sağlık eğitimi yoluyla sağlıklı toplumu
gerçekleştirmede anahtar konumdadır. Bu konumun gerektirdiği sorumluluklar ve çağdaş
hemşireliğin felsefesi, hemşirelerin eğitimle ilgili etkinliklerini bilimsel yaklaşımla yerine
getirmesini ve bunu gerçekleştirecek eğitimi almış olmalarını gerektirmektedir. Hemşirenin bir
eğitimci olarak etkinliği, onun yalnızca öğretme yeteneğine sahip olmasına bağlı olmayıp,
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kendini bu rolde donanımlı hissetmesine de bağlıdır. Hemşire, bakımdaki temel uygulamalar
kadar eğitimle ilgili gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışı da kazanmış olmalıdır.

1.2. Eğitim Standartları /
Bu kısa açıklamalar sağlıkla ilgili eğitim etkinliklerinin karmaşık yapısını, disiplin ve
kuruluşlararası işbirliğinin önemini, yasal destek ve düzenlemelerin gerekliliğini açıkça
sergilemektedir.
Bu gereklilik, gelişmiş ülkelerde bireyin sağlık/hastalığa yönelik eğitim alma hakkını
gündeme getirmiş ve hastane gibi sağlık hizmeti veren kuruluşların sağlık bakımı kapsamında
eğitim hizmetlerinin sorumluluğunu üstlenmelerini, ilgili standartların geliştirilmesini zorunlu
kılmıştır.
Standartların temel amacı;


eğitim yoluyla sağlık hizmeti alan sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun yaşam
biçimleri ve sağlıklarıyla ilgili doğru kararları almalarının,



sağlıklarını kendi potansiyelleri doğrultusunda yükseltmelerinin ve hemşirelerin hasta
eğiimini sistematik ve kaliteli bir şekilde yerine getirebilmelerini sağlamaktır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) JCAHO (The Joint Commission on Accreditation
of Healthcare Organization) tarafından 1995 yılında geliştiren ve sağlık kuruluşlarınca hasta ve
ailesinin eğitiminde dikkate alınması gereken standartları geliştirmiştir. Bu standartlarla ilgili
maddeler;
 sağlık kuruluşları, sağlık hizmeti alan bireye/aileye gerekli bilgi, beceri ve
davranışları kazandıracak eğitimi, sağlık bakım girişimi olarak verir.
 sağlık kuruluşları, eğitimi planlar, eğitim etkinliklerini, kaynaklarını destekleyen
koşulları sağlar.
 sağlık kuruluşları, sağlık hizmeti alan bireyin/ailenin eğitimi sürecini, bakım planı
doğrultusunda ve disiplinlerarası işbirliği içinde gerçekleştirir.
 sağlık kuruluşları, sağlık hizmeti alan bireye/aileye eğitimi, belirlenmiş olan eğitim
gereksinimlerine, öğrenme kapasitesine, öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyine uygun
olarak verir.
 sağlık kuruluşları, taburcu olacak bireye/aileye bakımın devamlılığını sağlamak için
gerekli olan eğitimi verir.
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Aynı kuruluşun hasta ve ailesinin eğitiminde temel ilkeleri de içeren standartlarla ilgili
maddeleri;


sağlık kuruluşları, hasta ve ailesine, iyileşmesi ve fonksiyonları geliştirmesine
yönelik bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıracak eğitim vermek,



sağlıklı/hasta birey ve ailesinin eğitim sürecine ve alınacak kararlara katılımını
desteklemek,



eğitim süreci doğrultusunda hasta ve ailesinin öğenme gereksinimlerine,
yeterliklerine, tercih ve isteklerine yönelik verileri toplamak, gereksinimleri
karşılamak,



sağlıklı/hasta birey ve ailesini ilaçların, yardımcı araç-gereçlerin etkin ve güvenli
şekilde kullanılması hakkında eğitmek,



sağlıklı/hasta birey ve ailesine, hastalığa uygun beslenmesi, diyeti hakkında
danışmanlık yapmak,



sağlıklı/hasta birey ve ailesine, taburcu olmadan önce bakımın sürekliliğinin
önemi, takibi ve ilgili kurum ve kuruluşlardan, ilgili kaynaklar (dernek, CD, broşür
vb.) hakkında bilgi vermek şeklinde sıralanmıştır.

Hemşirenin temel rolleri arasında eğitimin yer alması özellikle ABD, İngiltere gibi
gelişmiş batı ülkelerinde ilgili standartların hazırlanmasına neden olmuştur. Aşağıda hemşirelere
yol göstermesi amacıyla hazırlanmış olan eğitim standartları kurum, eğitim süreci ve ürün
açısından ana hatlarıyla özetlenmiştir.

1.2.1. Kurumla İlgili Standartlar
Bu gruptaki standartlar, kurumun eğitimle ilgili organizasyonuna ve planlamaya
yöneliktir. İnsan, araç-gereç vb. kaynakları ve yönetimi kapsar.


Sağlık bakım kuruluşunun felsefesi, amaç ve hedeflerinde bireyin/ailenin eğitimi yer
alır.



Sağlık bakım kuruluşunda, bireyin/ailenin eğitimi hemşirelik uygulama alanlarının
tümünde bakımla bütünleşmiş olarak yer alır.



Sağlık bakım kuruluşunun hemşirelik bölümü/müdürlüğü, bireyin/ailenin eğitiminin
kapsamlı şekilde planlanmasına etkin olarak katılır, sorumluluk üstlenir.



Hemşirelik bölümü/sorumlu hemşire, bireyin/ailenin eğitimini kolaylaştırır, destekler,
işbirliğini üstlenir.
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1.2.2. Eğitim Süreci İle İlgili Standartlar
Eğitim sürecine yönelik standartlar, bu süreci işleten kriterlerin dökümüdür. Eğitim
süreci, hemşirelik süreci ile aynı aşamalardan oluşur.


Eğitim sürecinin odak noktası sağlıklı/hasta bireydir.



Eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, hemşire tarafından sağlıklı/hasta birey ve aile
ile işbirliği içinde gerçekleştirilir.



Eğitim sürecini hemşire planlar.



Eğitim süreci hemşire tarafından, eğitim ilkeleri ışığında uygulanır.



Eğitim sürecinin dökümantasyonu; iletişimi sağlaması, sağlık profesyonellerine
kaynak olması ve kayıtlara geçmesi amacıyla yapılır.

1.2.3. Ürüne/Sonuca Yönelik Standartlar
Ürüne yönelik standartlar eğitim sürecinin sonuçlarının ölçülüp, değerlendirilmesine ait
kriterlerdir.


Eğitim sürecini hemşire değerlendirir.



Hemşire, eğitim sürecinin değerlendirilmesine sağlıklı/hasta bireyin katılımını sağlar.

Ülkemizde sağlık bakımı hizmeti veren kurumların verdiği sağlık hizmetlerinden
yararlanan hasta ve ailesinin, eğitim alma hakkına ait düzenlemeler Hasta Hakları
Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Ek:1'de bu yönetmelikte yer alan eğitim ile ilgili önemli
maddeler sıralanmıştır. Ayrıca, 19 Nisan 2011 tarihli 27910 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
“Hemşirelik Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”nde hemşire “Hasta ve
ailesinin eğitimini planlar. Hastaları, bakım ve tedavi yöntemleri ile olası yan etkileri hakkında
bilgilendirir. Hastaların güncel ve güvenilir sağlık bilgisine ulaşmasını sağlar.” ifadesi yer
almaktadır. Ancak yönetmeliklerdeki maddeler incelendiğinde; eğitimin temelleneceği
standartların yeterince yer almadığı görülmektedir. Bu eksikliği giderecek, ülke gerçek ve
gereksinimlerini yansıtan standartların oluşturulması bir zorunluluktur. Ayrıca, bu standartların
yaşama geçirilmesinin ve eğitimin başarıya ulaşmasının büyük ölçüde aynı amacı paylaşan,
toplumun sağlığının gelişmesinde eğitimin yaşamsal rolüne inanan, gerekli donanıma sahip ve
sorumlulukların bilincinde olan sağlık bakım profesyonellerinin işbirliğine bağlı olduğu gözardı
edilmemelidir.
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Uygulamalar
Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
Ahmet Saban. Öğrenme Öğretme Süreci Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Nobel Yayıncılık, Ankara, 5.
Baskı, 2009.
Münire Erden, Yasemin Akman. Gelişim ve Öğrenme. Arkadaş Yayınevi, Ankara, 11. Baskı, 2002.
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Uygulama Soruları
1) Hemşirelerin sağlık eğitimi yoluyla sağlıklı toplumu gerçekleştirmede anahtar
konumda olmasının nedenlerini açıklayınız.
2) Sağlık kuruluşlarındaki eğitim standartlarının/ölçütlerinin eğitim etkinliklerinde
kullanılmasının önemini ülke gereksinimlerini ve gerçeklerini de dikkate alarak
açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde profesyonel hemşirelik, ulusal ve uluslararası ilgili tüm kuruluşların
vurguladığı gibi sağlık eğitimi yoluyla sağlıklı toplumu gerçekleştirmede anahtar konumdadır.
Hemşirelerin sağlık eğitimcisi rolü kapsamında öncelikli olarak; sağlığın geliştirilmesi,
sürdürülmesi, hastalıklardan koruma, sağlığı yeniden kazanma ve rehabilitasyona yönelik eğitim
etkinlikleri yer almaktadır. Hemşireler, eğitimle ilgili bu rollerini yerine getirebilmek için gerekli
bilgi, beceri, turum ve davranışı kazanmış, sağlık kurumları ise bunu gerçekleştirecek eğitim
standartlarını geliştirmiş olmalıdır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık eğitiminin temel amaçları
arasında yer almaz?
a) Sağlık hizmetlerinin maliyetini azaltmak
b) Bireylere ve topluma sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını benimsetip uygulatmak
c) Sağlık hizmetlerini kullanmaya alıştırmak
d) Sağlıklarını iyileştirmek için insanları ikna etmek
e) Çevrelerini iyileştirmek için ortak karar aldırmak
2. Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin sağlığın geliştirilmesi, sürdürülmesi ve hastalıklardan
koruma ile ilgili eğitim etkinlikleri kapsamında yer alır?
a) Hipertansiyon tanısı olan bir hastaya hastalığını yönetme hakkında eğitim
b) Meme sağlığı taraması hakkında eğitim
c) Diyabetli hastanın beslenmesi hakkında eğitim
d) Tani işlemleri hakkında eğitim
e) Hastanın ilaçları hakkında eğitim
3. Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin sağlığın yeniden kazanilmasi ile ilgili eğitim
etkinlikleri kapsamında yer alır?
a) Bireye kullanacağı protez hakkında eğitim
b) Yenidoğanın aylık yapılması gereken muayeneleri hakkında eğitim
c) Ameliyat sonrası mobilizasyon hakkında eğitim
d) Solunum egzersizinin önemi hakkında eğitim
e) Aile planlaması hakkında eğitim
4.
Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin rehabilitasyona yönelik eğitim etkinlikleri
kapsamında yer alır?
a) Madde bağımlılığı hakkında eğitim
b) Hipoglisemi başa çıkma hakkında eğitim
c) Hastalık komplikasyonlar hakkında eğitim
d) Diyabetli bireye diyabet derneği hakkında
e) Yürüyüşün diabetle ilişkisi hakkında eğitim
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5. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin sandartlarının yararlarındandır?
a) Hemşirenin sağlıklı/hasta birey ve ailesi ile ilgili kararları almasını sağlamak
b) Hasta ve ailesine kurumun amaçları doğrultusunda sağlık eğitimi verilmesini güvence
altına almak.
c) Hemşirenin kendi görüşleri doğrultusunda hasta ve ailesinin öğrenme gereksinimlerini
karşılamak
d) Sağlıklı/hasta birey ve ailesinin, en kısa sürede taburcu olmasını sağlamak
e) Sağlık kuruluşları, hasta ve ailesine, iyileşmesi ve fonksiyonları geliştirmesine yönelik
bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıracak eğitim vermek
6. Hemşirenin sağlık eğitimindeki rolünü açıklayınız.
7. Sağlık eğitimi satndartlarının geliştirilmesinin gerekçelerini yazınız.
8. Sağlık eğitiminde kuruma dönük geliştirilen standartların hemşirenin hasta eğitimi rolü
açısından önemini yorumlayınız.
9. Sağlığı geliştirici, koruyucu sağlık eğitiminin sağlıklı toplumu oluşturmadaki önemi nedir,
açıklayınız?
10. Hemşirenin eğitimci rolüne ilşikin sorunları açıklayınız.

Cevaplar: 1) A 2) B 3)C 4)D 5) E
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2. HASTA EĞİTİMİ VE TEMEL KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. HASTA EĞİTİMİ VE TEMEL KAVRAMLAR
2.1. Eğitim
2.2. Öğrenme/Öğrenim
2.3. Öğretme/Öğretim
2.4. Eğitimle İlgili Diğer Kavramlar
2.4.1. Formal/Biçimsel/Örgün Eğitim
2.4.2. İnformal/Biçimsel Olmayan/Sargın Eğitim
2.5. Eğitim Süreci
2.5.1. Öğretim Programı
2.6. Sağlık – Hastalık
2.7. Hasta Eğitimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Farklı özelliklere sahip (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi vb.) 5 yakınınızdan/arkadaşınızdan
eğitim, sağlık, hastalık ve hemşire kavramları hakkındaki düşüncelerini alınız. Verdikleri
cevapları II. ünite içeriği ve birikimleriniz doğrultusunda karşılaştırarak değerlendiriniz.



Genel olarak üniversite ortamının hangi özellikleri taşımasını isterdiniz? (Sosyal etkinlikler,
eğitim etkinlikleri, öğrenme-öğretme süreci, eğitim ortamı ve kaynaklar vb.)



Üniversite yaşantınızda karşılaştığınız sorunları ve çözüm önerilerinizi sıralayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Hasta Eğitimi ve Temel Hasta eğitiminde yer alan temel Okuyarak/Araştırarak
Kavramlar
kavramları açıklamak
Hasta Eğitimi ve Temel Hasta eğitiminde yer alan temel Okuyarak/Araştırarak
Kavramlar
kavramları
arasında
ilişki
kurmak
Hasta Eğitimi ve Temel Hasta eğitiminin amaçlarını ve Okuyarak/Meslektaşlarla
Kavramlar
hemşirenin hasta eğitimindeki tartışarak
rolünün farkına olmak
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Anahtar Kavramlar
 Eğitim
 Öğrenme
 Öğretim
 Sağlık
 Hastalık
 Hasta Eğitimi
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Giriş
Eğitim uygulamaları ile yüz yüze olan meslek üyelerinin, statü ve rolleri ne olursa olsun
eğitimin temellerini, ilişkilerini, yöntemlerini, kapsamını kavramak ve var olan eğitim sistem ve
süreçlerini yorumlayabilmek için eğitimle ilgili kavramlar ve yaklaşımlar hakkında açıklığa
ulaşmış olmaları gerekir. Bu ünitede bu amaçla, eğitim ve hasta eğitimi ile ilgili temel kavramlara
ana hatlarıyla değinilecektir.
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2.1. Eğitim
İnsanın istendik davranışlarla donatılması, bir başka deyişle eğitilmesi tüm insanlık
tarihinin en önemli sorunu ve uğraş alanı olmuştur.
Eğitim,
latince
çıkışlı
bir
kelime
(educare)
olup,
batı
dillerinde
beslemek/yükseltmek/düzey kazandırmak anlamını taşır. Türkçe’de ise öğretim, sosyal hizmet,
disiplin, kazanım, ürün, kasıtlı kültürlenme süreci gibi birbirinden farklı anlamlarda ve kimi
zaman yanlış olarak birbirleri yerine kullanılmaktadır.
Eğitim, insanlığın doğuşu kadar eski bir kavramdır. Öğrenmenin olduğu her durumda,
insan davranışlarını değiştiren eğitim sürecinden söz edilebilir. Örneğin; tarlaya ailesi ile birlikte
giden çocuk kendi yaşamı içinde eğitilmektedir.
Okullar sosyal yaşamı geliştirmek için yapılandırılmış eğitim kurumlarıdır. Ancak eğitim,
bireyin tüm yaşamı boyunca sürmekte ve onun okul içinde ve dışında yaşamboyu edindiği
deneyimlerin bütününü kapsamaktadır. Birey yaşamının her döneminde ilgi, yetenek ve diğer
kişisel özelliklerinde giderek zenginleşen deneyimlerle gelişmesini sürdürür.
Eğitim, bireyin gereksinimlerini karşılayacak, sorunlarına çözüm üretebilecek bilgi,
beceri,turum ve davranışları edinmesinin yanı sıra, bireyin belli davranış biçimlerini, değer ve
tutumları kazanmasını, dünyaya bakış ve sorunlara yaklaşımında daha akılcı ve imgesel bir
görüşe ulaşmasını öngören dinamik bir süreçtir.
Eğitimin kültürel işleyişi de sözkonusudur. Bu işleyişte kişinin doğrudan yaşam
ortamındaki kültürel etkiler ve normlar doğrultusunda yetişme ve biçimlenmesi gerçekleşir.
Eğitim, daima birleştirici ve ilerici bir yapı taşıyarak, toplumda olumlu değişme ve
gelişmeleri sağlamayı amaçlamalıdır. Toplumun politik, ekonomik, sosyal, kültürel amaçlarının
gerçekleşmesinin ilk adımı da eğitimdir. Bir başka deyişle, bireysel gelişme kadar toplumsal
gelişme hedeflerine ulaşmanın yolu da planlı eğitimdir.
Eğitim, kişiliğe, sosyo-kültürel ve çevresel yapıya ilişkin etkenlerin etkileşimini dünbugün-yarın zaman boyutu içinde ele alan dinamik bir süreç olduğundan, belirli, sınırlı ve
durağan bir şekilde tanımlanamamaktadır.
Bilim alanı olarak 20. yüzyılda gelişen eğitim, farklı felsefi görüş ve psikolojik
yaklaşımlara göre değişik şekillerde tanılanmıştır/tanımlanmaktadır. Bazı tanımları gözden
geçirmek “Eğitim“ kavramının anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.


Eğitim, yarışmacı birey yetiştirmekten çok, kişilik bütünlüğü olan, işbirlikçi insan
yetiştirme sürecidir (Frank 1940).
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 Eğitim, öğretim aracılığıyla bireyin davranışlarında istendik değişiklikler oluşturucu
nitelikte sistematik bir süreçtir (Tyler 1950).


Eğitim bireyin gelişmesidir; eğitim kurumları kadar politik kurumların da bu amaca
hizmet etmesi gerekir (Laski 1954).



Eğitim, öğrenenleri değiştiren bir süreçtir (Bloom 1971).



Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla ve kasıtlı olarak istendik
değişme meydana getirme sürecidir (Ertürk 1972).



Eğitim, kişilik, zeka, ilgi, yaşantı gibi kuvvetlerin etkileşimidir (Varış 1978).



Eğitim, öğrenenin öğrenmesine ve anlamasına yönelik insancıl temelleri olan,
planlanmış olaylar serisidir (Jarvis 1983).

Görüldüğü gibi eğitim tanımlarının içerikleri birbirinden farklıdır. Ancak farklı görüşlere
sahip eğitimcilerin eğitim tanımında birleştikleri nokta, eğitimin bir davranış değiştirme süreci
olduğudur.
Bu sürecin en belirgin özelliği, dinamik ve yenilikçi bir yapı taşıması olup temel amacı;
toplumu oluşturan bireylerin eğitilmesi yoluyla, o toplumun çağdaş refah ölçütlerine ulaşması,
geleceklerinin sağlıklı biçimde şekillendirilmesidir.

2.2. Öğrenme/Öğrenim
İnsanı toplumsal bir varlık yapan, onu diğer canlılardan ayıran en önemli özellik öğrenme
yeteneğini kullanarak davranışlarında bir değişim meydana getirebilmesidir. Ancak, insanın
biyolojik yapısı son beş bin yıldır anlamlı bir değişime uğramamıştır. Günümüz uygarlığı,
günümüz insanlarının daha zeki, daha yetenekli olmalarından değil, daha çok şey öğrenmiş
olmalarının sonucudur.
Öğrenme, bireysel bir etkinlik olup, kişinin yaşantıları ve çevresi ile etkileşimi yoluyla
kalıcı davranış kazanması ya da eski davranışlarını değiştirmesi sürecidir. Bir başka ifadeyle,
kişinin edindiği bilgiler aracılığı ile yeni bakış açıları ve davranışlar geliştirmesi ve içinde
yaşadığı dünyayı daha iyi kavrayabilme çabasıdır.
Bu sürecin sonunda bireyde davranış değişikliği beklenir. Davranış değişikliği
yaşantı/deneyim ürünüdür.
Yaşamboyu devam eden öğrenme sürecinde, bireysel ve çevresel etkenler söz konusudur.
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2.3. Öğretme/Öğretim
Öğretme, bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla değişiklik yapma süreci olarak
açıklanabilir. Değişim, bireyin kendi yaşantısının ürünüdür. Bu yaklaşımla öğretme; bireyin, belli
davranış değişiklikleriyle sonuçlanacak yaşantılardan geçmesini sağlama eylemi olarak
tanımlanabilir. Örneğin öğretim yoluyla; yeni doğum yapmış bir anne, bebeğinin göbek bakımını
kendisi yapabilir, diyabetli bir hasta insülin enjeksiyonunu hazırlayıp uygulayabilir. Ancak,
bireyin davranışlarında değişiklik sağlayan her yol öğretim değildir. Zorlama ile sağlanan bir
davranış değişikliği, büyük olasılıkla bu etkenler var olduğu sürece devam eder.
Öğrenme ve öğretme, aynı sürecin iki değişik noktadan ele alınışıdır. İkisinde de söz
konusu olan aynı süreçtir. Buna davranış değiştirme süreci de denilebilir. Bu sürece davranış
değişmesini sağlayan dış kaynak açısından bakıldığında gerçekleşen öğretme/öğretimdir. Aynı
sürece davranışı değişen birey açısından bakıldığında ise gerçekleşen öğrenme/öğrenimdir. Bu
nedenle bu süreç, öğreme-öğretme süreci olarak isimlendirilir.
Görüldüğü gibi öğretmeyi öğrenmeden ayrı şekilde ele almak imkansızdır. Öğretme,
öğrenmeyi sağlayan interaktif bir süreçtir. Bireyin yeni bilgi edinmesine veya yeni davranış,
beceri kazanmasına yardım etmeyi içeren kasıtlı, planlı bir dizi etkinliği kapsar. Bu etkinliklerde
öğretmen, öğrenenin hedeflenen davranış değişimini sağlayacak/destekleyecek öğrenme
yaşantılarını kazanmasına yardımcı olan/yol gösteren/kolaylaştırıcı roldedir. Öğretim sonucu
bireyin istendik bilgi, beceri, tutum ve davranışları öğrenmesi desteklenir/sağlanır. Örneğin;
öğretim yoluyla diabetli bir hasta, insülin enjeksiyonunu hazırlayıp uygulayabilir. Preoperatif
dönemdeki bir hasta, postoperatif dönemdeki olası bir ağrıyla nasıl başedeceğini kavrayıp,
tartışabilir. Kısaca; öğretim en geniş anlamıyla, öğrenmeyi sağlama etkinliklerinin tümüdür.
Eğitim-öğretim-öğrenim kavramlarının sıklıkla birbirlerinin yerine kullanıldığı
görülmektedir. Oysa eğitim bilgi dahil her türlü yaşantıyı kapsar ve bu yaşantılar rastlantısal
olabilir. Zaman yönünden sürekli, kapsamlı ve çok boyutludur. Bireyin yaşamboyu süren
eğitiminin; eğitim kurumunda planlı, programlı, güdümlü olarak yürütülen kısmı bireyin
öğretimini oluşturur. Bu durum birey açısından ifade edildiğinde kendisinde görülen davranış
değişikliği ise öğrenmedir.

2.4. Eğitimle İlgili Diğer Kavramlar
Eğitimde sıklıkla kullanılan diğer kavramlar aşağıda kısaca açıklanmıştır.

2.4.1. Formal/Biçimsel/Örgün Eğitim
Kişilerin yaşama atılmadan, iş ve meslek kollarında çalışmaya başlamadan önce ve sonra,
okul ya da okul niteliği taşıyan yerlerde genel ve özel bilgiler bakımından yetiştirilmelerini
sağlamak amacıyla belli yasalara göre düzenlenen düzenli, planlı ve yöntemli biçimde verilen
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herhangi bir eğitimdir.
Kontrollü bir çevrede önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde amaçlı ve planlı
olarak uygulanıp değerlendirilir. Eğitim süreci, eğitimci tarafından değerlendirilir. Okuldaki
eğitim kadar, sağlık kuruluşlarında belli bir program çerçevesinde yapılan sistematik eğitim
etkinlikleri (hizmetiçi eğitim, sağlık eğitimi, hasta eğitimi …) bu gruba girer.

2.4.2. İnformal/Biçimsel Olmayan/Sargın Eğitim
Örgün ve yaygın eğitim dışında, bireyin yaşam boyu süren, bilgi, beceri ve yetkinlik
kazanımıdır. Yaşam içinde kendiliğinden oluşan bir süreçtir. Bu süreçte gözlem ve taklit iki
önemli öğrenme yoludur. Annesi ile okula giden çocuğun bir süre sonra okula tek başına gitmesi,
hastaneye gelen ziyaretçilerin diğer hastaları rahatsız etmemek için sessiz olmayı bilmeleri vb. bu
gruba girer. Ancak informal eğitim sürecinde bireyler, olumlu davranışların yanı sıra sigara
içmek, alkol kullanmak gibi olumsuz davranışları da gözlem ve taklit yoluyla kazanabilirler.
Formal ve informal eğitimin süreçleri birbiri ile içiçe olarak işlevlerini sürdürürler.

2.5. Eğitim Süreci
Eğitim süreci, öğrenme-öğretme süreçlerini içine alır ve onlardan daha kapsamlıdır. Bu
süreç amaçla başlar, öğrenme-öğretme etkinlikleri ile sürer ve değerlendirme ile sona erer.

2.5.1. Öğretim Programı
Bir konuyla ilgili öğrenme-öğretme sürecinde nelerin, niçin, nerede ve nasıl yer alacağını
gösteren bir klavuz, başka bir deyişle proje planıdır. Eğitim veren kurumun amaçları
doğrultusunda, bireyin öğrenme gereksinimlerinin karşılanması ve yeteneklerinin geliştirilmesi
amaçlarıyla düzenlenen etkinliklerin tümüdür. Öğrenci/öğrenen merkezli olan bu programlar,
mevcut olanaklar ve olasılıklar dikkate alınarak düzenlenmiş öğretim planları ile uygulanır.

2.6. Sağlık – Hastalık
Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan sağlık, hastalık kavramlarının tanımlanması oldukça
güçtür. Pekçok kuramcı ve kuruluş bu kavramları tanımlamışlar, ancak doğal olarak tek bir
tanımda fikir birliğine ulaşamamışlardır.
Yakın geçmişe kadar sağlıklı veya iyi olmak, hasta olmamak olarak kabul edilmiştir.
Günümüzde bu kavramlar çok daha geniş bir bakışla ele alınmakta, hasta eğitimine yol
gösterecek modeller geliştirilmektedir. Sağlığı dolayısı ile hastalığı açıklama tarihsel süreç içinde
varolan bilgi düzeyine, felsefi yaklaşımlara, kültürel ve dini inançlara göre farklılıklar göstererek
günümüzde bütüncü bir yaklaşımla değerlendirilmektedir.
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Sözlük tanımında sağlık sıklıkla; “ vücudun hasta olmaması durumu, vücut esnekliği,
esenlik, sıhhat, afiyet; bireyin toplumda normal fonksiyonlarını sürdürmesi ” olarak
tanımlanmaktadır.
DSÖ 1958 yılında sağlığı “bireyin yalnızca hastalık veya sakatlık durumunda olmaması
değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal/mental, sosyal yönden tam bir iyilik durumunda olması ”
olarak tanımlamıştır. Ancak bu tanım, sağlığın dinamik yapısını yansıtmamakta olup
gerçekleşmesi mümkün olmayan, bir başka deyişle gerçekçi olmayan bir hedefi amaçladığı için
eleştirilmiş, 1990 yılında aynı örgüt sağlığı, ”bireyin sağlık durumunu kendi ifadesi ile
tanımlaması” şeklinde ele almıştır. Bu görüşe göre bireyin kendini sağlık yönünden nasıl
algıladığı önemlidir.
Yakın zamana kadar geçerli olan bir diğer yaklaşımda ise sağlık içsel dengeyi açıklayan
“homeostazis” olarak ele alınmış, bu denge bozulduğunda birey sağlıksız olarak kabul edilmiştir.
Bu yaklaşımda günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Zira, “stazis” sözcüğü değişmezliği ifade
etmektedir. Oysa kuramcıların büyük bir çoğunluğu, sağlığın dinamik yapıda olduğunu
savunarak, sağlık ve hastalığın birbirinden kesin olarak ayrılamayacağını vurgulamaktadırlar.
Neuman’ın (1990) bu görüşü yansıtan Sağlık- Hastalık Modelinde sağlık ve hastalık dinamik bir
süreç olarak ele alınır. Bu süreçte bireyin iç ve dış çevresindeki değişimlere uyum sağlayarak
fonksiyonlarını sürdürmesi sağlık, bu fonksiyonların öncekine kıyasla azalması/zayıflaması veya
bozulması hastalık olarak tanımlanmıştır.
Pek çok kuramcı, sağlıkta çevrenin etkisini vurgulayarak çevre koşullarının iyi olduğunda
sağlık/iyilik durumunun en üst düzeye ulaştığını belirtmiştir.
Günümüzde bu kavramlar çok daha geniş bir bakışla ele alınmakta, hasta eğitimine yol
gösterecek modeller geliştirlmektedir. Sağlığı dolayısıyla hasalığı açıklama tarihsel süreç içinde
varolan bilgi düzeyine, felsefi yaklaşımlara, kültürel ve dini inançlara göre farklılıklar göstererek
günümüzde bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmektedir.
Sosyolojik bakışla sağlık, bireyin kültürel değerleri doğrultusunda görevlerini, işlerini
yerine getirebilecek bedensel ve duygusal durumda olmasıdır. Bu yaklaşımda sağlıklı olmak,
herhangi bir hastalık semptomunun olmaması ve kendini iyi hissetmektir.
Günümüzde sağlıkla birlikte yaygın olarak kullanılan bir diğer kavram da “bütüncü
sağlık” kavramıdır. Bu yaklaşımda birey bedensel, akılsal, sosyal yönü ve inançları ile bir bütün
olarak ele alınmaktadır.Birey sağlığın geliştirilmesi, hastalıklardan korunma ve iyileşmede
kendisi de sorumluluk üstlenir. Amaçlanan, bireyin bedensel, akılsal, sosyal ve inançları
yönünden dengeli ve çevresi ile uyumlu olmasıdır. Bu yaklaşım profesyonel hemşirelik
uygulamalarını yönlendiren felsefi temeli de yansıtmaktadır.
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Hemşire kuramcıların sağlığa, dolayısıyla hastalığa yaklaşımında da öncelikler söz
konusudur. Bazı kuramcılar yaklaşımlarında bireyin bağımsızlığına, bireyin iç ve dış çevreye
adaptasyonuna, fiziksel çevreye bazıları da iletişime odaklanmışlardır.
Çağdaş yaklaşımla ele aldığımızda sağlık, en geniş anlamıyla bireyin esenliğini/iyiliğini
sürdürmek için iç ve dış çevredeki değişikliklere uyum sağlamasını kapsayan dinamik bir
durumdur. İç çevre içinde sağlığa etki eden çeşitli faktörler arasında genetik ve psikososyal
değişkenler, entelektüel ve manevi boyutlar ve hastalık süreçleri yer alır. Dış çevre ise bireyin
dışında yer alan fizik çevre, sosyal ilişkiler, ekonomik değişkenler gibi sağlığı
etkileyebilecek/sağlıkla ilişkili faktörlerdir. Her iki çevre sürekli değişime uğradığından, birey
esenliğini/sağlığını sürdürmek için bunlara uyum sağlamak zorundadır.
Sözlük tanımında hastalık sıklıkla; “organizmada bir takım değişikliklerin ortaya
çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik
karşıtı” olarak tanımlanmaktadır.
DSÖ hastalık kavramını “organizmanın yaralanması ya da çeşitli nedenlerle homeostatik
dengenin bozuşması olup, beraberinde fizyolojik, psikolojik ve sosyal sorunları da beraberinde
getiren bir durum” olarak tanımlanmaktadır.

Bu nedenlerle sağlık ve hastalık bireysel olarak tanımlanmalı/ele alınmalıdır. Sağlıklı
olma durumu bazı hallerde birey veya hemşire için daha önceden hastalık olarak algılanmış
olabilir. Örneğin; diyabetini ilaçla kontrol altına almış, evinde, işinde fonksiyonlarını yerine
getiren ve mutlu olan birey kendini hasta olarak hissetmeyebilir.
Özetle, sağlıklı olmak, yalnızca hasta olmamak değildir. Günümüzde sağlığın öğeleri
arasında kendini güçlü hissetmek, iyi ilişkiler kurmak, yaşamdan haz almak, yaşamı anlamlı
bulmak, belli düzeylerde bağımsız olmak da yer almaktadır. Bu yeni görüşler içinde psikososyal
ve işlevsel özellikler sağlıklı olma kavramı içinde giderek daha fazla yer tutmakta, bireyin kendi
sağlığı hakkındaki düşünce ve değerleri dikkate alınmaktadır.

2.7. Hasta Eğitimi
Günümüzde sağlık bakım hizmetlerinin yapısının değişip maliyetin giderek yükselmesi,
hastaların hastanede yatış sürelerini giderek kısalmasına neden olmaktadır.Bu durum hasta, ailesi
ve yakınlarının bakımla ilgili sorumluluklarını arttırmakta ve bakımla ilgili eğitimi almalarını
zorunlu kılmaktadır.
Hasta birey ve ailesinin sağlıklarını yeniden kazanmaları ve potansiyelleri doğrultusunda
geliştirip sürdürmeleri için bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazanmaları gerekmektedir. Bu
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bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazanmaları ise, hemşire tarafından yapılacak hasta eğitimi
etkinlikleri ile mümkündür.
Genel bir yaklaşımla ele aldığımızda, sağlık eğitimi kapsamında yer alan hasta eğitimi;
hasta bireyi komplikasyonlardan, hastalığa eklenebilecek diğer sağlık sorunlarından korumayı,
hastanın potansiyeli doğrultusunda mümkün olan en kısa sürede fiziksel, psikolojik ve sosyal
yaşamında kendi kendine yeterli duruma gelmesine yardımcı olmayı, evde gerekli olan bakımı
sürdürmeyi amaçlayan eğitimdir.
Yakın geçmişte hastalığın patofizyolojisi ve tedavisine, kullandığı ilaçlara odaklanan
hasta eğitimi, günümüzde hasta ve ailesinin hastalığa yönelik bakımlarında, hastalıklardan
korunmalarında ve sağlıklarının geliştirilmesinde daha fazla sorumluluk üstlenmelerine
yoğunlaşmaktadır.
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Uygulamalar
Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
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Uygun 2. Baskı, Ankara.
Varış, F. (1991). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara. Ankara Üniversitesi Basımevi.
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Uygulama Soruları
1) Eğitimin insan yaşamındaki yeri ve önemi nedir?
2) Kavramların anlaşılması neden gereklidir?
3) Eğitim nedir? İlgili tanımların ortak özellikleri nelerdir?
4) Öğrenme nedir?
5) Öğretme nedir?
6) Öğrenme ve öğretme arasındaki bağlantıyı nasıl açıklarsınız?
7) Eğitim sürecinin aşamalarını sıralayınız.
8) Sağlık ve hastalık kavramları hakkındaki farklı görüşler nelerdir?
9) Çağdaş hemşireliğin sağlık/hastalık kavramına yaklaşımı hangi özellikleri taşır?
10) Hasta eğitiminin temel amaçları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hasta eğitimi ve eğitimle ilgili temel kavramların açıklığa kavuşması eğitim, öğrenme,
öğretim gibi kavramların yüklü olduğu olduğu anlamları ile tanımlanması ve bu kavramlara
hepimizin aynı anlamları yüklemesi, eğitimle ilgili etkinliklerimizin süreçlerini yormlamada
kolaylık sağlar. Kuşkusuz sağlık ve eğitim bilimlerinde bir kavramı tam ve eksiksiz olarak
tanımlama olanağı yoktur. Ancak amaç, eksiksiz bir tanım yapmak değil, kavrama içerdiği
anlamı yüklemektir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangileri öğrenme kavramı kapsamında yer alır?
1. Yeni davranışın eskisiyle yer değiştirmesi
2. Yaşantı ürünü kalıcı izli davranış değişikliği.
3. Eğiticide gerçekleşen bir olgu
4. Çevreden gelen uyarıcılara uygun tepkide bulunma davranışı
5. Yaşamın belirli bir diliminde gerçekleşen bir olgu
a) 1-2-3
b) 1-2-4
c) 1-3-5
d) 2-4-5
e) 3-4-5
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi eğitim için söylenemez?
a) Bireyin gelişimidir.
b) Öğrenenleri değiştirmeli
c) İnsancıl temelleri olmalı
d) Belirli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmeli
e) Bireyi tüm yönleriyle geliştirmeli
2. Aşağıdakilerden hangisi öğretme/ öğretim kavramının özellikleri arasında yer almaz?
a) Tek yönlü iletişim kullanılır.
b) Amaçlı, planlı uygulanır.
c) Davranış değişikliği amaçlanır.
d) Öğretmen destekleyici, yol göstericidir.
e) Davranış değişiminin dış kaynak açısından tanımlanması
3. Aşağıdakilerden hangisi hastada bir öğrenmenin gerçekleştiğini ifade etmez?
a) Herhangi bir ilaç almadan önce hekime danışmayan bir hastanın hekime danışmaya
başlaması.
b) Hastanın hastalığını yönetebilmesi
c) Hastanın yıllık kontrollerini ikiyılda bir yaptırması.
d) Hastanın ilaçlarını düzenli bir şekilde alması
e) Hastanın yaşam kalitesini geliştirmesi
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4. Frank’ın “Eğitim, yarışmacı birey yetiştirmekten çok, kişilik bütünlüğü olan, işbirlikçi insan
yetiştirme sürecidir„ şeklindeki tanımı aşağıdakilerden hangi açıklamayı içermez?
a) Yarışmacı bir eğitim sistemi olmamalı
b) Bireyin işbirliği yapabilme becerisi geliştirilmeli
c) Bireyin kişiliği geliştirilmeli
d) Bireyin kişiliği ile bütünleşen bir özellikte olmalı
e) Eğitim sistematik bir süreç olmalı
5. Bir konuyla ilgili nelerin, niçin, nerede ve nasıl yer alacağını gösteren bir klavuza ne ad
verilir?
a) Formal eğitim
b) Öğretim programı
c) İnformal eğitim
d) Öğrenme
e) Öğretim
6.

Hasta eğitiminde informal eğitimin önemi nedir, açıklayınız?

7.

Hemşirenin eğitimin temel kavramları bilmesi neden önemlidir, açıklayınız?

8. DSÖ‘nün 1958 yılında sağlığı “bireyin yalnızca hastalık veya sakatlık durumunda olmaması
değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal/mental, sosyal yönden tam bir iyilik durumunda olması
” olarak tanımlamasını eleştirel bakış açısıyla yorumlayınız.
9. Sizce sağlık tanımları tarihsel süreç içersinde neden değişikliğe uğramıştır?

Cevaplar: 1) B 2) D 3)C 4)A 5) B 6)B
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3.HASTA EĞİTİMİNİ ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLER-1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Gelişim ve Öğrenme Yeterliği
3.1.1. Bilişsel/Zihinsel gelişim
3.1.2. Fiziksel gelişim
3.1.3. Psikososyal gelişim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular





Hasta eğitimini etkileyen faktörler nelerdir?
Hastanın bilişsel gelişimi eğitim etkinliklerini ne şekilde etkiler?
Hastanın fiziksel durumu ile eğitim etkinlikleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
Farklı yaş gruplarındaki hastaların eğitim ilkeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Hasta Eğitimini Etkileyen
Faktörler

Hasta eğitimini etkileyen
faktörleri açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hasta Eğitimini Etkileyen
Faktörler

Farklı yaş gruplarındaki
hastaların eğitimdeki ilkeleri
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hasta Eğitimini Etkileyen
Faktörler

Hasta eğitimini etkileyen temel
faktörlerin birbirleriyle
Okuyarak/Araştırarak
ilişkilerini kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar
 Gelişim ve öğrenme Yeterliği
 Bilişsel gelişim
 Fiziksel gelişim
 Psikosoyal gelişim
 Yaş
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Giriş
Önceki ünitelerden anlaşıldığı gibi sağlıklı birey/sağlıklı toplum için yaşamsal
öneme sahip olan eğitim etkinlikleri, usta-çırak ilişkisine temellenen ve rastgele yerine
getirilen etkinlikler olmayıp, bilimsel yapıdaki birçok özellikler taşır. Eğitim etkinliklerinde
bireyin öğrenmesini kolaylaştıran, destekleyen, güvence altına alan çeşitli faktörlerin,
ilkelerin dikkate alınması gereklidir. Bu nedenlerle, hasta ve ailesinin eğitiminde etkin ve
verimli öğrenmenin/davranış değişikliğinin sağlanmasında öğrenmeyi etkileyen temel ilkeler
dikkate alınmalıdır. Kuşkusuz bu ilkeler eğitimi, dolayısı ile hasta eğitimini etkileyen
faktörlerle yakından ilişkilidir ve hemşirenin, öğretme-öğrenme süreciyle ilgili işlevlerini
yönlendirmelidir.
Bu ünitede, hasta eğitimi etkinliklerini etkileyen temel faktörler ve ilgili temel
öğrenme ilkeleri; gelişim-öğrenme yeterliği, fiziksel gelişim, bilişsel gelişim ve psikosoyal
gelişim başlıkları altında ele alınacaktır. Kuşkusuz bu temel faktörler ve ilgili temel ilkeler
diğer ünitelerde işlenen konularla birlikte ele alınarak değerlendirilmelidirler.
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3.1. Gelişim ve Öğrenme Yeterliği
Öğrenme ve gelişim doğum öncesi devreden ölüme kadar insan yaşamının her evresinde
yer alan, birbirini izleyen ve birbiriyle bağlantısı olan çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir. Bireyin
yeni bilgi, beceri, tutum ve davranışı kazanabilmesi, bir başka deyişle öğrenmesi, onun belirli bir
gelişim düzeyinde olmasına bağlıdır. Hasta eğitiminde, hastanın öğrenme yeterliğini dikkate
almak zorunda olan hemşire, bu nedenle onun gelişim durumunu/yeterliğini değerlendirmelidir.
Bireyin gelişiminde biyolojik yapı ve süreçlerle çevre özelliklerinin etkileşimi söz
konusudur. Bu etkileşim sonucu birey; bedensel/fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini
gerçekleştirir. Kuşkusuz bireyin gelişimini belirleyici temel öğelerden birisi, içinde bulunduğu
yaş dönemidir. Yaşamın değişik dönemlerinde farklı türden gelişmeler önem kazanır. Örneğin;
yaşamın ilk dönemlerinde bedensel ve motor gelişim, psikolojik ve bilişsel gelişimden daha hızlı
ve baskındır. Ergenlik çağında ise psikolojik ve cinsel gelişim öne çıkar.
Gelişimde bireysel farklılıklar söz konusudur. Gelişim boyunca benzer süreçlerden geçse
de, taşıdığı farklı kalıtsal özellikler ve farklı çevre koşulları nedeniyle, bir birey diğerine tam
anlamıyla benzemez. Bu farklılık öğrenme için de geçerlidir.
Hasta eğitimi açısından ele aldığımızda, özellikle bilişsel gelişim, yaş ve fiziksel
gelişim/durum üzerinde durulmalıdır.

3.1.1. Bilişsel/Zihinsel Gelişim
Hastanın öğrenmesini etkileyen önemli faktörlerden birisi, bilişsel gelişim düzeyidir.
Hastanın bilişsel gelişim düzeyi onun algılamasını, bilgi kazanımını, düşünmesini, sorun çözme
yeterliğini biçimlendirir ve bunlar davranışlarına yansır. Bir başka deyişle bilişsel gelişim,
entelektüel becerilerin temelini oluşturur.
Hastanın entelektüel yeterliğini dikkate almadan yapılan eğitim hedefine ulaşamaz,
başarısızlıkla sonuçlanır. Bu nedenle hemşire, hastanın öğretim planını hazırlayıp uygulamaya
geçmeden önce, onun bilgi düzeyini ve entelektüel becerilerini dikkate alıp değerlendirmelidir.
Örneklersek hastanın;

diyetiyle ilgili olması gereken sıvı miktarını düzenlemesi, termometreyi okuması
için matematikle ilgili bazı temel bilgi ve hesaplamaları bilmesinin,

hastalığıyla ilgili bir broşürden yararlanması, ilaç prospektüsünü anlaması için
belirli okuma ve kavrama düzeyinde olmasının,

insülin dozunun doğru şekilde ayarlanması için sorun çözme becerisine sahip
olmasının gerekli olduğu unutulmamalıdır.
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Özetle; hastanın yeni bilgi edinmesi için belirli bir gelişim düzeyinde olması ve bu
bilginin temelleneceği bilişsel yeterlikte bulunması gerekir. Hastanın belli bilgiye sahip
olduğunu düşünmek yanlıştır. Sahip olduğu bilgi ve bunun doğruluğu araştırılmalıdır.
Öğrenmenin, yeni bilginin eskileri tamamlaması yoluyla arttığı unutulmaması gereken bir diğer
temel ilkedir.

3.1.2. Fiziksel Gelişim/Durum
Hastanın öğrenme yeterliği sıklıkla fiziksel gelişim düzeyi ve fiziksel sağlığına
bağlıdır. Özellikle devimsel (PM) bir beceriyi kazanması için hastanın fiziksel gücünü ve
duyu organlarını kullanması, ilgili koordinasyonu sağlaması gereklidir. Örneğin; ellerini
yeterince kullanamayan veya görme kusuru olan bir hastaya pansuman değiştirmeyi
öğretme girişimi büyük olasılıkla hasta için üzücü bir uygulama olacaktır. Bu nedenle
hemşire, hastanın fiziksel gelişimini ve enjeksiyon yapmak gibi karmaşık devimsel
becerilerin öğretimi gerektiğinde, koordinasyon durumunu dikkate almalıdır.
Yüksek ateş,
azaltan herhangi bir
uygulama sonrası
tartışmaya yeterince

solunum güçlüğü, ağrı, uykusuzluk, yorgunluk gibi hastanın enerjisini
neden de öğrenme yeterliğini azaltır. Örneğin; tanı için bir dizi yoğun
yapılan eğitimde, hastanın büyük olasılıkla düşünmeye, anlamaya,
gücü olmayacak bu nedenle girişimler hedefine ulaşmayacaktır.

3.1.3. Psikososyal Gelişim
Bireyin sosyal ve psikolojik gelişimi; duyuşsal, devimsel ve bilişsel gelişimine paralel
olarak oluşur ve değişik aşamalardan geçerek onun toplumsallaşmasını sağlar.
Yaş: Yaş, bireyin gelişim düzeyi ve öğrenme yoluyla hedef davranışları
kazanabileceğinin anlaşılmasında bir diğer önemli göstergedir. Bu nedenle hemşire, bireysel
farklılıkları gözardı etmeden, hasta eğitimine yönelik etkinliklerinde, öğrenme yeterliğinin yaş
grupları/dönemlerine göre farklılık gösteren özelliklerini dikkate almalıdır. Tablo: 1 ’de bu
özellikler ve eğitimde dikkat edilecek temel öğeler sıralanmıştır
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Tablo 1: Yaş Grupları / Dönemleri ve Hasta Eğitimi
DÖNEM

GELİŞİM/ÖĞRENME YETERLİĞİ

HASTA EĞİTİMİ
Eğitim, aile/yakınlara yöneliktir. Bu
nedenle:

Bebeklik
(0-1yaş)

Beslenme, banyo vb. rutinler düzenli
olarak sürdürülmelidir.

Temel gereksinimlerinin
karşılanmasında ebeveyne bağımlıdır.



Güven duymasını sağlamak ve geliştirmek
için gülümsemeli, yumuşak sesle konuşmalı,
Sevgi ve şefkat gördüğünde yetişkinlere uygulamalarına sevgiyle yaklaşılmalı/
güven duymayı öğrenir.
tutulmalıdır.




Oyun
Çocukluğu 
(1-3 yaş)







Duyuları yoluyla çevreyi keşfeder.

Kelimeleri anlamaya, duygularını sözel
yolla ifade etmeye başlar.





Farklı materyallere dokunması
sağlanmalıdır.



Öğretimde oyun yolu seçilmelidir
(Pansumanı bebekte denemek vb.)


Kelimelerle nesneler arasında bağlantı
kurmayı öğrenir.

Oyun yoluyla çevreyi keşfetmekten

zevk duyar.




Okul Öncesi


Kelime haznesi gelişmiştir.
Bazı kavramları anlamadan kullanılır 
(sağ-sol, saat, doğru-yanlış vb.)

Kullanılacak malzemeye dokunma fırsatı
verilmelidir.
Resimli kitaplar kullanılmalıdır.
Anlamayı kolaylaştırmak için kısa
cümleler, basit kelimeler seçilmelidir.
Öğretimde rol oynama, taklit, oyun gibi
eğlendirici yollar seçilmelidir.
Soru sorması, açıklama yapması
desteklenmelidir.

Oyun sırasında duygularını

Yapılan açıklamalar ve uygulama örnekleri
kelimelerden çok davranışlarıyla ifade eder. basit olmalıdır.



Sorular sorar, yetişkinleri taklit eder. 



Aile dışındaki çocuk ve yetişkinlerle 
etkileşim içindedir.

Okul Dönemi


Enjektör kullanma gibi devimsel beceriler
öğretilebilir.

Olay ve davranış arasında bağlantı

kurup bunları zihinsel olarak
değerlendirerek sözel veya sembol yoluyla

Sağlık sorununa yönelik sorular sorması
desteklenmeli ve soruları yanıtlanmalıdır.

Konuların öğretiminde resimler ve kısa
hikâyelerden yararlanılmalıdır.
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ifade eder.



Eğitimde farklı materyal kullanılmalıdır.



Karar verebilir.



İşlemler akılcı olarak açıklanmalıdır.



Fiziksel olarak gelişmiştir.



Bakıma katılması desteklenmelidir.




Oyunlarında daha sistematiktir ve hayal
gücünü kullanır.
Meraklıdır, sağlıkla ilgili sorular sorar.



Bilmediği şeylerden korkar, endişe
duyar.



Bağımlı çocukluk ve bağımsız
yetişkinlik duyguları arasındaki çelişki
içindedir.



Desteğe ihtiyaç duyar. Ancak benlik 
kavramını yitireceği endişesindedir.

Ergenlik




Soyut sorunları çözebilir.
Yararını o anda göreceği bilgiyi kolay
öğrenir.
Beden imgesi önemlidir.






Duygularını anlama ve onları ifade
etmesini öğrenme fırsatı verilmelidir.
Sağlığı geliştirmek ve hastalık hakkında
karar vermesi desteklenmelidir.(Ör: beslenme,
madde bağımlılığı vb.)
Doğru karar vermesi için sorun çözme
yaklaşımı kullanılmalıdır.
Bilimsel temelli açıklamalar yapılmalıdır.



Öğretim hedefleri paylaşılmalıdır.



Bağımsızlığını sürdürmesi önemlidir.



Aile de öğretime dahil edilmelidir.



Kendi hakkındaki kararları kendisi
vermek ister.



Sorun merkezli öğretim tercih edilmelidir.



Öğrenmelerin hemen uygulanması fırsatı
verilmelidir.



Sorumluluk üstlenmesi, yaratıcı olması,
düşüncelerini sorgulaması desteklenmelidir.



Öğretimde geçmiş yaşantılarından
yararlanmasına önem verilmelidir.



Kendi sağlık davranışlarını değerlendirmesi
sağlanmalıdır.


Yetişkinlik 


Kurallara uyar.
Rollerini sürdürmeye özen gösterir.
Ailesi ve sosyo-ekonomik
sorumluluklarına önem verir.



Geleceğe yönelik planları vardır.



Duygusal olarak gelişmiştir.


Yaşlılık/
İhtiyarlık 

Sıklıkla görmeyi, işitmeyi engelleyen algı 
kusurları vardır.
Duyusal değişimler, harekette
sınırlanma, fiziksel koordinasyon sorunları

Öğretme-öğrenme sürecinin her aşamasına,
özellikle hedeflerin belirlenmesine ailenin de
katılması sağlanmalıdır.
Etkin olması, tartışmaya katılması
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öğrenme yeterliğini etkiler/sınırlar.

desteklenmelidir.



Sıklıkla uyku bozuklukları görülür.



Bağımsızlığını sürdürme isteği önem
taşır.






Alışkanlıklarının değişmesi endişe
uyandırır.



Karar vermede zorluk çeker.



Unutkanlık artar, sık sık soru sorar.



Kişisel konulara ilgisi devam eder.



Sık sık dinlenmek ister.
Yaşla entelektüel beceriler arasında çok
önemli bir bağ yoktur.



Hastanın güçlü olduğu yönlere ve sağlığa
odaklanmalıdır.
Öğretim yaklaşımlarında öğrenme
kapasitesi, duyu organlarının durumu dikkate
alınmalıdır.
Öğretim kısa süreli (10-15 dk.), sık aralıklı
olmalıdır.



Sık sık tekrarlar yapılmalıdır.



Hedefler kısa vadeli, ulaşılabilir olmalıdır.



Örneklere, benzetmelere fazla yer
verilmelidir.



Yavaş hızda, sohbet edercesine
konuşulmalıdır.
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Uygulamalar
Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
1. Erden, Münire &Akman, Yasemin; Eğitim Psikolojisi, Ankara, Arkadaş Yayınevi, 2014.
2. Senemoğlu, Senem; Gelişim-Öğrenme-Öğretim, İstanbul, Pegem Akademi Yayıncılık, 2014.
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Uygulama Soruları
1) Uygulamaya çıktığınız klinik ortamda hasta eğitimi etkileyen olumlu/olumsuz faktörleri
gözleyip gruplandırarak açıklayınız.
2) Hastanızın içinde bulunduğu gelişim düzeyinin uygulayacağınız hasta eğitimini nasıl
etkileyeceğini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede, hasta eğitimi etkinliklerini etkileyen temel faktörler ve ilgili temel
öğrenme ilkeleri; gelişim-öğrenme yeterliği, fiziksel gelişim, bilişsel gelişim ve psikosoyal
gelişim başlıkları altında ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Tip 1 diyabet tanısı almış, ortaokula giden oniki yaşındaki Ali’nin okul hemşiresi, Ali’nin
içinde bulunduğu gelişim döneminin özellikleri dikkate alındığında, aşağıdaki becerilerden
hangisini yapmasını beklemez?
a) Kendi kendine insülin enjeksiyonu yapabilmesi
b) Şekerli gıdalar yememesi
c) Sık aralıklarla ve az öğünler ayarlaması
d) Düzenli spor yapması
e) İnsülin kalemiyle oyun oynaması
2. Bir hasta eğitiminde hastaların öğrenme sürecine etkin olarak katılabilmeleri ve hedeflere
ulaşabilmeleri için öncelikle aşağıdakilerden hangisi sağlanmalıdır?
a) Eğitimde hastaların yanlışlarının hemen düzeltilmesi
b) Öğretilecek üst düzey becerilerin somut örneklerle açıklanması
c) Zor konuların öğretilmesinde hareketli etkinliklere yer verilmesi
d) Hastaların konuyla ilgili bilişsel gelişim düzeyine sahip olması
e) Her aşamayı öğrenen hastaya pekiştireç verilmesi
3. Bireyin yaşam süresince fiziksel gelişiminin en hızlı olduğu dönemler sırası ile aşağıda
verilen seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) Ergenlik, doğum öncesi, bebeklik
b) Doğum öncesi, bebeklik, ergenlik
c) Doğum öncesi, ergenlik, bebeklik
d) Bebeklik, ergenlik, doğum öncesi
e) Bebeklik, doğum öncesi, ergenlik
4. "Aynı yaşlardaki kuzenlerden birisi konuşmayı ve yürümeyi diğerinden daha erken
öğrenmiştir" bu durum gelişimin hangi ilkesi ile açıklanabilir?
a) Gelişim nöbetleşedir.
b) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
c) Gelişimde kritik dönemler vardır.
d) Gelişimin belli bir yönü vardır.
e) Gelişimde bir süreklilik vardır.
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5. Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlik dönemindeki hasta eğitiminde mutlaka dikkate alınır?
a) Hastanın sadece kendisi ile eğitim gerçekleştirilir.
b) Eğitimde oyun yolu seçilir.
c) Basit, anlaşılır ve kısa cümleler kurulur.
d) Eğitimde resimli kısa hikâyelerden yararlanılır.
e) Hasta eğitiminde sorun merkezli bir eğitim tercih edilir.
6.

Hastanın fiziksel gelişim düzeyi öğrenmesini nasıl etkiler? Kısaca açıklayınız.

7. Öğrenme yeterliği/gelişimi açısından ergenlik döneminin özellikleri nelerdir? Bu dönemdeki
bir hastanın eğitiminde neler dikkate alınmalıdır?
8. Öğrenme yeterliği/gelişimi açısından oyun çocukluğu döneminin özellikleri nelerdir? Bu
dönemdeki bir hastanın eğitiminde neler dikkate alınmalıdır?
9. Öğrenme yeterliği/gelişimi açısından okul döneminin özellikleri nelerdir? Bu dönemdeki bir
hastanın eğitiminde neler dikkate alınmalıdır?
10. Öğrenme yeterliği/gelişimi açısından yaşlılık döneminin özellikleri nelerdir? Bu dönemdeki
bir hastanın eğitiminde neler dikkate alınmalıdır?

Cevaplar
1)e

2)d

3)b

4)b

5)e
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4. HASTA EĞİTİMİNİ ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLER 2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Öğrenme Güdüsü
4.1.1. Sağlık İnancı
4.1.2. Dikkat
4.1.3. Etkin Katılım
4.1.4. Hastalığa Adaptasyon/ Uyum
4.2. Öğrenme Ortamı
4.3. Eğitimci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular







Öğrenme güdüsü nedir? Öğrenmeyi nasıl etkiler?
Hasta ve ailesinin öğrenme güdüsünü etkileyen faktörler nelerdir?
Sağlık inançları insan davranışlarını ne şekilde etkiler?
Hastanın hastalığa uyum süreci aşamalarında gösterdiği davranışların özellikleri nelerdir?
Eğitimde nelere dikkat edilmelidir?
Öğrenme ortamı hangi özellikleri taşımalıdır?
Eğitimci hangi özellikleri taşımalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hasta Eğitimini Etkileyen Hasta eğitimini etkileyen
Faktörler
faktörleri
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hasta Eğitimini Etkileyen Farklı
yaş gruplarındaki
Faktörler
hastaların eğitimdeki ilkeleri
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hasta Eğitimini Etkileyen Hasta eğitimini etkileyen temel Okuyarak/Araştırarak
Faktörler
faktörlerin
birbirleriyle
ilişkilerini kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar
 Öğrenme güdüsü
 Sağlık inancı
 Dikkat
 Etkin katılım
 Hastalığa adaptasyon süreci
 Öğrenme ortamı
 Eğitimci
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Giriş
Önceki ünitelerden anlaşıldığı gibi sağlıklı birey/sağlıklı toplum için yaşamsal
öneme sahip olan eğitim etkinlikleri, usta-çırak ilişkisine temellenen ve rastgele yerine
getirilen etkinlikler olmayıp, bilimsel yapıdaki birçok özellikler taşır. Eğitim etkinliklerinde
bireyin öğrenmesini kolaylaştıran, destekleyen, güvence altına alan çeşitli faktörlerin,
ilkelerin dikkate alınması gereklidir. Bu nedenlerle, hasta ve ailesinin eğitiminde etkin ve
verimli öğrenmenin/davranış değişikliğinin sağlanmasında öğrenmeyi etkileyen temel ilkeler
dikkate alınmalıdır. Kuşkusuz bu ilkeler eğitimi, dolayısı ile hasta eğitimini etkileyen
faktörlerle yakından ilişkilidir ve hemşirenin, öğretme-öğrenme süreciyle ilgili işlevlerini
yönlendirmelidir.
Bu ünitede hasta eğitimini etkileyen faktörler öğrenme güdüsü, öğrenme ortamı ve
eğitimci başlıkları altında ele alınacaktır.
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4.1. Öğrenme Güdüsü
Öğrenmenin gerçekleşmesinde en önemli faktör, bireyin öğrenmeye güdülenmiş
olmasıdır. Güdü (motivasyon), bireyi belirli bir amaca doğru yönelten iç veya dış kaynaklı
uyarıdır. Öğrenmeye güdülenme, bireyi öğrenme amacıyla harekete geçiren bir güç, bir
başka deyişle öğrenmeye ilgi/istek duyma olarak özetlenebilir.
Öğrenme güdüsü, fiziksel/fizyolojik, psikolojik ve sosyal gereksinimlerden
kaynaklanabilir. Unutulmaması gereken temel öğe, öğrenmenin büyük ölçüde bireyin
öğrenmeye istek duymasına bağlı olduğudur. Birey öğrenme isteği duymazsa, öğrenmenin
gerçekleşmesi oldukça zor, hatta imkânsızdır. Ayrıca, sahip olunan bilgi, beceri, tutum ve
davranışlar kadar sosyokültürel ve psikolojik faktörler, çevre de güdülenmeyi etkiler.
Sosyal ve psikolojik kaynaklı güdülere, bireyin toplum tarafından kabul edilme isteği ve
özsaygı gereksinimi örnek gösterilebilir. Örneğin; görevini öğrenerek iyi yapma isteğinin
temelinde, yeterliliğe ve başarıya ulaşmak, ekip üyelerince kabul edilmek vb. gereksinimler yer
alır. Başarıya ulaşmak ise, bireyi daha fazla başarı için güdüler. Bu nedenle başarıya ulaşma, en
iyi güdüleyici olarak desteklenmelidir.
Güdüler hasta eğitimi yönünden ele alındığında, öğrenmeyi destekleyen güdülerin
sıklıkla fiziksel/fizyolojik kaynaklı olduğu görülür. Örneğin; fiziksel olarak fonksiyon
bozukluğu olan hastada eski gücüne, yaşamına kavuşmak isteği büyük olasılıkla gerekli
egzersizleri öğrenme güdüsünü arttıracaktır.
Genelde yaşamın sürdürülmesinde önemi olan bilgileri öğrenme isteği, sağlığı
geliştirmek ve nitelikli yaşamı sürdürmek için duyulan öğrenme isteğinden daha güçlüdür. Bu
nedenle güdülenmede unutulmaması gereken önemli bir noktada da her insanın sağlığını
geliştirmek, sürdürmek, korumak için yeterince istek duymadığıdır. Örneğin; solunum sistemi
sorunu olan bir kişinin sigara içmeye devam ettiği, kalp hastalıkları riski fazla olan şişman
bireyin uygun diyeti reddettiği sıklıkla görülmektedir.
Günümüzde sağlık hizmetlerindeki son yaklaşımlar, hastanın akut dönemden sonra olası
en kısa zamanda tedavi ve bakımını evde sürdürmesini desteklemektedir. Bu yaklaşımın
başarıya ulaşması ise, hasta ve yakınlarının evde bakım, tedavi ve nitelikli/sağlıklı yaşam
için sorumluluk üstlenerek önerileri yerine getirmelerine bağlıdır. Kısacası, inanmalı ve istek
duyulmalıdır. Bu nedenlerle hemşire, onların öğrenme gereksinimlerini belirlerken; öğrenme
güdüsünü değerlendirerek, eğitim etkinliklerinde sorumluluk üstlenmelerini desteklemelidir.
Ayrıca, hasta ve ailesinin sağlık bakımına yönelik davranışı/davranışları öğrenmesini güdülemek
için, o davranışın/davranışların ne yarar sağlayacağı, onların değer sistemine ne derecede uygun
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olduğu, gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığı üzerinde durulmalı, gerekli analizler
yapılmalıdır. Bu amaçla hemşire güdülenmeyi etkileyen; sağlık inancı, dikkat, etkin katılım,
hastalığa adaptasyon/uyum gibi temel faktörleri ve bu faktörlerle ilgili eğitim etkinliklerini
dikkate almalıdır.

4.1.1. Sağlık İnancı
Hasta ve yakınlarının sahip olduğu sağlık inancı, onların güdülenmesinde çok önemli bir
faktördür. Bu inançlar, sağlık ve hastalık hakkındaki düşünceler olup,
bireyin
sağlığını/hastalığını yakından ilgilendiren tutum ve davranışlarını şekillendirir. Örneğin;
hastalığının etkilerini önlemede kişisel olarak alacağı önlemlerin olumlu etkisi olduğuna inanan
bir hastanın, büyük olasılıkla öğrenme isteği de fazla olacaktır.
Bireyin sağlık davranışları, sıklıkla onun sağlık inancını da yansıtır. Örneğin; lifli
gıdaların konstipasyonu gidereceğine inanan bir hasta, diyetinde lifli gıdalarla beslenmeye
özen gösterecektir.
Sağlı
inancının
oluşmasında
sosyo-kültürel
yapı
ve
özellikler,
yakınların/akrabaların/komşuların önerileri, folklorik uygulamalar, hastalıkla ilgili kalıplaşmış
davranışlar ve dini inançlar önemli rol oynar.
Bu kısa açıklamalardan anlaşıldığı gibi, bireyin sağlık inancını oluşturan değişkenler çok
çeşitlidir. Bu değişkenlerin sistematik bir yaklaşımla ele alınıp değerlendirilmesi zorunluluğu
1970’li yıllarda sağlık inancına yönelik modellerin geliştirilmesine neden olmuştur. Geliştirilen
çok sayıdaki sağlık inancı modellerinin amacı; bireyin sağlık inancı ve davranışları
arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Bu modeller, hemşirenin sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun
sağlığını sürdürmesi, geliştirmesi, korunması veya yeniden kazanmasında hangi inançların,
hangi davranışların, kısacası hangi faktörlerin etkili olduğunu anlamasına ve bunları dikkate alıp
uygun olan eğitim planını yapmasına yardımcı olur.

4.1.2. Dikkat
Dikkat, öğrenenin bir konuya odaklanmasını ve kavramasını destekleyen zihinsel bir
etkinliktir. Güdülenmede büyük önem taşır. Bilindiği gibi, birey çevresini seçici biçimde algılar.
Bu doğrultuda ele aldığımızda dikkat, duyu organlarından gelen uyarımların bazılarının seçilerek
alınması, diğerleriyle ilgilenilmemesi olarak açıklanabilir. Algısal seçimi, bir başka deyişle
dikkati etkileyen en önemli faktörler; bireyin beklentileri, ilgileri, inançları, sahip olduğu
değerler ve çevredir.
Öğrenmede dikkati konu üstünde toplama, ön koşul gerekliliklerinden birisidir. Ağrı,
açlık gibi fiziksel şikâyetler, yorgunluk, kaygı ve gürültü gibi çevresel etkenler dikkati kolaylıkla
dağıtırlar.
Hastanın dikkatini, dolayısıyla öğrenme güdüsünü etkileyen bir diğer önemli noktada
hastanın kaygı düzeyidir. Bilindiği gibi, hastalık durumunda bireyin yaşamını tehlikede
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hissetmesi, hastanın hastane ortamında bulunması kaygı nedenidir. Kaygı düzeyinin düşük
olması dikkati arttırırken, üst düzey kaygı, dikkati dolayısıyla öğrenme isteğini olumsuz yönde
etkiler. Bu nedenlerle hemşire eğitimi planlarken sözel ve sözel olmayan (yüz ifadesi, duruş vb.)
ipuçlarını dikkate alarak hastayı bu açıdan da değerlendirmelidir.

4.1.3. Etkin Katılım
Öğrenmenin yaşantı ürünü olduğu dikkate alındığında, öğretme-öğrenme sürecine etkin
katılımın öğrenmeye güdülenmedeki önemi ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle, öğrenenin
istenilen bir davranış değişikliğini gerçekleştirebilmesi için öğrenme-öğretme sürecinin her öğesi
ile (eğitici–materyal vb.) etkileşmesi gerekir. Etkin katılım yoluyla öğrenmeyi desteklemenin
yolları çeşitlidir. Sorumluluk üstlenme, öğrenilecek davranışın sağlığa katkılarını tartışma,
önkoşul öğrenmelere sahip olma, amaç birliği bunlara birer örnektir.
Hastanın öğretme-öğrenme sürecine etkin bir şekilde katılması öğrenmeyi kolaylaştırdığı
kadar, onun kendini ifade etmesine fırsat vererek hemşireyle olan iletişimini de güçlendirir.
Diyabet tanısı konulmuş bir hastayla ilgili sağlık sorunlarını paylaşıp onun düşüncelerini ifade
etmesini desteklemek, çözüm yollarını tartışmak etkin katılımı kolaylaştıran davranışlar olarak
örneklenebilir.
Etkin katılımı desteklemenin bir yolu da sağlıklı/hasta bireyin, ailenin ilgili eğitimde
yetki ve sorumluluk üstlenmeleridir. Bu çağdaş yaklaşımda birey, öğretme-öğrenme sürecinin
edilgen (pasif) alıcısı konumunda olmayıp etkin (aktif) bir üyesidir.

4.1.4. Hastalığa Adaptasyon/Uyum
Adaptasyon, bireyin karşılaştığı yeni durumlara çaba göstererek uyum sağlaması olarak
tanımlanabilir. Hastalık açısından ele aldığında ise adaptasyon; yaşamını/sağlığını tehdit eden bir
durumla karşılaşan bireyin, çaba göstererek hastalığa uyum sağlaması olarak açıklanabilir.
Bireyin geçici bir süre için de olsa, sağlığını kaybetmesi ve bu durumu kabullenmesi
oldukça zordur. Onun hastalığa adaptasyon süreci olarak isimlendirilen bir süreci yaşamasını
gerektirir. Hasta, bu süreç içinde zamanla hastalığın fiziksel, psikolojik, emosyonel ve sosyolojik
etkilerine uyum sağlar.
Hastalığa adaptasyon sürecinde, hasta bir dizi yaşantı içindedir ve bunlara tepki gösterir.
Bu yaşantı ve tepkiler bireysel özellikler kadar; hastanın hastalık öncesi benlik bilinci, yaşamdan
beklentileri, hastalığın ciddiyeti, geçirmiş olduğu benzer deneyimler, hastalığın neden
olduğu/olacağı yaşam biçimindeki değişiklikler vb. nedenlerle yakından bağlantılıdır.
Hastalığa adaptasyon sürecinin aşamaları genel olarak inkâr/red, öfke, pazarlık,
depresyon ve kabul olarak sıralanmaktadır. Bu aşamalarda ilgili yaşantı ve tepkiler süre,
sıralanma ve yoğunluk açısından bireysel farklılıklar gösterebilir. Hastalığa adaptasyon
döneminde hastanın bilinçli olmaya ve etkin desteğe gereksinimi vardır.
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Hasta eğitimi açısından ele alındığında, bireyin içinde bulunduğu hastalığa uyum aşaması
ile öğrenmeye hazır olup istek duyması arasında yakın bir ilişki olduğu görülür. Hemşirenin bu
aşamaların özelliklerini kavrayıp dikkate alması, öğretme-öğrenme sürecini etkin ve verimli bir
şekilde gerçekleştirmesi açısından çok önemlidir. Hasta, yaşadığı aşamanın özelliği nedeniyle
hastalığını anlamıyor/anlamak istemiyorsa, öğrenme isteği duymaz ve öğrenemez. Uygun
zamanda/aşamada yapılan öğretim etkindir ve hastalığa uyumu kolaylaştırır.
Hastalığa adaptasyon sürecinin inkâr/red, öfke, pazarlık, depresyon aşamalarında
öğrenmeye güdülenme alt düzeyde olduğundan özellikle geleceğe yönelik olarak düzenlenen
eğitim başarısızlıkla sonuçlanır. Kabul etme aşaması ise, hasta eğitimi için en uygun aşamadır.
Bu nedenle hemşire, hastanın hastalığa adaptasyon sürecinin hangi aşamasında olduğunu, onun
gösterdiği tipik davranışları gözleyerek belirlemelidir. Ancak, sözü edilen aşamaların her zaman
aynı sıra içinde geliştiğini düşünmek yanlıştır.
Unutulmaması gereken bir diğer önemli öğe, hasta kadar hasta ailesi ve yakınlarının da
hastalığa adaptasyon sürecinin aşamalarından geçtiği ve kendileriyle ilgili eğitim etkinliklerinde
bu durumun dikkate alınmasının gerekli olduğudur.
Öğretme-öğrenme süreci etkinlikleri ile hastalığa adaptasyon/uyum sağlama sürecinin
aşamaları arasındaki ilişki Tablo: 2 ’de özetlenmiştir.

Tablo 2: Hastalığa Adaptasyon/Uyum Sağlama Süreci ve Hasta Eğitimi
AŞAMA



İnkâr/Red



HASTA DAVRANIŞI

HASTA EĞİTİMİ

Hasta hastalığına bağlı sorunlarla 
başa çıkacak güçte değildir. Bu
nedenle:

Her türlü işlemin uygulanmasında,
empatik yaklaşılmalı, destek
sağlanmalı, gerekli açıklamalar
dikkatle yapılmalıdır.

“Benim birşeyim yok ” diyerek
hastalığı, gerçeği red eder.

Hastalığı hakkında konuşmak
istemez, ilgisizdir.

Hemşire, kendisiyle her konuda
görüşebileceğini hastaya
hissettirmelidir.



İnsanlardan uzak durur.



Durum aileye açıklanmalıdır.



Açık/net olmayan bilgileri
dinlemez veya çarpıtır.





İkna etme veya hastalığını anlatma

girişimleri kızgınlığa veya içe

Hastaya onun sorduğu veya
mutlaka bilmesi gereken bilgiler
verilmelidir.
Öğretim o anda yapılanlarla ilgili
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Öfke

kapanmaya neden olabilir.

olmalıdır (tanı, tedavi işlemleri vb.).

Hastanın öfkesini ve duygularını 
ifade etme gereksinimi vardır. Bu
nedenle:


Hastayla tartışılmamalı, ancak
ilgiyle dinlenmelidir.



Suçlayıcı ve şikâyet edicidir.



Öfkesini sıklıkla hemşireye

yöneltir. Neden ben? Sorusuna yanıt
arar.

Öğretim o anda yaşanan konularla
ilgili olmalıdır.
Aile desteklenmeli, hastanın
gösterdiği tepkilerin normal olduğu
açıklanmalıdır.
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Hasta hastalığından kaynaklanan
sınırlamaları hala kabul etmek istemez.
Bu nedenle:


Pazarlık

Sağlığının düzelmesi durumunda daha
dikkatli olacağına söz verir (Ör; Tanrı
yaşamama izin verirse ağzıma bir
yudum içki koymayacağım).
Hasta yardıma gereksinimi
olduğunun bilincine varır.
Öğrenmeye ve sorumluluk
üstlenmeye yönelir. Bu nedenle:
Depresyon/
Çözülme



Hastanın duygularını ifade etmesi
desteklenmelidir.



Gelecekte gerekli olacak bilgilerin
paylaşılmasına başlanmalıdır.



Duygularını açıkça ifade etmeye

başlar.



Hastalığının bazı değişikliklere
neden olduğunu anlayarak sorular sorar.
Hasta hastalığı kabul ederek onunla
mücadele etmek ister. Öğrenmeye 
kolay güdülenir. Bu nedenle;


Kabul



Durumunun farklı yönlerini
kavrayarak, bilgi edinmeye çalışır.

Öğretim o andaki durumla ve
yapılanlarla ilgili olmalıdır.



Bağımsızlığını kazanmaya yönelir.

Planlı öğretim için uygun zaman
belirlenmelidir.

Öğretim geleceğe yönelik bilgi ve
becerilere odaklanmalıdır.
Varolan durumla ilgili öğretim
sürdürülmelidir.
Taburcu olacağı dikkate alınarak,
aile de öğretime dâhil edilmelidir.

4.2. Öğrenme Ortamı
Hasta eğitiminin yapıldığı ortam, öğrenmeyi keyifli, verimli yapabileceği gibi,
kolaylıkla sıkıntılı ve verimsiz bir duruma getirebilecek önemli bir faktördür. Bu nedenle;


ortam öğrenilecek konuya yoğunlaşmayı destekleyecek rahatlıkta, sessiz ve
güvenli olmalı,
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uygun olan ışık, ısı ve eşya düzeni sağlanmalı,



hastanın mahremiyeti korunmalı,



hasta ailesi ve yakınlarının eğitime katılması gerektiğinde hastanın isteği dikkate
alınmalı,



sözel veya sözel olmayan iletişim kolaylıkla gerçekleşmelidir.

4.3. Eğitimci
Hasta eğitimi sürecinin en önemli ögesi eğitimcilerdir ve eğitimin başarısı, eğitimi
yapacak/sürdürecek eğitimcilerin mesleki ve bireysel nitelikleri ile bağlantılıdır.
Bu nedenle eğitimci; mesleki bilgi ve becerisini etkin olarak uygulamalı/kullanmalı,
• hoşgörülü, sabırlı, anlayışlı, sevecen,
• açık fikirli ve esnek,
• güdüleyici, cesaretlendirici ve destekleyici olmalıdır.
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Uygulamalar
Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
1. Erden, Münire &Akman, Yasemin; Eğitim Psikolojisi, Ankara, Arkadaş Yayınevi, 2014.
2. Senemoğlu, Senem; Gelişim-Öğrenme-Öğretim, İstanbul, Pegem Akademi Yayıncılık,
2014.
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Uygulama Soruları
1. Uygulamaya çıktığınız klinik ortamda hasta eğitimi etkileyen olumlu/olumsuz faktörleri
gözleyip gruplandırarak açıklayınız.
2. Uygulama alanınızdaki bir hastanızı kısaca tanıtıp; Hastanızın hastalığa uyum sürecinin
hangi aşamasında olduğunu gösterip davranışları örnek vererek açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ünitede hasta eğitimini etkileyen faktörler öğrenme güdüsü, öğrenme güdüsünü
etkileyen faktörler, öğrenme ortamı ve eğitimci başlıkları altında ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Eğitim hemşiresi olarak işe yeni başlayan Ayşe hemşire, eğitime girdiğinde çok
heyecanlanmakta ve hastaların ilgisini eğitimlere çekmekte çok zorlanmaktadır. Ayşe
hemşire heyecanını bastırmak ve hastaların ilgisini çekmek için aşağıdakilerden hangisini
yaparsa en etkili sonucu elde edebilir?
a) Bazı hastalar birbiriyle konuşuyor olsa da hemen derse başlarsa
b) Hastaların eski öğrenmelerini ölçmek için kısa bir test uygularsa
c) Beden diliyle sözsüz bir mesaj vererek hastaların hazır olmasını beklerse
d) Bağırarak eğitime hazır olmayan hastaların dikkatini çekmeye çalışırsa
e) Hastalardan birinden grubu susturmasını isterse
2. Aşağıdakilerden hangisi çevrenin etkisiyle meydana gelen bireysel farklılıklardan biri
değildir?
a) Ahlaki davranışlar
b) İlgiler
c) Çalışma alışkanlıkları
d) Özel yetenekler
e) Psikomotor beceriler
3. Aşağıda verilen ifadelerden hangisinde, öğrenmede bireysel farklılıklara ilişkin olarak uygun
olmayan bir nitelemede bulunulmaktadır?
a) Eğitim hedefleri açısından, ortak özellikler kadar önemlidir.
b) Çağdaş eğitim anlayışının üzerinde durduğu temel unsurlardandır.
c) Bireyin gelişim sürecinde kritik bir etkiye sahiptirler.
d) Eğitim programlarının hazırlanmasında dikkate alınan unsurlardandır.
e) Bireysel farklılıklar çevresel faktörlerden etkisinde değildirler.
4. "Her gelişim alanı birbirini etkiler” ifadesi hangi gelişim ilkesini açıklamaktadır?
a) Gelişim bir bütündür.
b) Gelişim genelden özele doğrudur.
c) Gelişim nöbetleşedir.
d) Gelişim baştan ayağa doğrudur.
e) Gelişim içten dışa doğrudur.
5. Gelişimle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Gelişim süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir
b) Gelişimde bireyler arasında farklılıklar olması doğaldır
c) Gelişim büyük kaslardan küçük kaslara doğrudur
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d) Gelişim alanları birbirlerinden bağımsız ele alınamaz
e) Gelişimde kalıtımla gelen özelliklerin dışına çıkılamaz
6. Öğrenme güdüsü nedir? Hasta ve ailesinin öğrenme güdüsünü etkileyen faktörleri sıralayarak
kısaca açıklayınız.
7.

Hastalığa adaptasyon/uyum süreçlerini sıralayarak, birini açıklayınız.

8.

Öfke aşamasında olan bir hastanın eğitiminde nelere dikkat edilmelidir? Kısaca açıklayınız.

9.

Hasta eğitiminde öğrenme ortamının neden önemlidir? Açıklayınız.

10. Bir eğitimcinin sahip olması gereken özellikler nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Cevaplar
1) e

2) d

3) e

4) c

5) e
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5. HASTA EĞİTİMİ ve ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Öğrenme Yaklaşımları
5.1.1. Davranışçı Öğrenme Yaklaşımı
5.1.2. Bilişsel Öğrenme Yaklaşımı
5.1.3. Hümanistik Yaklaşım ve Yetişkin Eğitimi
5.1.4. İletişim Yaklaşımı
5.2. Öğrenme Yaklaşımlarının Hasta Eğitimine Yansımaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hasta eğitimi etkinliklerinin bilimsel temele dayandırılmasının gerekleri nelerdir?
2) Öğretimde öğrenme kuramlarının işlevleri nelerdir?
3) Davranışçı öğrenme kuramlarına göre öğrenme nasıl gerçekleşir?
4) Bilişsel öğrenme kuramlarına göre öğrenme nasıl gerçekleşir? Davranışçı
kuramlardan farklılıkları ve ortak noktaları nelerdir?
5) Hümanist yaklaşım ve yetişkin eğitimi hangi özellikleri taşır?
6) Pedagojik yaklaşımla androgojik yaklaşım arasındaki farklılıklar nelerdir?
7) Hasta eğitiminde farklı öğrenme yaklaşımlarından yararlanılmasının gerekleri
nelerdir?
8) Hasta eğitiminde birey merkezli iletişim yaklaşımının temel alınmasının nedenleri
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Davranışçı öğrenme
yaklaşımı

Hasta eğitiminde davranışçı
öğrenme yaklaşımını
açıklayabilmek.

Okuyarak/Araştırarak

Bilişsel öğrenme
yaklaşımı

Hasta eğitiminde bilişsel
öğrenme yaklaşımını
açıklayabilmek.

Okuyarak/Araştırarak

Hümanistik yaklaşım
ve Yetişkin eğitimi

Hasta eğitiminde yetişkin
eğitimi ilkelerini
kavrayabilmek.

Okuyarak/Araştırarak

İletişim yaklaşımı

Hasta eğitiminde iletişim
yaklaşımını kavrayabilmek.

Okuyarak/Araştırarak

Öğrenme
yaklaşımlarının hasta
eğitimine yansımaları

Hasta eğitiminde farklı
öğrenme yaklaşımlarından
yararlanılmasının önemini
açıklayabilmek.

Okuyarak/Araştırarak

Öğrenme
yaklaşımlarının hasta
eğitimine yansımaları

Farklı öğrenme
yaklaşımlarına göre
öğrenmenin nasıl
gerçekleştiğini kavrayarak,
ilgili etkinliklerde dikkate
almak.

Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak
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Anahtar Kavramlar


Öğrenme kuramları



Davranışçı yaklaşım



Bilişsel yaklaşım



Hümanistik yaklaşım



Yetişkin eğitimi



İletişim yaklaşımı



Birey merkezli iletişim
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Giriş
Eğitim ve sağlıkla ilgili hizmetler, çok boyutlu ve karmaşık yapı taşıyan insana
odaklanmıştır. Bu nedenle eğitim ve sağlık bakımını bir araya getiren etkinlikler kapsamlı şekilde
ele alınmalı, bilimsel bir temele dayandırılmalı ve ilgili uygulamalar bu konularda yeterliğe
ulaşmış profesyoneller tarafından yerine getirilmelidir.
Bu yaklaşımla ele aldığımızda bu iki kavramı bir araya getiren hasta eğitimi, belirli bir
amaca yönelik olarak planlanmış öğrenme-öğretme sürecini, etkin iletişim ve etkileşimi kapsar.
Aynı nedenlerle ilgili etkinlikler bilimsel gerçeklere temellenmeli, sorun çözümleyici olmalı,
dinamik bir yapı sergilemelidir. Bilindiği gibi öğrenme, yaşam boyu devam eden ve davranışta
kalıcı değişiklikler oluşturan bir süreçtir. Bu yaklaşımla sağlıkla ilgili eğitim etkinlikleri yalnızca
bilgi aktarımı olmayıp; sağlık bakımına yönelik doğru kararların alınmasını, sağlıklı yaşamı ve
hastalık halinde iyileşmeyi destekleyen davranış değişikliklerinin kazanılmasını amaçlar. Bir
başka deyişle, sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun olumlu sağlık davranışları geliştirmesine
yardım eden etkileşim sürecidir.
Amaçlanan davranış değişikliklerinin nasıl gerçekleştiği ise ilgili kuramlarla açıklanır. Bu
nedenle hemşire, bu kuramları yansıtan yaklaşımları ve uygulamasına yol gösterecek ilkeleri
kavramalı, hasta eğitimi için gerekli olan bilimsel temeli kazanmalıdır.
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5.1. Öğrenme Yaklaşımları
İnsan biyolojik yapısı ve özellikleri ile öğrenmeye hazır olarak dünyaya gelir. Bu kapasite
ile birey, yürümekten karmaşık sorunları çözmeye, felsefi düşünceye kadar çok çeşitli
davranışları öğrenme yolu ile kazanır. Öğrenme bilgi (biliş), hareket (devim-motor koordinasyon)
yanında duyuşsal alanı kapsayan davranışları da içerir. Bir başka deyişle insanlar, öğrenme yolu
ile bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazanırlar. Bu davranışlar birbirleriyle bağlantılıdır. Birindeki
değişmeyi diğerindeki değişme izler. Bu değişmelerde bazı alanlar öne çıksa da bunlar
birbirlerine bağımlıdır.
Öğrenme yaklaşımlarına temel oluşturan öğrenme kuramları sözü edilen davranış
değişikliklerinin nasıl geliştiği konusundaki varsayımlardır. Kuramlar ayrıca; düşünce, davranış,
değer ve tutumların oluşma mekanizmasının anlaşılmasını, kavranmasını sağlar. 20. yy.’da pek
çok öğrenme kuramı geliştirilmiştir. Bunlar formal eğitime, öğrenme-öğretme sürecine yön veren
temel öğeler, ilkeler olarak yansımaktadır.
Diğer bilim dallarında olduğu gibi öğrenme alanında birden fazla kuram mevcuttur. Bu
durum bir yetersizliğin göstergesi olmayıp psikologların, eğitimcilerin giderek derinleşen
görüşlerinin, zenginleşen bakış açılarının ve gelişen araştırma yöntemlerinin ürünüdür. Ayrıca
farklı kuramların varlığı, öğrenenlerin ve öğrenme durumlarının/ortamlarının farklı özellikler
taşıdığı dikkate alınırsa bir zorunluluktur. Farklı yaklaşımların anlaşılması öğretme yetisini
arttırır.
Hemşireler eğitimle ilgili etkinliklerde farklı özelliklere, farklı deneyim ve becerilere
sahip bireylere farklı konularda eğitim vermek zorunda olduklarından, doğal olarak farklı
kuramlardan yararlanmaları gerekir.
Genel olarak hasta eğitimine yol gösterecek kuramları yansıtan öğrenme yaklaşımları;


Davranışçı Öğrenme Yaklaşımı



Bilişsel Öğrenme Yaklaşımı



Hümanistik Yaklaşım ve Yetişkin Eğitimi



İletişim Yaklaşımı olarak ele alınmaktadır.

5.1.1. Davranışçı Öğrenme Yaklaşımı (Koşulcu, Çağrışımcı Grup)
Davranışçı yaklaşımcılar öğrenmeyi, bir dizi uyaran ve bu uyarana karşı gösterilen tepki
(davranım) arasında bağ kurma işi olarak açıklamaktadır. Uyaran, duyulan bir ses, görülen bir
ışık, alınan bir tat vb. organizmayı harekete geçiren iç ve dış olaylardır. Bir uyarıcı karşısında
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organizmada meydana gelen fizyolojik ya da psikolojik değişme tepki olarak adlandırılır.
Örneğin; gözümüze gelen bir ışık uyarıcı, gözümüzü kapamamız bir tepkidir.
Davranışçı yaklaşımcılara göre öğrenme üç şekilde gerçekleşir: Klasik Koşullanma,
Edimsel Koşullanma Ve Gözlem Yoluyla Öğrenme.
İ.Pavlov’un öncülük ettiği klasik koşullanma (klasik şartlanma) yaklaşımına göre bu tür
öğrenmeler genellikle rastlantısal olarak meydana gelmektedir. Fobik tepkiler, klasik
koşullanmaya örnek olarak gösterilebilir. Bu nedenle eğitim ortamında uygulamak oldukça
güçtür. Bireyin duyuşsal özelliklerinin (değer, tutum, sevme, korku, kaygı vb.) oluşmasında rol
oynayabilir. Örneğin;

bir sağlık kurumunda edinilen olumsuz bir yaşantı daha sonra tüm sağlık
kurumlarına karşı olumsuz tepki göstermeye neden olabilir.

başarılı olduğumuz bir sınavda kullandığımız bir kalemin bize şans getirdiğine
inanıp tüm sınavlara o kalemle girebiliriz.
Bu nedenle, eğitim ortamında öğrenenlerin olumsuz yaşantılar edinmesinden kaçınılmalı
ve geçmiş yaşantılarda kazanılan olumsuz koşullanmalar varsa bu davranışlar söndürülmeye
çalışılmalıdır.
Genel bir değerlendirmeyle, klasik koşullanma kuramcıları bireyin belli bir nesneye ya da
olaya karşı gösterdiği bazı tepkilerin klasik koşullanma ile öğrenildiğini açıklamakta, karmaşık
bilgilerin öğrenilmesini açıklamakta yetersiz kalmaktadırlar.
E.L Thorndike ve B.F. Skinner’ın öncülük ettiği edimsel koşullanma yaklaşımına göre
bu tür öğrenme, davranışların sonuçlarına bakarak yeni davranışlar kazanma sürecidir.
E.L.Thorndike edimsel koşullanmayı, yapılan bir davranışın ortaya çıkardığı sonuçlarla ilgili bir
öğrenme olarak açıklamıştır. Edimsel koşullanma, klasik koşullanmadan farklı olarak bilinçli,
istendik, amaçlı davranışlarımızla ilgilidir. Skinner’e göre davranış, organizma için hoşa giden
olumlu bir durum yaratıyorsa o davranışın tekrar ortaya çıkma olasılığı artmaktadır.
Bu tür koşullanmada davranışı izleyen ve organizma üzerinde hoşa gidici bir etki
yaratarak davranışın (edimin) ortaya çıkma olasılığını arttıran uyarıcılara pekiştireç denir. Diğer
bir deyişle pekiştirilen davranış öğrenilir ve edimsel koşullanma yapılırken bireyde istenilen
davranışın pekiştirilmesi gerekir. Pekiştirmenin türü, zamanı, sıklığı bireyin özelliklerine ve
kazandırılmak istenen davranışa göre değişiklik gösterir. Pekiştireç çeşitleri ; olumlu (pozitif) ve
olumsuz (negatif) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Olumlu pekiştireç; bir davranış yapıldıktan
sonra sonuç alınması, onu bir ödülün ya da hoşa giden bir durumun izlemesidir. Okulda iyi not
aldıktan sonra annemizin memnun olması, uygulama sonrası hastamızın yüzünün gülmesi vb.
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Olumsuz pekiştireç ise, rahatsızlık veren bir uyarının, hoşa gitmeyen bir durumun sona
erdirilmesi ya da ondan uzaklaşılmasıdır. Ayakkabısı sıkan bir kişinin ayakkabısını çıkarması vb.
Edimsel koşullanma özellikle çocuk eğitiminde, devimsel ve duyuşsal davranışların
kazandırılmasında önemli rol oynar.
E. Miller, J.Dollard ve A. Bandura, gözlem yoluyla öğrenme yaklaşımının öncüleridir.
Bu yaklaşım sıklıkla taklit yoluyla öğrenme, model alma, sosyal öğrenme olarak da isimlendirilir.
Albert Bandura’ya göre gözlem, basit bir olgu değildir. Bireyi bilgilendirme işlevi de vardır.
Bireyin, çevresindeki kişilerin davranışlarını gözlediğini ve bu gözlemlerden bazı sonuçlar
çıkararak kendisi için yararlı olan durumlarda aynı davranışı sürdürdüğünü savunur. Birey,
genellikle sonucu olumlu olan davranışları model alma eğilimindedir. Gözlem yoluyla öğrenme,
eğitimde doğru modellerin örnek oluşturulmasıyla kullanılabilir. Örneğin; mesleki uygulamaları
psikomotor beceri laboratuvarında eğitimcilerden izleyip, uygulamaya geçirmemiz, ameliyat
olacak bir hastaya hemşirenin ameliyattan 6 saat önce sıvı ve katı besinlerin alınmasınını
kesilmesini söylemesi, gözlem yoluyla öğrenmeye birer örnektir.
Unutulmaması gereken önemli bir nokta, bizlerin genellikle sonucu olumlu olan
davranışları model alma eğiliminde olduğumuz ancak bazı durumlarda olumsuz davranışları da
model alabileceğimizdir.
Sonuç olarak, davranış kuramlarını yansıtan davranışçı yaklaşımda öğrenme, uyarana
karşılık gösterilen tepki olarak açıklanmaktadır. Davranışçı yaklaşımcılara göre;


Yaparak öğrenme esastır.



Öğrenmede fiziksel çevre ve pekiştirme önemli yer tutar.


önemlidir.


Becerilerin kazanılmasında ve öğrenilenlerin kalıcığının sağlanmasında tekrar

Öğrenmede güdülenmenin önemli bir yeri vardır.

5.1.2. Bilişsel Öğrenme Yaklaşımı (Alan, Gestalt Grubu)
Karmaşık bir yapı gösteren insan davranışının, davranışçı yaklaşımda olduğu gibi sadece
uyaran ve bu uyarana gösterilen bir tepki/davranış olarak açıklanamayacağını ileri süren bilişsel
kuramcılar, 1960’lı yıllarda bilişsel süreçlere yönelik çalışmaları geliştirmişlerdir. Bu
çalışmalarda kavram ve ilke öğrenme, problem çözme, eleştirel düşünme gibi bilişsel ağırlık
taşıyan daha karmaşık davranışların öğrenilmesi açıklanmaya çalışılmıştır. Piaget, Bruner ve
Ausubel gibi psikolog ve eğitimcilerin katkılarıyla giderek gelişen bu çalışmalar bilişsel
kuramlar adı altında toplanmıştır. Biliş, insan zihninin dünyayı, kendini ve çevresindeki olayları
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anlamaya yönelik yaptığı işlemlerin tümüdür. Bu kuramcılar, ağırlıklı olarak bilişsel (zihinsel)
süreçler üzerine odaklanmışlar, bu süreci açıklamaya çalışmışlardır.
Bilişsel yaklaşımcılara göre öğrenme, uyarıcı ile davranış arasında ilişki kurmaktan çok
daha karmaşık bir süreçtir. Bu yaklaşımcılar insanı edilgen/pasif bir canlı olarak değil, algılayan,
uyarıcıları işleyen, anlamlandıran, etken/aktif bir sistem olarak görürler ve öğrenenin kendi
girişimine ve kendi kontrolüne önem verirler. Onlara göre insanı diğer canlılardan ayıran en
belirgin özellik, onun gelen uyarıcıları zihinsel süreçlerle işleyebilme, anlamlandırabilme
yeteneğidir. Birey, bu süreçler yoluyla çevresi ve kendi hakkında yeni bilgiler edinir, eski olayları
hatırlar, sorunları çözümler ve geleceğe yönelik planlar yapar. Bu yaklaşımclar, öğrenme
sürecinde meydana gelen uyarıcının algılanması, yeni bilgilerin öncekilerle karşılaştırılması,
kazanılan bilgilerin belleğe depolanması, hatırlanması gibi bilişsel süreçlerle ilgilenirler.
Öğrenmeyi kavrama, görüş, beklenti veya düşünce düzeyinde oluşan değişim süreci olarak
açıklarlar. Ayrıca bireyin fiziksel çevresinden çok psikolojik çevresinde yoğunlaşarak,
öğrenmenin bir etkileşim süreci olduğu görüşünü savunurlar. Onlara göre öğrenme, bir dizi
algının yeniden organize edilmesi, biçimlendirilmesidir. Öğrenen belirli bir durumdaki sorunları
algılayıp, kavrayınca/anlayınca davranışını değiştirir. Öğrenmede içsel süreçler ve bireysel
özellikler önem taşır.
Öğrenmenin açıklanmasında temel olan bu iki yaklaşım birbirlerini tamamlayıcı rol
oynarlar. Davranışlarımızın bazılarını, yemek kokusunda ağzımızın sulanması örneğinde olduğu
gibi koşullanma yoluyla öğreniriz. Öte yandan sağlıklı yaşam biçiminin kavranması, zihinsel
süreçlerin ağırlık kazandığı bir süreçtir.
Davranışçı ve Bilişsel Öğrenme Yaklaşımlarının Ortak Özellikleri

Bireyin belli bir şeyi öğrenmeye/yapmaya karşı ilgi ve istek duyması olan
güdülenme (motivasyon) öğrenmenin odak noktasıdır. Güdü ister fizyolojik, ister psikolojik, ister
sosyal gereksinimlerden kaynaklansın, öğrenmenin gerçekleşmesinde kritik roldedir.

Bireyin kendisinden gelişen iç kaynaklı güdüler, öğrenmeyi dış kaynaklı
güdülerden daha fazla etkiler.


Ödüllendirme, öğrenmede olumlu rol oynar.


Öğretmen ve öğrenci arasında öğrenme hedeflerinin anlaşılması amaç birliğini
sağlar ve öğrenmeyi kolaylaştırır.


Öğrenme-öğretme sürecine öğrenenin etkin/aktif katılımı öğrenmeyi destekler.


Öğrenme-öğretme sürecinin hedeflere ulaşmasında öğrenenin hazır bulunuşluk
düzeyi önemlidir.
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Öğrenme yaşantıları ve deneyim, öğrenme için gereklidir.


Birey için anlam taşıyan ve kullanabileceği öğrenme yaşantıları öğrenmede
kalıcılığı attırır.


Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olma, çalışma ve tekrar öğrenmeyi destekler.

5.1.3. Hümanistik Yaklaşım ve Yetişkin Eğitimi
Öğrenmeye temel oluşturan ve hasta eğitimi ile yakından bağlantısı olan bir diğer
yaklaşım bilişsel öğrenme kuramını temel alan hümanist/insancı yaklaşımdır.
Bilimsel yaklaşıma temellenen ve hemşirelik felsefesiyle bütünleşen Hümanistik
Yaklaşım, diğer bireylere karşı insancı bir bakış açısı/tutum geliştirmeyi vurgulmakta, bireyin
duygu ve düşüncelerinin değerli olduğuna, bireysel kimliğinin, özpotansiyelinin ve sağlıklı bir
benlik duygusunun gelişmesi için eğitimde duyuşal öğrenlerin ön plana alınması gerektiğine
dikkat çekmektedir. İnsanı merkeze alan bu yaklaşım, onu yaşamının anlamı ve amacı olan bir
bütün olarak kabul eder.
Son yıllarda yaşanan toplumsal değişimler, öğrenmenin yaşamboyu sürdüğü gerçeği ve
eğitimin dinamik yapısı, eğitim bilimcilerinin gerek kronolojik, gerekse yaşantı olarak yeterince
olgunlaşmamış bireylere yönelik olan pedagojik yaklaşımları sorgulamalarını zorunlu kılmıştır.
Pedagojik yaklaşımda öğrenenler, genellikle başkaları tarafından alınan kararların,
seçilen bilgilerin pasif alıcısı, uygulayıcısı durumundadırlar. Eğitimciler ise karar veren, her şeyi
bilen, tüm soruları cevaplandıran bir kumandan konumundadırlar. Bu yaklaşımın yetişkinlerin
eğitiminde sorunlara neden olduğunu savunan uzmanlar, yetişkinlerin bağımsız olma özelliği
taşıdığını, kendileriyle ilgili kararları kendilerinin vermek istedikleri ve öğrenmenin bireysel bir
etkinlik olduğu gerçeğinden yola çıkarak hümanist görüşlerden kaynaklanan ve bilişsel öğrenme
kuramlarını yansıtan yaklaşımları geliştirmişlerdir. İnsanı birey olarak ele alan bu yaklaşım, onu
yaşamının anlamı ve amacı olan bir bütün olarak kabul eder (C.Rogers). Bireyi merkeze alan bu
yaklaşımda öğrenme-öğretme sürecinde; öğrencinin katılımı, kendi dünyası ve diğer insanlarla
olan ilişkisi, geçmiş yaşantıları ve öğrenilen davranışın bireye kazandıracağı yararlar önem taşır.
Öğrenen, öğrenme yaşantılarının amacını kavramalı, bu amaca ulaşma isteği duyarak sorumluluk
üstlenmelidir.
Bu görüşlerin günümüzde yaygın şekilde uygulanmasına öncülük eden eğitimci
M.Knowles yetişkin eğitimini (androgojik yaklaşımı) geliştirmiştir. Androgoji, yetişkinlerin
öğrenmesine yardım etme bilim ve sanatıdır. Bireyi merkeze alan bu yaklaşımda M.Knowles
kısaca;
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öğrenmenin temel öğelerinin; karşılıklı saygı, güven, destek, işbirliği ve özen
göstermek olduğunu ve böylece öğrenene zevk verdiğini,

öğrenmede etkinliğin, öğrenenlerin öğrenme-öğretme sürecinin her aşamasına
aktif biçimde katılıp düşünmesine bağlı olduğunu,

öğrenenlerin geçmiş yaşantılarının ve öğrenilenlerin kısa zaman içinde
kullanılmasının, sorunlara çözüm üretmesinin önemli olduğunu,

öğrenenlerin, öğrenme ortamında sorumluluk ve etkin roller üstlendiğinde daha
kolay öğrendiğini,

olduğunu,

öğrenmenin bilgi ve öğrenme yaşantısı arasındaki etkileşimle yakından bağlantılı


ilgi duyulan alana yoğunlaşmanın, yaratıcı, araştırıcı, yenilikçi süreçlerin
öğrenmeyi güçlendirdiğini vurgular.
Androgoji/yetişkin
eğitiminde
eğitimci
kavramı
yerine
kolaylaştırıcı/yol
gösterici/yönlendirici kavramları tercih edilmektedir. Rolleri ise; açıklayan, yorumlayan,
değerlendiren, yardım eden, uygulayan, görevinde uzman, grup yöneticisi ve kaynak kişi olarak
özetlenebilir.
Dewey’e göre ise, yetişkinlerin öğrenebilmesi için; YAŞANTI; öğrenilenlerin gerçek
yaşamla örtüşmesi, DEMOKRASİ; öğrenilenlerin demokratik bir ortamda paylaşılması ve
SÜREKLİLİK; öğrenilenlerin devamlılık ve süreklilik içermesi gerekir.

5.1.4. İletişim Yaklaşımı
İletişim, bireylerin kendini ifade etme ve başkalarını anlama yoludur. İleti ve bu iletiyi
alan arasında oluşan iki yönlü bir süreçtir. Bireyin, diğerlerini etkilediği tüm süreçleri kapsar.
Düşüncelerin, duyguların, amaçların, gereksinimlerin insanlar arasında karşılıklı olarak
iletilmesini sağlar. Birer sağlık eğitimcisi olan hemşirelerin, insan etkileşimindeki dinamikler
hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir. İletişim, sağlıklı/hasta birey, aile
ve yakınlarının bakım ve eğitim gereksinimlerinin anlaşılıp karşılanmasında en önemli araçtır.
Hemşirelerin sağlıklı/hasta bireyle olan iletişimi, iş/görev ve birey merkezli yaklaşım
olmak üzere iki grup içinde toplanabilir.
İş/görev merkezli yaklaşımda hemşire rollerine, kurallara bağlı olarak bireye nasıl
davranması gerektiğini otoriter şekilde anlatmaya, iletmeye eğilimlidir. Amaçların
belirlenmesinde paylaşım söz konusu değildir. Hemşire hemşire, hasta hasta rolündedir.
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Birey merkezli yaklaşımda hemşire, işlevlerini gerçekleştirirken bireyin değer ve
inançlarını, kendine özgü özellik ve gereksinimlerini dikkate alır. Empatiktir. Böylesi bir iletişim
daha kapsamlı, daha demokratik, daha insancı özellik taşır. Bireye kendisi ile ilgili konularda
gerekli açıklamalar yapılır, bilgi verilir, katılımı sağlanır, düşünceleri göz ardı edilmez. Birey
kendisini daha rahat ve güvenli hisseder.

5.2. Öğrenme Yaklaşımlarının Hasta Eğitimine Yansımaları
Öğrenme yaklaşımlarının kavranması, hemşireye sağlık eğitimi kapsamı içinde yer alan
hasta eğitiminde gerekli olan bilimsel temeli ve ilgili ilkeleri kazandırır. Unutulmaması gereken
önemli husus, aynı bireye, aynı amaç doğrultusunda farklı eğitim yaklaşımlarının birlikte
kullanılmasına sıklıkla gerek duyulacağıdır.
Davranışçı yaklaşım: Bu yaklaşımda birey; görme, işitme, hissetme vb. çeşitli duyularını
kullanarak öğrenmeye etkin şekilde katılmalıdır. Örneğin; kolostomi bakımı, koltuk
değnekleriyle yürüme vb. devimsel (psikomotor) becerilerin öğrenilmesinde daha etkilidir.
Devimsel becerilerin kazanılması güdülenmeyi, bilgi desteğini ve davranışın kolaydan zora doğru
öğrenilmesini gerektirir. Kazanılan davranışın kalıcı olması için uygulama yeterince tekrar
edilmelidir.
Bilişsel yaklaşım: Bu yaklaşım, yeni bilgi ve bu bilginin kazandıracağı yeni tutum ve
davranışların öğrenilmesinde daha etkili olup bireyin bir amaca sahip olması güdülenmeyi
dolayısı ile öğrenmeyi destekler. Kavramların bireye ne ifade ettiği ve kavramlar arası ilişki
kurulması önemlidir. Örneğin; diyabetli bir kişinin nitelikli bir yaşam biçimine ulaşma isteği
duyması ve hastalığı ile beslenme alışkanlıkları arasındaki bağlantıyı kavraması, onun
öğrenmesini bir başka deyişle hastalığına uygun beslenme tarzını davranışa geçirmesini büyük
ölçüde kolaylaştıracaktır.
Hastanın kullanacağı ilaç hakkında bilgi edinip olası yan etkilerini kavraması
amaçlandığında da öğrenme-öğretme sürecinde bu yaklaşıma ağırlık verilir.
Hümanistik yaklaşım: Bireyi merkeze alan bu yaklaşımda birey, öğrenme yaşantılarının
acını kavramalı, bu amaca ulaşma isteği duyarak sorumluluk üstlenmelidir. Farklı yaş grupları
farklı yaklaşımları gerektirir. Çocuklar yeterince olgunlaşmadıkları, yeterince deneyim sahibi
olmadıkları ve yetişkinlere kıyasla daha bağımlı oldukları için eğitimlerinde daha katı planlı,
öğretmen merkezli pedagojik yaklaşımların uygun olduğu vurgulanmıştır. Ancak, kararları için
fazlası ile başkalarına bağımlı olan yetişkin bir hastanın eğitiminde de pedagojik yaklaşım
ilkelerinden yararlanmanın en etkili yol olabileceği gözardı edilmemelidir. Örneğin; 55 yaşında
kendisi ile ilgili doğru kararlar alamayacak durumda olan bir hastada ağırlıklı olarak pedagojik
yaklaşım kullanılabilir. Ancak bazı yetişkin hastalar, çeşitli sınırlamalar içinde yatağa bağımlı bir
durumda olsalar dahi, kendi ortamlarını kontrol etmek, kendileriyle ilgili kararlara katılmak
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isterler. Bu bireylerin eğitiminde ise, büyük olasılıkla pedagojik yaklaşım öğrenme için gereken
güdülenmeyi sağlayamayacak, sorunlara neden olacaktır.
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Uygulamalar
1) Erden, Münire ve Akman, Yasemin; Eğitim psikolojisi (16. Baskı), Ankara, Arkadaş
Yayınevi, 2007.
2) Cüceloğlu, Doğan. İnsan ve Davranışı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1991.
3) Senemoğlu, Nuray. Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya,
Ankara, Yargı Yayınevi, 2013.
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Uygulama Soruları
1) Vajinal kanama şikâyetleri ile hastaneye yatırıldığınızı ve miyom tansı konulduğunu
ve iki gün sonra miyomektomi ameliyeti olacağınızı düşünün. Size yapılacak eğitim
etkinliklerinde hangi öğrenme yaklaşım/yaklaşımlarının kullanılmasını istersiniz? Neden?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İletişim çağında, çok karmaşık bir süreç olan iletişim bireyin kişiliği, gelişimi, ait olduğu
sosyal sistemle yakından bağlantılıdır, bunlardan etkilenir. İletinin yorumu, iletişimde
bulunanların özellikleri kadar geçmiş deneyimlerini de yansıtır. İletişimi etkileyen sözlü ya da
sözsüz davranışlar söz konusudur. Hemşire her türlü etkinliğinde bunların bilincinde olmalı,
iletişimde bireyi merkeze alarak öğrenme-öğretme sürecinin hedeflerine uygun şekilde
düzenlemelidir. Bir başka deyişle, hemşireler hasta eğitimi etkinliklerinde iletişim stratejilerini
geliştirmek zorundadır. Bu stratejiler, bireyin itaat etmesine değil, onun amaçlanan sağlık
davranışını benimseyip kendi değerlerine katmasına odaklanmalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aslı 3 yaşında bir kız çocuğudur. 1 yaşında iken hemşire tarafından yapılan bir aşı
sırasında çok korkmuş, daha sonraki tüm aşı/enjeksiyon işlemleri sırasında çok ajite olduğu ve
beyaz formalı birilerini gördüğü zaman ağlamaya başladığı gözlemlenmiştir. Ayşe’nin bu
davranışı hangi öğrenme yaklaşımı ile açıklanabilir?
a) Davranışçı yaklaşım
b) Bilişsel yaklaşım
c) Hümanistik yaklaşım
d) İletişim yaklaşımı
e) Nörofizyolojik yaklaşım
2) Aşağıdakilerden hangisi “öğrenmeyi zihinsel süreçlerle işleme, anlamlandırabilme
yeteneği” olarak tanımlayan öğrenme yaklaşımıdır?
a) İletişim yaklaşımı
b) Bilişsel yaklaşım
c) Nörofizyolojik yaklaşım
d) Davranışçı yaklaşım
e) Hümanistik yaklaşım
3) Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenme yaklaşımının temel özellikleri arasında yer
alır?
a)
b)
c)
d)
e)

Öğrenme rastlantısal gerçekleşir.
Öğrenmede dışsal güdüler önemlidir.
Öğrenme bir dizi algının yeniden organize edilmesidir.
Yeni bilgi ve tutumların kazanılmasında fiziksel çevre önemlidir.
Öğrenmede pekiştirme önemli yer tutar.

4) Aşağıdakilerden hangisi davranışçı ve bilişsel öğrenme yaklaşımlarının ortak
özellikleri arasında yer almaz?
a) Öğrenmede yalnızca fiziksel çevre önemlidir.
b) İç kaynaklı güdüler öğrenmeyi dışsal güdülerden daha fazla etkiler.
c) Öğrenmeyi kolaylaştırmada ödüllendirme olumlu rol oynar.
d) Birey için anlam taşıyan öğrenme yaşantıları bilginin kalıcılığını arttırır.
e) Bilgi kapsamının artması öğrenmenin kalıcı olmasını destekler.
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5)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimi ilkeleri arasında yer almaz?
Öğrenenin geçmiş yaşantıları önemlidir.
Öğrenenler sorunlara çözüm üretir.
Eğitimci kolaylaştırıcı roldedir.
Öğrenenin geribildirim verilmesini ister.
Öğrenen, öğrenme-öğretme sürecinde pasif roldedir.

6) Aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisi devimsel becerilerin öğrenilmesinde
öncelikli olarak kullanılır?
a) Hümanist yaklaşım
b) Davranışçı yaklaşım
c) Bilişsel yaklaşım
d) İletişim yaklaşımı
e) Nörofizyolojik yaklaşım
7) Uygulama alanlarındaki ilgili etkinlikleri dikkate alarak, hasta eğitiminde farklı
öğrenme yaklaşımlarından yararlanılmasının önemini ve nedenlerini açıklayınız.
8) Ahmet Bey, 74 yaşındadır. 10 yıldır peptik ülser hastasıdır. Beslenmesine dikkat
etmediği için zaman zaman hastaneye yatırılmaktadır. Son zamanlarda mide şikâyetlerinin
artması ve gaitasında kan görülmesi nedeniyle tetkiklerinin yapılması için hastaneye yatırılmıştır.
Hastane personeli ile nadiren konuşmakta, konuşma ve işitme güçlüğü çekmektedir. Ahmet
Bey’e ertesi gün yapılacak tanı testleri hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu durumda bir
hemşire olarak hastaya vereceğiniz eğitim sırasında, hangi öğrenme yaklaşım/yaklaşımlarını
kullanmayı düşünürsünüz?
9) Hasta eğitiminde kullanılması gerekn iletişim yaklaşımı hangisidir? Nedenleri ile
tartışınız.
10) Hasta eğitiminde farklı öğrenme yaklaşımlarının kullanılması neden önemlidir?
Tartışınız.

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)c, 4)a, 5) e, 6) b
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6. HASTA EĞİTİMİ SÜRECİNİN HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE
BÜTÜNLEŞMESİ -VERİ TOPLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. HASTA EĞİTİMİ SÜRECİNİN HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE BÜTÜNLEŞMESİ -VERİ
TOPLAMA
6.1. Hasta Eğitimi Süreci İle Hemşirelik Sürecinin İlişkisi
6.2. Hasta Eğitimindeki Veri Toplama Kaynakları
6.2.1. Hasta ve Ailesi ile Görüşme
6.2.2. Tıbbi ve Hemşirelik Kayıtları
6.2.3. Ekip Üyeleriyle Görüşme
6.3. Hasta Eğitiminde Toplanması Gereken Veriler
6.3.1. Öğrenme Gereksinimlerine Yönelik Veriler
6.3.2. Öğrenme İsteğine Yönelik Veriler
6.3.3. Öğrenme Yeterliğine/Hazır bulunuşluğuna Yönelik Veriler
6.3.4. Diğer Veriler

89

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Uygulamaya çıktığınız alanda, hastanıza vereceğiniz bakım planını hazırlarken eğitimle
ilgili hangi verileri hangi kaynaklardan elde edersiniz? Öncelikle toplayacağınız veriler neler
olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Hasta Eğitim Süreci ve
Hemşirelik Süreci

Hasta eğitimi süreci ile hemşirelik
sürecinin paralelliğini
açıklayabilecek

Okuyarak/Araştırarak

Veri Toplama

Hasta eğitiminde veri toplamanın
önemini kavrayabilecek

Okuyarak/Araştırarak

Veri Toplama Kaynakları

Hasta eğitimindeki veri toplama
kaynaklarını sıralayabilecek

Okuyarak/Araştırarak

Veri Toplamada Öncelikler

Hasta eğitiminde toplanması
gereken öncelikli verileri
belirleyebileceksiniz.

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 Hemşirelik süreci
 Hasta eğitimi süreci
 Veri toplama
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Giriş
Bu bölümde hasta eğitimi süreci hemşirelik süreci doğrultusunda ele alınmış, her
aşamanın özellikleri ve ilgili etkinliklere yön veren temel ilkeler üzerinde durulmuş, konu
bütünlüğünü sürdürmek amacıyla kritik öğeler önceki üniteleri destekler biçimde ele alınmıştır.
Hasta eğitimi sürecinin ilk aşaması olan veri toplama aşamasında başarı, hemşirenin
öğrenme-öğretme sürecini etkileyen her faktör hakkında gerekli verileri sistematik ve sürekli
olarak toplaması ve değerlendirmesi ile sağlanır. Verilerin sistematik olarak toplanabilmesi için
hastalıkların özelliklerini dikkate alarak düzenlenmiş formlar kullanılmalıdır.
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Öğrenme, yeri geldiğinde kullanılabilen, sorun çözmeye yardımcı bir araçtır.
H.Hüsnü Cırıt

6.1. Hasta Eğitimi Süreci İle Hemşirelik Sürecinin İlişkisi
Profesyonel hemşireliğin çağdaş rolleri sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun sağlık
sorunlarına yöneliktir. Bu doğrultuda ele aldığımızda hasta eğitimi; hasta, ailesi ve yakınlarının
sağlık gereksinimlerinin belirlenip karşılanmasını amaçlayan temel hemşirelik rolleri arasında yer
alır.
Bilindiği gibi eğitim, istendik davranış değişikliklerini gerçekleştirecek bilimsel yapıdaki
planlı etkinlikler bütünüdür. Bu nedenle, hastanın istendik davranışları kazanarak sağlığına en
kısa sürede ulaşmasını amaçlayan hasta eğitimi, öğrenme-öğretme süreci doğrultusunda
gerçekleştirilmelidir. Bilimsel yaklaşımı, bir başka deyişle eleştirel/derin düşünme yoluyla sorun
çözümlemeyi hedefleyen bu sürecin aşamaları, doğal olarak hemşirelik süreciyle bütünleşmiştir.
Birbiriyle etkileşen Veri Toplama–Tanılama–Planlama–Uygulama ve Değerlendirme (Şekil 1)
aşamalarını içerir. Bu nedenle, hemşirelik sürecine atılan ilk adımla hasta eğitimi sürecine de
girilmiş olunur. Aşağıda hasta eğitiminin sorun çözümleme sürecine temellenmesinin nedenleri
sıralanmıştır.
Sorun Çözümleme Süreci:
 Sorunun her yönüyle anlaşılmasını sağlayarak önyargıyı engeller.
 Doğru, tutarlı, yaratıcı kararlar verilmesini sağlar.
 Hasta eğitimiyle ilgili kavramsal ve kuramsal özelliklerin anlaşılmasını sağlar.
 Öğrenme-öğretme sürecini akılcı biçimde açıklar.
 Yeni bilgilerin hastanın yararı için kullanılması fırsatını verir.
 Disiplinler ve kişilerarası ilişkileri geliştirir, işbirliğini destekler.
 Eğitimin kalitesini yükseltir.
 Başarı ve mesleki doyumu arttırır.
 Hemşireyi, eğitim uygulamalarını geliştirir.

 Hemşirelik bilimini geliştirecek kayıtlara, araştırmalara kaynak oluşturur.
94

Şekil 1. Hasta Eğitimi Sürecinin Hemşirelik Süreci İle Bütünleşmesi
Hasta eğitimi sürecinin ilk aşaması olan veri toplama aşamasında başarı, hemşirenin
öğrenme-öğretme sürecini etkileyen her faktör hakkında gerekli verileri sistematik ve sürekli
olarak toplaması ve değerlendirmesi ile sağlanır. Bu nedenle hemşire, hasta eğitimi sürecinin
bu ilk aşamasında; öğrenme gereksinimleri, öğrenme isteği, öğrenme yeterliği, öğrenme
kaynakları vb. hakkındaki verileri toplayıp değerlendirerek öğrenme-öğretme sürecini planlar.
Verilerin toplanmasında çeşitli kaynaklardan yararlanılır. Verilerin sistematik şekilde
toplanabilmesi için, hastalıkların özelliklerini dikkate alarak düzenlenmiş çizelgeler, formlar
kullanılmalıdır.

6.2. Hasta Eğitimindeki Veri Toplama Kaynakları
Veri toplama aşamasında hasta ve ailesinden, tıbbi kayıtlardan, hemşirelik
kayıtlarından, ekip üyelerinden ve literatürden veri toplanır.

6.2.1. Hasta ve Ailesi ile Görüşme
Hasta ve ailesi ile yapılan görüşme, formal ve informal yapıda olabilir. Hasta kabul
kayıtlarından ve eğitim gereksinimlerini belirlemek için hazırlanmış yazılı kaynaklardan
(kontrol listesi vb.) elde edilen bilgi formal, hemşirelik bakımı sırasında elde edilen bilgi ise
informal yapıdadır. Hemşire, hasta ve ailesi ile görüşürken:


İyi bir dinleyici olmalı, empati kurmalı, hasta ve ailesinin güvenini
kazanmalıdır. Kurduğu iletişimde empatik dinleme yoluyla onların neler hissettiğini, dünyayı
ve kendilerini nasıl değerlendirdiğini, sağlık sorunlarını ne şekilde ele aldıklarını
belirlemelidir. Kısacası, anlamak için dinlemeli ve bu yolla hasta ve ailesinin güvenini
kazanmalıdır.

Sorduğu soruyu dikkatle seçip anlaşılır bir dil kullanarak, onların duygularını
ve neleri öğrenmek istediklerini rahatlıkla ifade etmesine fırsat vermelidir.

Hasta ve ailesiyle olan iletişiminde onların yüz ifadesi, duruş gibi sözel
olmayan ipuçlarını dikkate almalıdır.

6.2.2. Tıbbi ve Hemşirelik Kayıtları
Hemşire kayıtları, hasta ve ailesinin; fiziksel ve emosyonel durumu, eğitim düzeyi,
diyeti, laboratuar bulguları, bakımı vb. verileri kayıtlardan edinerek bunları öğrenme
gereksiniminin belirlenmesinde değerlendirmelidir. Kayıtlar, hasta ile ilgili değişiklikleri
izlemek için sıklıkla kontrol edilmelidir.

6.2.3. Ekip Üyeleriyle Görüşme
Hemşire, hekim, diyetisyen, fizyoterapist, laborant vb. ekip üyeleri ve meslektaşlarıyla
görüşerek onların görüşlerini almalı, bu görüşlerini kendi düşünceleriyle kıyaslamalıdır.

6.3. Hasta Eğitiminde Toplanması Gereken Veriler
Hasta eğitiminin başarısı, hemşirenin eğitimi etkileyecek her öğe hakkında gerekli
verileri toplamasına bağlıdır. Bu öğeler; Öğrenme Gereksinimlerine Yönelik Veriler,
Öğrenme İsteğine Yönelik Veriler, Öğrenme Yeterliğine Yönelik Veriler ve Diğer Veriler
olarak sınıflandırılabilir.

6.3.1. Öğrenme Gereksinimlerine Yönelik Veriler
Hastanın öğrenmesi için kritik özellik taşıyan bilgi, beceri, tutum ve davranışların
belirlenmesi büyük önem taşır. Öğrenme gereksinimleri olarak ifade edilen bu
özellikler/davranışlar, öğrenme-öğretme sürecinin temelini oluşturarak tüm etkinlikleri
yönlendirir.
Öğrenme gereksinimleri, hastanın içinde bulunduğu hastalığa uyum sürecinin
aşamalarına bağlı olarak farklılık gösterir. Bu nedenle, ilgili verilerin toplanması süreklilik
taşımalıdır. Unutulmaması gereken bir diğer önemli husus, verilerin bireysel ve bütüncü
yaklaşımla toplanmasının zorunlu olduğudur. Aşağıda hasta ve ailesinin öğrenme
gereksinimine yönelik verilerin toplanmasında nelere dikkat edilmesi gerektiği ana hatlarıyla
sıralanmıştır.


Hasta
değerlendirilmelidir.

ve

ailesinin

sağlık/hastalıkla

ilgili

olarak

yönelttiği

sorular


Hasta ve ailesinin var olan sağlık durumunu, hastalığın etkilerini, sorunlarını ve
prognozunu kavrama düzeyi belirlenmelidir. Bu veriler, onların hastalığın; tedavi, bakım ve
yaşam biçimine olan etkileri hakkında neleri bildiklerinin ve neleri öğrenmeleri gerektiğinin
saptanmasına yardımcı olur.

Hastanın yapılacak uygulamaları kavraması, potansiyeli doğrultusunda
bağımsızlığını sürdürüp özbakımını karşılaması için gerekli olan bilgi ve beceriler
belirlenmelidir. Kuşkusuz hemşire, sezgi yoluyla hastanın bazı öğrenme gereksinimlerini
tahmin edebilir. Örneğin; hemşire diyabet tanısı konulmuş yetişkin bir hastanın öncelikle
diyetinin düzenlenmesi, ameliyat geçirecek olan bir diğer hastanın ise ameliyat sonrası
dönemin sınırlamalarını öğrenmesi gerektiğini birikimleri yoluyla sezinler.

Hasta ve ailesinin deneyimleri dikkate alınmalıdır. Daha önce ameliyat olmuş
bir hastanın preoperatif işlemler hakkındaki öğrenme gereksinimleri, büyük olasılıkla böyle
bir deneyimi olmayan hastadan farklıdır.

Hasta ailesi ve yakınlarının eğitim gereksinimleri belirlenirken, onların hastaya
verecekleri destek/yardımın derecesi dikkate alınmalıdır.

6.3.2. Öğrenme İsteğine Yönelik Veriler
Hastanın öğrenmesini etkileyen en önemli faktörlerden birisi, öğrenmeye duyduğu
istektir. Hasta eğitiminde, hastanın öğrenme isteği duyması, öğrenme-öğretme sürecinin
başarısını arttırır. Eğitimin sistemli şekilde yapıldığı ortamlarda, hastanın güdülenme düzeyini
belirlemek amacıyla kullanılan çeşitli araçlar geliştirilmiştir. Bu araçların olmadığı ortamlarda
hemşire, gözlem ve soru sorma yoluyla hastanın öğrenmeye duyduğu istek düzeyini
belirlemelidir. Unutulmaması gereken temel öğe, hastanın öğrenme isteği duymamasının
öğrenme-öğretme sürecinin başarıyla sonuçlanmasını engelleyeceğidir.
Veriler, hasta ve ailesinin, yakınlarının
 Yapılan tedavi ve bakımın önemine inanması,
 Bakım verenlere karşı tutumu,
 Geçmiş yaşantıları, yaşamdan beklentileri,
 Ağrı, yorgunluk, endişe, korku vb. durumları,
 Sosyo-kültürel yapısı, yaşam biçimi,
 Tercih ettiği öğrenme yolu vb. dikkate alınarak belirlenmelidir.

6.3.3. Öğrenme Yeterliğine/Hazır bulunuşluğuna Yönelik Veriler
Hemşire, özellikle hasta ve ailesinin fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimine
yönelik verileri toplayarak öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyini saptamalıdır. Veriler,
hastanın;
 devimsel beceri eğitimi için fiziksel güç, hareket ve koordinasyon düzeyine,
 duyu organlarının durumuna,
 okuma okuduğunu anlama, kendini ifade etme, hafıza ve eğitim düzeyine,
 yaşı ve fiziksel, zihinsel gelişim düzeyine,
 duyuşsal gelişim düzeyi ve sorunlarına vb. yönelik olarak toplanmalıdır.

6.3.4. Diğer Veriler
Bu verilere ek olarak;
 öğrenme ortamının, öğrenme ve sağlıklı iletişimi destekleyecek ısı, aydınlatma,
sessizlik, rahatlık, güven vb. özellikleri taşıyıp taşımadığı,
 eğitimde yaralanılabilecek hekim, hemşire, uzman, benzer sağlık sorunu olan diğer
hastalar gibi insan kaynakları,
 eğitimde kullanılabilecek broşür, araç-gereç (TA aleti vb.), görsel-işitsel materyal
vb. kaynaklar,
 hastanın ailesi, yakınları ve arkadaşlarının eğitime ne ölçüde katkıda bulunacakları,
 Diyabet Derneği gibi sağlık bakımına destek veren, dayanışma sağlayan
kuruluşlardan ne ölçüde yararlanılabileceği dikkate alınarak ilgili veriler toplanmalıdır.

Tablo 1. Hasta Eğitiminde Toplanması Gereken Öncelikli Veriler
 Hastanın hastalığa uyum
aşaması



Emosyonel durumu

 Geçmiş deneyimleri/yaşantıları



Duyusal gelişim düzeyi

 Öğrenme hedefleri



Fiziksel gelişim düzeyi

 Sağlık inançları



Yaşı

 Sosyokültürel yapısı



Benlik imgesi

 Dini inançları



Fiziksel kondisyonu

 Yaşam biçimi



Entelektüel yapısı

 Eğitim durumu



Tercih ettiği öğrenme yolu

 Sosyal güvencesi



Öğrenme ortamı

 Yaşamdan beklentileri



Öğrenme kaynakları

 Ekonomik durumu
 Destek alabileceği kişi ve
kuruluşlar

 Hastalık ve sorunları hakkındaki
bilgi düzeyi

Uygulamalar
1) Assal JP, Lakroix A. Therapeutic patient education. Çeviri Editörü: Piyal B,
Tabak RS. Palme Yayıncılık, Ankara, 2003.
2) Birol L. Hemşirelik Süreci. 6. Baskı, Etki Matbaacılık, İzmir, 2004.
3) Bullough B, Bullough V. Nursing in the Communitiy. Mosby Company,
Philadelphia, 1990.
4) Canobbio MM.: Mosby’s Handbook of Patient Teaching. Domelly Jons
Company, New York, 1996.
5) Loring K. Patient Education. A Practical Approach Mosby Company, St. Louis,
1992.
6) Rankin SH, Stallings KD. Patient Education Principles and Practice. 4th ed.
Lippincott Company, Philadelphia, 2001.
7) Redman BK. The Practice of Patient Education. 8th ed. Mosby-Year Book, St.
Louis, 1997.

Uygulama Soruları
1) Hasta eğitiminin sorun çözme sürecine temellenmesinin gerekleri nelerdir?
2) Sorun çözme sürecini uygulayan hemşirenin hangi özelliklere sahip olması
gerekir?
3) Hasta eğitiminde veri toplama neden önemlidir?
4) Öğrenme gereksinimine yönelik veriler toplanırken nelere dikkat edilmelidir?
5) Öğrenme isteğine yönelik veriler toplanırken nelere dikkat edilmelidir?
6) Öğrenme yeterliliğine yönelik veriler toplanırken nelere dikkat edilmelidir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Veri toplama, hasta ve ailesi ile ilk karşılaşıldığı andan itibaren başlayıp aralıksız
olarak devam eder. Öğrenme-öğretme süreci etkinliklerini yönlendirecek olan bu verilerin
ilgili kaynaklardan doğru ve eksiksiz olarak toplanması gerekir.

Bölüm Soruları
1) Hasta eğitiminde öğrenme-öğretme etkinliklerinin yer aldığı aşama hangisidir?
a)
Planlama
b)
Hemşirelik tanısı
c)
Veri toplama
d)
Uygulama
e)
Değerlendirme
2) Aşağıdaki veri kaynaklarının hangisinde elde edilen bilgi daha subjektiftir?
a)
Hasta dosyasında yer alan tıbbi kayıtlar
b)
Hemşirelik uygulamaları ile ilgili notlar
c)
Tedavi uygulamaları ile ilgili kayıtlar
d)
Laboratuar sonuçları
e)
Gözlem notları
3) Hemşirenin hasta ve ailesi ile görüşmede yapmaktan kaçınacağı davranış hangisidir?
a) Hasta ile yalnızken görüşmelidir.
b) Hasta gereksiz açıklamalar yaptığında kesmelidir.
c) Hastanın söylediklerini dikkatle dinlemelidir.
d) Hastanın aile bireyleri/yakınları ile de görüşmelidir.
e) Hastanın anlattıklarına yönelik kısa özet yapmalıdır.
4) Aşağıdaki verilerden hangisi hastanın öğrenme gereksinimini değerlendirirken dikkate
alınmaz?
a) Hastanın cinsiyeti
b) Hastanın önceki hastalık deneyimleri
c) Hastanın yaşı
d) Hastanın hastalığına uyum aşaması
e) Hastanın algılama düzeyi
5) Hasta eğitimi yaparken aşağıdaki faktörlerden hangisinde hemşire en fazla etkili olur?
a) Öğrenme gereksinimi
b) Öğrenme biçimi
c) Öğrenme isteği
d) Öğrenme yeterliliği
e) Öğrenme hedefleri
6) Hasta eğitiminde veri toplama, neden sürekli ve sistematik olmalıdır?
7) Hasta eğitiminde başlıca veri toplama kaynakları nelerdir?
8) Hemşire veri toplamak amacıyla hasta ile görüşme yaparken nelere dikkat edilmelidir?

9) Veri kaynağı olarak kullanılacak hemşirelik kayıtlarının hangi özellikleri taşıması gerekir?
10) Hasta eğitimi yaparken öncelikle hangi veriler toplanmalıdır?

Cevaplar
1) d

2) e 3) b 4) a 5) c

7. HASTA EĞİTİMİNDE TANILAMA ve PLANLAMA

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Hasta Eğitiminde Tanılama
7.1.1. Hemşirelik Tanısı
7.1.2. Hastanın Eğitim Gereksinimine Yönelik Hemşirelik Tanısı Örnekleri
7.2. Hasta Eğitiminde Planlama

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “Hemşirelik tanısı aynı olan iki hastanın öğrenme gereksinimleri de aynıdır.”
ifadesi sizce doğru bir ifade midir? Tartışınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Hemşirelik Tanısı

Hastanın eğitim gereksinimine
yönelik hemşirelik tanısı
koymanın önemini
kavrayabilecek,

Hemşirelik Tanısı
Örnekleri

Hastanın eğitim gereksinimine
yönelik hemşirelik tanılarını
Okuyarak/Araştırarak
örneklerle açıklayabileceksiniz,

Hemşirelik Tanısı
Örnekleri

Hastanın eğitim gereksinimine
yönelik hemşirelik tanılarını
koyabileceksiniz.

Okuyarak/Araştırarak

Planlama

Hasta eğitiminde planlamanın
önemini kavrayabilecek,

Okuyarak/Araştırarak

Öğretim Planı

Hata eğitiminde yazılı öğretim
planı hazırlayabileceksiniz.

Okuyarak/Uygulayarak

Okuyarak/Araştırarak

Anahtar Kavramlar
 Hemşirelik tanısı
 Bilgi eksikliği
 Planlama
 Öğretim planı

Giriş
Hastanın eğitimine yönelik hemşirelik tanısı; hasta ve ailesinin eğitimle ilgili
sorununu/öğrenme gereksinimini tanımlar. Hasta eğitimi sürecinin ikinci aşaması olan tanı
koyma aşamasında hemşire, öğrenme gereksinimine yönelik toplanan verileri;


çözümleyip değerlendirir,



hastanın öğrenme gereksinimlerinin neler olduğunu saptar ve



bilişsel, duyuşsal ve devimsel öğrenme alanını dikkate alarak hemşirelik tanısını

koyar.
Hasta eğitiminin başarıyla sonuçlanması yapılacak planlamaya bağlıdır. Bu nedenle
hemşire, öğrenim gereksinimini belirleyip, hemşirelik tanısını koyduktan sonra, hasta eğitimi
planını geliştirir.

7.1. Hasta Eğitiminde Tanılama
Hasta eğitimi sürecinin ikinci aşaması olan tanı koyma aşamasında hemşire, öğrenme
gereksinimine yönelik toplanan verileri; çözümleyip değerlendirir, hastanın öğrenme
gereksinimlerinin neler olduğunu saptar/karar verir, bilişsel, duyuşsal ve devimsel öğrenme
alanını dikkate alarak hemşirelik tanısını koyar.

7.1.1. Hemşirelik Tanısı
Hastanın eğitimine yönelik hemşirelik tanısı, hasta ve ailesinin eğitimle ilgili
sorununu/öğrenme gereksinimini ifade eder. Sorunun doğru olarak tanılanması hemşirenin;
özel bilgi, deneyim ve akıl yürütme gücüne sahip olmasını gerektirir.
Hastanın sağlık sorunlarının sıklıkla eğitim eksikliğine bağlı olduğu dikkate
alınmalıdır. Örneğin; özbakım eksikliği tanısı konulmuş bir hastada sorunun kaynağı
genellikle hastanın özbakımla ilgili yeterli bilgi, beceri, tutum ve davranışa sahip
olmamasıdır. Bu nedenle, hemşirelik tanısı olarak ifade edilen birçok sağlık sorununun
(sosyal izolasyon, yorgunluk, ağrı, infeksiyon riski, ansiyete, vb.) hastanın eğitim
eksikliğinden kaynaklandığı ve çözümü için bu eksikliğin giderilmesinin zorunlu olduğu
unutulmamalıdır. Hemşirelik süreciyle hasta eğitimi sürecinin bütünleşmiş, kaynaşmış
olmasının temel nedeni de budur.

7.1.2. Hastanın Eğitim Gereksinimine Yönelik Hemşirelik Tanısı
Örnekleri
Öğrenme alanları dikkate alınarak belirlenen ve hastanın öğrenme gereksinimlerini
belirten hemşirelik tanısı, ilgili hemşirelik kuruluşlarının önerisi doğrultusunda bilgi eksikliği
olarak ifade edilmektedir. Ancak bilgi eksikliği tanısı, geniş kapsamlı olması nedeniyle
8.ünitede değinilen üç öğrenme alanı doğrultusunda sınıflandırılarak (bilişsel, duyuşsal,
devimsel) gerekli açıklamalar yapılmalıdır. Tanının bu açıklamaları içermesi, öğrenmeöğretme etkinliklerinin planlanmasında (içerik, yöntem seçimi, değerlendirme vb.) rehber
olma amacını taşır. Aşağıda hastanın öğrenme gereksinimleriyle ilgili Hemşirelik Tanıları
(açıklamalarıyla birlikte) örneklenmiştir.
 Bilgi eksikliği (Bilişsel Alan): Uygulanacak yeni tedavi programı hakkında.
 Bilgi eksikliği (Bilişsel Alan): Tanı yöntemleri hakkında.
 Bilgi eksikliği (Duyuşsal Alan): Grup terapisinin yararı hakkında.
 Bilgi eksikliği (Duyuşsal Alan): Aile içindeki rol değişimi hakkında.
 Bilgi eksikliği (Duyuşsal Alan): Aile planlaması hakkında.
 Bilgi eksikliği (Devimsel Alan): Koltuk değneğiyle yürüme hakkında.

 Bilgi eksikliği (Devimsel Alan): Post-op solunum egzersizleri hakkında.

7.2. Hasta Eğitiminde Planlama
Planlama hasta eğitimi sürecinin üçüncü aşamasıdır. Hasta eğitiminin başarıyla
sonuçlanması yapılacak planlamaya bağlıdır. Bu nedenle hemşire, öğrenim gereksinimini
belirleyip, hemşirelik tanısını koyduktan sonra, hasta eğitimi planını/öğretim planını geliştirir.
Öğretim planı, eğitim programının uygulanması sırasında eğitimin hedeflerine
ulaşmak için nelerin, hangi sıra ile nasıl ve ne zaman ve kimin tarafından yapılacağını, nasıl
değerlendirileceğini
gösteren
yazılı
bir plandır. Öğrenme-öğretme sürecinin
yönetiminde/işletilmesinde hemşireye yol gösterme amacını taşır.
İyi hazırlanmış bir öğretim planı;



hemşirenin kendine güvenmesini,
içeriğin hedef davranışlar doğrultusunda seçilip mantıklı şekilde
düzenlenmesini,
 öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin hedef davranışlar ve konuya uygun
olarak seçilmesini sağlar.
Nitelikli öğrenmeyi destekleyecek öğretim planı;
 kullanışlı olmalı, sistemli, pratik formlar şeklinde hazırlanmalı,
 zamandan, enerjiden, araç-gereç ve kaynaklardan ekonomi sağlamalı,
 öğrenme kuram ve ilkelerini dikkate almalı
 yazılı olarak hazırlanmalıdır.
Tablo1. Öğretim Planı Örneği
Konu:

Tarih-süre:

Katılımcılar:

Yer:

Amaç:
Hedefler

İçerik

Süre

Sunan

Öğretim faaliyetleri

Değerlendirme

Uygulamalar
1) Assal JP, Lakroix A. Therapeutic patient education. Çeviri Editörü: Piyal B,
Tabak RS. Palme Yayıncılık, Ankara, 2003.
2) Birol L. Hemşirelik Süreci. 6. Baskı, Etki Matbaacılık, İzmir, 2004.
3) Bullough B, Bullough V. Nursing in the Communitiy. Mosby Company,
Philadelphia, 1990.
4) Canobbio MM.: Mosby’s Handbook of Patient Teaching. Domelly Jons
Company, New York, 1996.
5) Çivi C, Büyükkaragöz S.
Baskı, İstanbul, 1999.

Genel Öğretim Metotları. Beta Basım Yayım, 10.

6) Demirel Ö . Genel Öğretim Yöntemleri. USEM Yayınları, No: 11, Ankara. 1994
7) Gulanick M, Myers JL. Nursing Care Plans Diagnoses, Interventions and
Outcomes. Mosby Company, Philadelphia, 2014.
8) Loring K. Patient Education. A Practical Approach Mosby Company, St. Louis,
1992.
9) Rankin SH, Stallings KD. Patient Education Principles and Practice. 4th ed.
Lippincott Company, Philadelphia, 2001.
10) Redman BK. The Practice of Patient Education. 8th ed. Mosby-Year Book, St.
Louis, 1997.

Uygulama Soruları
1) Öğrenme gereksinimini belirten hemşirelik tanısında hangi açıklamalar yer
almalıdır? Neden?
2) Öğrenme gereksinimini belirten hemşirelik tanılarına örnekler veriniz.
3) Hasta eğitim
meslektaşlarınızla tartışınız.

planının

yazılı

olarak

hazırlanmasının

gerekçelerini

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hastanın eğitimine yönelik hemşirelik tanısı, hasta ve ailesinin eğitimle ilgili
sorununu/öğrenme gereksinimini/sorununu tanılayarak, öğrenme-öğretme etkinliklerinin
planlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde rehber olur.

Bölüm Soruları
1) Hemşirenin hasta eğitiminde tanı koymadan önce yaptığı son işlem hangisidir?
a) Veri toplamak
b) Yorumlamak
c) Karar vermek
d) Planlama yapmak
e) Görüşme yapmak
2) Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alana yönelik bir hemşirelik tanısıdır?
a) El yıkamayı önemseme hakkında bilgi eksikliği
b) Ameliyat olmayı isteme hakkında bilgi eksikliği
c) Doğru bölgelere insülin uygulaması yapma hakkında bilgi eksikliği
d) Ağız bakımını doğru şekilde yapma hakkında bilgi eksikliği
e) İlaçların olası yan etkileri hakkında bilgi eksikliği
3)

Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal alana yönelik bir hemşirelik tanısıdır?
a) Tedavi yöntemi alternatifleri hakkında bilgi eksikliği
b) Aktif pasif egzersizler hakkında bilgi eksikliği
c) İnsülin enjeksiyonunu doğru şekilde uygulama hakkında bilgi eksikliği
d) Şeker kontrolünde beslenmenin önemine inanma hakkında bilgi eksikliği
e) Ameliyat sonrası egzersiz hakkında bilgi eksikliği

4) Aşağıdakilerden hangisi devimsel alana yönelik bir hemşirelik tanısıdır?
a) Kendi kendine meme muayenesi yapma hakkında bilgi eksikliği
b) Kendine insülin enjeksiyonu yapmak istememe hakkında bilgi eksikliği
c) Aktif pasif egzersizleri uygulamayı kabul etme hakkında
d) Kullanacağı ilaçlar hakkında bilgi eksikliği
e) Kan basıncı kontrolünde beslenmenin inanma hakkında bilgi eksikliği
5)

Bir öğretim planında “ne” sorusu hangi ögeyi ifade eder?
a) Hedef
b) Konu
c) Öğretim faaliyetleri
d) Değerlendirme
e) Yöntem

6) Hemşirelik tanıları ile hasta eğitimi arasında nasıl bir ilişki söz konusudur?
Açıklayınız.
7) Öğretim planı hazırlanmadan yapılan bir hasta eğitiminde ne tür sorunlar
yaşanabilir?
8) Hasta eğitim planının yazılı olarak hazırlanmasının yararları nelerdir?

9) Yeni diyabet teşhisi konulmuş bir hastaya eğitim yapacaksınız, olası hemşirelik
tanılarınız nelerdir?
10) Yeni diyabet teşhisi konulmuş bir hasta için eğitim planı örneği hazırlayınız.

Cevaplar
1) c 2) e 3) d 4) a 5) b

/

8. HASTA EĞİTİMİNDE PLANLAMA - HEDEF BELİRLEME

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Hedef Kavramı
8.2. Öğrenme Alanları
8.3. Öğrenme Alanlarına Yönelik Hedeflerin Özellikleri

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) 43 yaşında, ev hanımı, evli, iki çocuk sahibi olan Ayşe Kırmızı’ya Diabetes
Mellitus (Tip II) tanısı konularak diyet ve oral antidiabetik ilaçlar ile tedaviye başlanmıştır.
Ancak Ayşe Hanım bu tedaviye cevap vermediği için insülin uygulamasına karar verilmiştir.
Hastalık tanısı konulmadan önce mutlu bir aile ve sosyal yaşamı olan hastanızın eğitim
programının öncelikli hedeflerini sıralayınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Temel Kavramlar

Eğitimde hedef kavramını
kavrayabilecek,

Okuyarak/Araştırarak

Öğrenme Alanları

Öğrenme alanlarını
açıklayabilecek,

Okuyarak/Araştırarak

Öğrenme Alanları ve
Hedef Özellikleri

Öğrenme alanlarına yönelik
hedeflerin özelliklerini
açıklayabilecek,

Okuyarak/Araştırarak

Öğrenme Alanları ve
Hedef Özellikleri

Farklı öğrenme alanları
arasındaki ilişkiyi
kavrayabileceksiniz.

Okuyarak/Araştırarak

Anahtar Kavramlar
 Hedef
 Taksonomi
 Bilişsel alan
 Duyuşsal alan
 Devimsel alan

Giriş
Her eğitim programında olduğu gibi hasta eğitiminde de bireyin öğrenme yaşantıları,
programın amacı ve hedefleri doğrultusunda düzenlenip uygulanır. Hasta eğitiminde
öğrenme-öğretme sürecinin tüm aşamaları ile etkileşim içinde olan hedeflerin doğru şekilde
belirlenmesi ve uygulamaya yansıtılması çok önemlidir.

8.1. Hedef Kavramı
İnsanın çok boyutlu (biyo-psiko-sosyokültürel) bir varlık olması, eğitimde hedeflenen
istendik davranışlarda çeşitliliğe yol açar. Bu nedenle, hasta eğitiminde amaçlanan davranış
değişikliklerinin hedeflerde açık, anlaşılır olması ve sınırlı bir kapsam içinde anlam taşıması
gereklidir. Bu yolla öğrenme-öğretme sürecinde neyin, niçin ve nasıl yer alacağı hakkında
farklı yorumlara gidilmesi önlenir, amaç birliği sağlanır.
Hedef genel anlamda “ulaşılmak istenen nokta” olarak tanımlanabilir. Eğitimde hedef
kavramı ise “bireyde gözlenmesi kararlaştırılan istendik davranışlar/özellikler” olarak
açıklanabilir. Bir başka ifadeyle eğitimde hedef, planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar yoluyla
bireye kazandırılması kararlaştırılan, davranış değişikliği ya da davranış olarak ifade edilmeye
uygun özelliklerdir. Kaynaklarda sıklıkla amaç, kazanım olarak da ifade edilen bu özellikler
bilgi, yetenek, beceri, tutum, ilgi, alışkanlık vb. olabilir.
Hedefler;


Açık, anlaşılır, ulaşılabilir ve ölçülebilir olmalı,



Süreklilik, aşamalılık ve dayanışıklık ilkesini yansıtmalı,



Kapsamlı ve aynı zamanda sınırlı olmalı,


Özne, içerik, yüklem öğelerini içererek öğrenenin davranışı açısından ifade
edilmelidir.
Hasta eğitim planı hazırlanırken ilk adım, öğrenme hedeflerinin ve bu hedeflere
ulaşmak için hangi davranışların/özelliklerin kazanılmasının gerekli olduğunun
belirlenmesidir. Hedefler, hasta eğitimini planlama, uygulama ve değerlendirme sırasında yol
gösterici/seçici ölçüt olma özelliği taşırlar.
Hedefler, kısa, orta veya uzun vadeli olabilir. Kısa vadeli hedefler, hastanın hemen
öğrenmesi gerekli olan davranışlardır. Örneğin, hipertansiyon sorunu olan bir hastanın;
sigarayı bırakması, kilo vermesi, sodyum alımını sınırlaması, egzersiz yapması, ilaçlarını
düzenli kullanması, stresle başa çıkması vb. gerekebilir. Bu durumda öncelikle hangi
davranışların kazanılması gerektiğine karar verilmelidir. Büyük olasılıkla, kan basıncını
düzenlemek amacıyla; hastanın ilaçlarını düzenli kullanması, sodyum alımını sınırlaması,
sigarayı bırakması/azaltması öncelik taşıyacaktır. Bir başka deyişle, hasta eğitimi için ayrılan
süre ne olursa olsun, her şeyin öğrenilmesinin mümkün olmadığı bilinmeli, eğitimde öncelikli
hedef ve ilgili davranışların neler olduğuna karar verilmelidir.
Bu amaçla hastanın;


öğrenmesi gerekli olan tüm davranışlar belirlenmeli,



sağlık sorunun çözümünde önemli olan davranışlar sıralanmalı,

 kolaylıkla kazanılabilecek davranışın bunlardan hangisi/hangileri olduğuna karar
verilmelidir.
Orta ve uzun vadeli hedefler ise genellikle hastanın sağlık sorununa uyum sağlaması
ve nitelikli yaşamı için gerekli olan hedeflerdir. Kısa vadeli hedefler, sıklıkla bu hedeflerin alt
basamaklarını oluştururlar. Örneğin; hipertansiyon sorunu olan bir hastanın; egzersiz yapmayı
yaşam biçimi haline getirmesi, stresle başa çıkma yöntemlerini kullanması vb.
Hedefler belirlenirken dikkate alınması gereken temel öğeler aşağıda sıralanmıştır:
 Her hedef, hastanın bir öğrenme yaşantısı/öğrenme durumuyla etkileşiminden
sonra kazanması beklenen belirli bir davranışı göstermelidir. Genel ifadelerle belirtilen
hedefler, hasta eğitimi sürecine yeterince yol gösteremez. Bu nedenle, hedeflerde ayrıntılara
inilmesi ve bu ayrıntıların gözlenebilir davranışlar halinde ifade edilmesi gereklidir.
 Hedefler, davranışı ve konuyu net bir şekilde tanımlamalı, anlaşılır olmalıdır.
Örneğin; “hasta hastalığı hakkında bilgi sahibi olur” gibi yeterince açık olmayan genel bir
ifadede, hastanın neleri yapması, hangi davranışları göstermesi gerektiği açık değildir. Ayrıca
davranış ve konunun anlaşılır ve açık şekilde belirtilmesi, hastanın öğrenmesini
değerlendirmede gerekli olan ölçülerin bir araya getirilmesini sağlar.
 Hedefler, davranışın ne zaman veya hangi şartlarda/durumda görüleceğini
belirtmelidir. Örneğin; “hasta taburcu olmadan önce “X” ilacının yan etkilerini bilir.”,
“Hasta koltuk değnekleriyle banyoya gider.”
 Hedef davranışlar, gözlenip ölçülebilmelidir. Bu yolla öğrenmenin ipuçları da
saptanmış olur. Örneğin; “Hasta diyetini tuzsuz olarak hazırlar.”
 Hedefler hemşirenin değil, hastanın öğrenme sonunda hangi davranışları
göstereceğini ifade etmelidir. Hedeflere ulaşıldığını gösterecek davranış, hastanın neyi
yapabileceğini gösteren aktif/etkin bir cümle yapısı içinde olmalıdır. Örneğin; “Hasta insülin
enjeksiyonunu uygular.”
Öğrenme hedefleri, planlanacak olan öğretme-öğrenme etkinlikleri sonlandığında
hastada beklenen davranış değişikliklerinin/öğrenmelerin neler olduğunu belirtir. Bunlar;
bilişsel, duyuşsal ve devimsel olmak üzere üç öğrenme alanına ayrılmışlardır.

8.2. Öğrenme Alanları
Davranış kavramı, ölçülebilir, gözlenebilir etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilir.
Her eğitim programında bireyin çok sayıda ve farklı davranışlar kazanması amaçlanmaktadır.
Bu durum insan davranışlarının niteliklerinin birbirleriyle ilişkisine göre belli gruplarda
toplanmasını/sınıflanmasını gerektirmiştir. Sıklıkla bilişsel, duyuşsal ve devimsel
(davranışsal/psikomotor) öğrenme alanları olarak ifade edilen bu sınıflandırmanın eğitimsel,
mantıksal ve psikolojik ölçütlere uygun olması gerektiği görüşü eğitimciler arasında yaygın
olarak kabul görmektedir. Taksonomi olarak isimlendirilen bu sınıflama ‘istendik

davranışların basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta ve birbirinin ön
koşulu olacak şekilde aşamalı bir sıralama’ anlamını içermektedir.

8.3. Öğrenme Alanlarına Yönelik Hedeflerin Özellikleri
8.3.1. Bilişsel Alan (Zihinsel, Kognitif Alan)
Bilişsel alanla ilgili hedefler; bilgiyi tanıma, hatırlama onun üzerinde akıl yürütme,
kavramlar, genellemeler, kuramlar vb. oluşturma ve bunları denetleme gibi zihinsel
etkinliklerin baskın olduğu davranışların kodlandığı alandır. Bilişsel hedeflerin
sıralanmasında kullanılan temel ilke basitten karmaşığa doğru olma ilkesidir.
Bilişsel alanla ilgili hedefler genellikle altı basamakta toplanmaktadır. Her basamağın
da kendi alt basamakları vardır.
1. Bilgi (Belleme, hatırlama, tanıma)
2. Kavrama (Anlama)
3. Uygulama (Kullanma)
4. Analiz (Çözümleme)
5. Sentez (Birleştirme)
6. Değerlendirme
1. Bilgi: Bu basamak öğrenme, yeni bilgilerin kazanılmasını, hatırlanmasını içerir.
Örneğin; hastanın kendisi için yazılmış olan ilacı, etkilerini ve olası yan etkilerini bilmesi,
açıklaması.
2. Kavrama: Bu basamak öğrenme, bilgi düzeyindeki davranışların/öğrenmelerin
özümsenmesini, anlaşılmasını içerir. Bu gruptaki öğrenmelerde bilginin transfer edilmesi
gerekmektedir. Örneğin; hastanın kullandığı ilacın sağlık durumunu nasıl etkileyeceğini
açıklayabilmesi.
3. Uygulama: Bu basamak öğrenmede, bilgi ve kavrama basamağında kazanılan
davranışların somut şekilde kullanılması söz konusudur. Örneğin; hastanın ilacı yan etkilerini
en aza indirgeyecek şekilde öğünler içinde kullanması.
4. Analiz: Bu basamak öğrenmede, bir bilgi bütününü öğelere ayırma, öğeler
arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin dayandığı ilkeleri belirleme, inceleme yer alır. Örneğin;
hastanın, şikayetlerinden hangisinin kullandığı ilaçtan kaynaklandığını ayırt edebilmesi.
5. Sentez: Bu basamak öğrenmede, bilgi öğelerinin mantıksal tutarlılık içinde
birleştirilmesi söz konusudur. Örneğin; hastanın ilacın yan etkilerine karşı kendinde koruyucu
önlemler alabilmesi.

6. Değerlendirme: Bu basamak öğrenmede, kazanılan davranışın bir ölçüte
dayanarak, amaca uygunluğu hakkında yargıya varma süreci yer alır. Değerlendirme bilişsel
alanın son basamağı olduğu gibi her basamaktan sonra da yapılabilir. Örneğin; insülin
kullanan bir hastanın egzersiz programının uygunluğunu değerlendirebilmesi.

8.3.2. Duyuşsal Alan (Duyusal, Affektif Alan)
Duyuşsal alanla ilgili hedefler ilgi, tutum, güdülenmişlik, kaygı, öz kavram, öz güven,
değer yargıları gibi davranışları içerir. Duyuşsal alanla ilgili hedeflerin sınıflandırılmasında
kullanılan temel ilke içselleştirmedir. Duyuşsal alan öğrenilmiş duyguların kodlandığı
alandır. Duyuşsal alanla ilgili özelliklerin gözlenmesi ve değerlendirilmesi oldukça zordur.
Oysa bu alan bireyin kişiliğini ve dünya görüşünü oluşturacak davranışlarla yakından
bağlantılıdır ve bu nedenle eğitimdeki önemi büyüktür.
Bu alanla ilgili hedefler genellikle beş basamakta toplanmaktadır.
1. Alma (Uyarıcıları alma)
2. Tepkide bulunma (Uyarıcılara karşılık verme)
3. Değer verme
4. Örgütleme (Bütünleştirme)
5. Niteleme (Değer ya da değer sistemi ile tutarlı olma)
1. Alma: Bu basamak öğrenmede farkında olma, uyarıcıyı almaya açık olma,
uyarıcıya yönelme gibi davranışlar yer alır. Bir başka deyişle bir olaya, olguya, nesneye ilgi
duyma söz konusudur. Örneğin; meme ampütasyonu olacak bir hastanın ameliyatı ile ilgili
açıklamaları dinlemek istemesi.
2. Tepkide Bulunma: Bu basamak öğrenmede uyarıcıya karşılık verme, dikkatle
dinleme ve etkin katılma gibi davranışlar yer alır. Örneğin; hastanın insizyon bölgesinin
görünüşü hakkında hemşireye soru sorması.
3. Değer Verme: Bu basamak öğrenmede bireyin bir objeye, olaya ve bir davranışa
yönelik tutum, inanç ve değerleri yer alır. Örneğin; hastanın ameliyat sonrası protez
kullanmayı kabul etmesi.
4. Örgütleme: Bu basamak öğrenmede birey var olan değerleri sorgular, bir sonuca
varır, kendi içinde çelişmeyen yeni değerler sistemini oluşturur. Örneğin; hastanın ameliyata
bağlı değişimlerle mücadele edip, sosyal etkinliklere karışmak istemesi.
5. Nitelenme: Bu basamak öğrenmede bireyin karakteri, benliği söz konusudur.
Değerler zenginleşmiş, birey değerlerle özdeşleşmiştir. Örneğin; hastanın meme
ameliyatından sonra normal yaşantısına dönmesi, kendi hakkındaki olumlu duyguları
başkaları ile tartışıp onları savunması, örnek teşkil etmesi.

8.3.3. Devimsel Alan (Devinişsel, Psikomotor Alan)
Öğrenilmiş becerilerin ortaya konulduğu alandır. Devimsel alanla ilgili hedefler,
bireyin vücut organlarından birini ya da birkaçını/tümünü kullanarak ortaya koyduğu
hareketleriyle ilgili becerilerden oluşan alandır. Devimsel alanla ilgili davranışların
kazanılmasında bilişsel ve duyuşsal alanla ilgili öğrenmelerin gerekli olduğu
unutulmamalıdır.
Bu alanla ilgili hedefler genellikle beş basamakta toplanmaktadır.
1. Algılama
2. Kurulma
3. Kılavuzla Yapma
4. Mekanizma
5. Karmaşık İşlevler
6. Duruma Uydurma
7. Yaratma
1. Algılama: Bu basamak öğrenmede bireyin doğru becerinin nasıl yapıldığını
dikkatle izlemesi söz konusudur. Örneğin; hastanın kendisine yapılan pansumanı izlemesi.
2. Kurulma: Bu basamak öğrenmede bireyin belli bir aktiviteye hazır olması söz
konusudur. Kurulma; zihinsel, fiziksel ve duyuşsal olarak gerçekleşir. Örneğin; hastanın bir
egzersizi öğrenmesi için öncelikle zihinsel olarak bilinçlenmesi, fiziksel olarak da
pozisyonunu ayarlaması, duyuşsal olarak egzersizi yapma isteği duyması.
3. Kılavuzla Yapma: Bu basamak öğrenmede, bireyin bir beceriyi rehber eşliğinde
işlem basamaklarına uyarak gerçekleştirmesi yer alır. Örneğin; hastanın, hemşirenin
rehberliğinde insülin enjeksiyonunu hazırlaması.
4. Mekanizma: Bu basamak öğrenmede birey davranışı kendi başına, yardım almadan
ve istenilen nitelikte yerine getirir. Örneğin; hastanın insülini gereken dozda hazırlayarak
uygulaması.
5. Karmaşık İşlevler: Bu basamak öğrenmede karmaşık yapıdaki motor beceriler
yerine getirilir. Becerilerin istenilen nitelikte ve sürede yapılması söz konusudur. Örneğin;
hastanın insülin enjeksiyonunu kendi kendine, değişik bölgelere yapabilmesi.
6. Duruma Uydurma: Bu basamak öğrenmede bireyin kazandığı becerileri yeni bir
duruma kolayca uyarlaması yer alır. Örneğin; hastanın insülin enjeksiyonunu uygulamak için
subkütan dokuya girdiğinde enjektöre kan gelmesi halinde başka bölgeye geçmesi.

7. Yaratma: Bu basamak öğrenme yeni davranış örnekleri ortaya koyma gibi çok
karmaşık becerileri içerir. Yapılanın aynısını ya da benzerini yapmak yaratma basamağında
yer almaz. Örneğin; hemşirenin intravenöz bir enjeksiyon uygularken yeni davranış örüntüsü
oluşturması.
Bu kısa açıklamalardan da anlaşıldığı gibi hasta eğitiminin hedefleri arasında çok
sayıda bilişsel yeterlik, duyuşsal özellik ve devimsel beceri mevcuttur ve ilgili eğitim
programlarında hedeflerin doğru şekilde ifade edilmesi önemlidir.
Öğrenme alanlarının bilişsel, duyuşsal, devinimsel olarak üç alanda sınıflandırılması
yaygın olarak kabul görmektedir. Ancak bu alanların birbirlerinden kopuk olmadığı,
aralarında yatay ve dikey sıkı bir ilişkinin olduğu unutulmamalıdır. Bir başka deyişle,
öğrenilen bir davranış aynı anda bu alanların tümüyle ilişkili olabilir ve davranış baskın olan
niteliğine göre bilişsel, duyuşsal veya devimsel davranış olarak isimlendirilebilir. Örneğin;
diyabetli bir hastanın insülin enjeksiyonunu zamanında ve uygun teknikte yapması devimsel
alan ağırlıklı olmakla birlikte, bilişsel ve duyuşsal öğrenme alanlarıyla da ilgili bir hedeftir.
Sözü edilen bu üç öğrenme alanı, öğrenme-öğretme sürecinin her aşamasını (veri
toplama, tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme) yakından ilgilendirdiği için,
hemşirenin etkin bir eğitimi planlayıp uygulayabilmesi bu alanların özelliklerini kavraması ile
mümkündür.

Uygulamalar
1) Bastable S. Nurse as Educator. Jones and Bartlett Publisher Inc. 1997.
2) Çivi C, Büyükkaragöz S. Genel Öğretim Metotları. Beta Basım Yayım, 10. Baskı,
İstanbul, 1999.
3) Demirel Ö . Genel Öğretim Yöntemleri. USEM Yayınları, No: 11, Ankara. 1994
4) Moore KD. Öğretim Becerileri, Ed. E Altıntaş, Ç:N.Kaya, Nobel Yayın Dağıtım,
2003, İstanbul.
5) Hesapçıoğlu M. Öğretim İlke ve Yöntemleri. Beta Basım Yayım, İstanbul, 1994.
6) Saban A. Öğrenme Öğretme Süreci. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000.
7) Sönmez V. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Anı Yayıncılık, Ankara, 2000.
8) Sönmez V. Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. 5. Baskı, Pegem Yayınları,
No: 12, Ankara,1994.

Uygulama Soruları
1) Eğitimde hedef kavramından ne anlıyorsunuz?
2) Bilişsel alana yönelik hedefler hangi özellikleri taşırlar?
3) Duyuşsal alana yönelik hedefler hangi özellikleri taşırlar?
4) Devimsel alana yönelik hedefler hangi özellikleri taşırlar?
5) Farklı öğrenme alanlarında yer alan hedefler ve ilgili davranışlar arasında nasıl bir
ilişki vardır?
6) Yeni doğum yapmış bir anneye emzirme konusunda yapacağınız eğitim ile ilgili
bilişsel-duyuşsal ve devimsel alana yönelik hedef örnekleri yazınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Öğretim planı hazırlanırken atılacak ilk adım, hedeflerin belirlenmesidir. Hedefler,
hastanın öğrenme-öğretme süreci sonunda kazanması istenen bilgi, beceri, tutum, alışkanlık
vb. özelliklerdir. Bunlar ulaşılabilir, anlaşılabilir, gözlenip değerlendirilebilir olmalıdır.
Hedeflerin belirlenmesinde hasta ve ailesi ile işbirliği sürdürülerek onların hedefleri
benimsemesi sağlanmalı, bu yolla öğrenmeye güdülenme desteklenmelidir.
İnsanın öğrenmesi üç öğrenme alanında toplanıyorsa da bunlar birbirinden kesin
sınırlarla ayrılmış olarak ele alınamaz. İnsan; düşünce, duygu ve davranışlar arasında ilişki
kurarak ve yaşayarak öğrenir. Ancak öğrenme alanlarının sınıflandırılması, öğrenme-öğretme
sürecindeki planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında eğitimciye rehber olması
açısından büyük önem taşır.

Bölüm Soruları
1) Hemşire hasta eğitimi yaparken amacını belirlemek için hangi soruyu sorar?
a)
b)
c)
d)
e)

Kime
Nasıl
Neden
Ne zaman
Kim

2) “Hastaya insülin kalemi kullanmayı öğretme” hedefinin taşıdığı özellikler
hangileridir?
1.
2.
3.
4.
5.

Hedef istenilen öğrenmeyi göstermektedir.
Hedef öğrenen merkezlidir.
Hedef konu başlığı şeklindedir.
Hedef tek bir davranışı göstermektedir.
Hedef anlaşılır bir ifadeye sahiptir.

a) 1-2-3
b) 2-4-5
c) 1-2-5
d) 2-3-4
e) 1-4-5
3)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alan hedeflerinin alt basamaklarından biridir?
Analiz etme
Kurulma
Niteleme
Algılama
Örgütleme

4) Aşağıdaki hedef ifadelerinden hangisi bilişsel alana yöneliktir?
a) Kadının düzenli smear kontrolü yaptırması
b) Hastanın kullanacağı ilaçların etkilerini merak etmesi
c) Kadının perine bakımını doğru şekilde uygulaması
d) Kadının aile planlaması yöntemlerinin özelliklerini kavraması
e) Kadının bir aile planlaması yöntemini kullanmayı istemesi

5) Aşağıdaki hedef ifadelerinden hangisi duyuşsal alana yöneliktir?
a)
b)
c)
d)
e)

Hastanın egzersiz yapmanın yararlarını söylemesi
Hastanın doğru teknikle el yıkamaya özen göstermesi
Hastanın ameliyat sonrası aktif-pasif egzersizler yapması
Hastanın ayak bakımını düzenli yapması
Hastanın diyet programını aksatmadan uygulaması

6) Aşağıdaki hedef ifadelerinden hangisi devimsel alana yöneliktir?
a)
b)
c)
d)
e)

Hastanın ameliyat olmayı kabul etmesi
Hastanın yeterli ve dengeli beslenmenin önemini açıklaması
Annenin bebeğini aşılatmak istemesi
Hastanın kullandığı insülin çeşidini bilmesi
Hastanın kolostomi bölgesinin temizliğini gösterildiği şekilde yapması

7). Hasta eğitiminde hemşirenin öğrenme hedefleri ve ilgili davranışları belirlemesinin
yararları nelerdir?
8) Eğitimde öğrenme alanlarının sınıflandırılmasının gerekleri nelerdir?
9) Amaç ve hedef arasındaki farkları açıklayınız.
10) Hedeflerin taşıması gereken özellikleri sıralayınız.

Cevaplar
1)c, 2)e, 3)a, 4)d, 5)b, 6)e

9. HASTA EĞİTİMİNDE PLANLAMA – ÖĞRETİM İLKELERİNİN
HASTA EĞİTİMİ PLANI İLE BÜTÜNLEŞMESİ - 1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Eğitimde Önceliklerin Belirlenmesi
9.2. Uygun Zaman ve Sürenin Belirlenmesi
9.3. Öğrenilecek Konunun/İçeriğin Düzenlenmesi
9.4. Etkin Katılımın Sağlanması
9.5. Yeni Bilgi ve Davranışların Varolanlara Temellenmesi
9.6. Öğretim Strateji, Yöntem ve Tekniklerin Seçimi

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hasta eğitiminin planlanmasının amacı nedir? Hangi özellikleri taşımalıdır?
2) Planlamada öğrenme hedeflerinin yeri ve önemi nedir?
3) Hedefler hangi özellikleri taşımalıdır? Neden?
4) Öğretim ilkelerinin hasta eğitimi planıyla bütünleşmesinde hangi temel öğeler
dikkate alınır?
5) İçerik planlanırken gözönünde bulundurulması gereken önemli özellikler nelerdir?
6) Planlamada öğretim yöntem ve teknikleri seçilirken nelere dikkat edilmelidir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Eğitim
Önceliklerinin
Belirlenmesi

Kazanım

Hasta eğitiminde yapılacak
konuları önceliklerine göre
sıralayabilecek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Okuyarak/Araştırarak

Uygun Zaman ve
Hasta eğitimi için uygun zaman
Sürenin Belirlenmesi ve süreyi belirleyebilecek.

Okuyarak/Araştırarak

Öğrenilecek
Konunun/İçeriğin
Düzenlenmesi

Hasta eğitiminde içerik
planlanırken dikkat edilmesi
gereken noktaları açıklayabilmek.

Okuyarak/Araştırarak

Etkin Katılımın
Sağlanması

Hasta eğitmine hasta ve
ailesinin/yaınlarının etkin
katılımını sağlayabilecek.

Okuyarak/Araştırarak

Öğretim Strateji,
Yöntem ve
Tekniklerin Seçimi

Hasta eğitiminde kullanılan
öğretim yöntem ve araçgereçlerinin özelliklerini
kavrayabilmek.

Okuyarak/Araştırarak

Öğretim İlkelerinin
Hasta Eğitimi Planı
İle Bütünleşmesi

Hasta eğitimi planında yer alan
temel öğelerin birbirleriyle
ilişkisini kavrayabilmek.

Okuyarak/Araştırarak

Anahtar Kavramlar


Öğretim planı



Öğrenme hedefleri



İçerik



Etkin katılım



Öğretim stratejisi



Öğretim yöntem ve teknikleri

Giriş
Hasta eğitimi sürecinin üçüncü aşaması Planlama’dır. Hasta eğitiminin başarıyla
sonuçlanması yapılacak planlamaya bağlıdır. Bu nedenle hemşire, öğrenim gereksinimini
belirleyip, hemşirelik tanısını koyduktan sonra, hasta eğitimi planını geliştirir.
Öğretim planı, eğitim programının uygulanması sırasında eğitimin hedeflerine
ulaşmak için nelerin, hangi sıra ile nasıl ve ne zaman ve kimin tarafından yapılacağını,
nasıl değerlendirileceğini gösteren yazılı bir plandır. Öğrenme-öğretme sürecinin
yönetiminde/işletilmesinde hemşireye yol gösterme amacını taşır.

9. Öğretim İlkelerinin Hasta Eğitimi Planı İle Bütünleşmesi
Hedefler formüle edildikten sonra hemşire, hasta ve ailesi ile olan işbirliğini sürdürüp
temel öğretim ilkelerini dikkate alarak, öğretim planını geliştirir. Aşağıda, öğretim planı
yapılırken gözönünde bulundurulması gereken temel öğeler, sürecin diğer aşamalarına ışık
tutacak biçimde ele alınmıştır.

9.1. Eğitimde Önceliklerin Belirlenmesi
Eğitimdeki öncelikler, hedefler belirlendikten sonra, hedeflenen davranışın sağlık
sorununun çözümündeki önemi dikkate alınarak belirlenmelidir.

9.2. Uygun Zaman ve Sürenin Belirlenmesi
Hemşire, hastanın öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyini dikkate alarak öğrenmenin
etkili şekilde gerçekleşeceği uygun zamanı belirlemelidir. Uygun zamanın belirlenmesinde
bazı güçlükler olabilir. Bilindiği gibi, günümüzde hastaların hastanede yatış süreleri giderek
kısalmaktadır. Örneğin; acil bir ameliyat sonrasında hastanın şikayetlerinin sona erip planlı
bir eğitime hazır olması, birkaç gün geçmesini gerektirir. Hasta, öğrenmeye hazır duruma
geldiğinde ise, büyük olasılıkla taburcu olma zamanı da gelmiş olacaktır.Bu durumda
hemşire, öğretim için öncelikli hedefler doğrultusunda hastanın dikkatinin fazla olduğu
zamanı seçmeli, öğrenmeyi broşür vb. kaynaklarla desteklemelidir.
Öğretim etkinliklerinin süresi de önemlidir. Uzun süren etkinlikler dikkati ve konuya
yoğunlaşmayı azaltır. Genellikle 20 dakikalık programlar uygundur. Ancak, hastanede yatış
süresi kısa, içerik geniş ise süre uzun tutulabilir. Böyle durumlarda hasta izlenmeli, dikkatinin
azaldığı hissedildiğinde eğitime ara verilmelidir. Ancak eğitim çok kısa süreli olmamalı,
hastaya konuyu kavraması ve geribildirim için gerekli olan zaman verilmelidir.
Öğretim etinliklerinin hangi sıklıkla yapılacağı belirlenmesinde ise,


konunun karmaşık olup olmadığı,



hastanın kapasitesi/yeterliği ve genel durumu dikkate alınmalıdır. Örneğin;
diyabet tanısı yeni konulmuş bir hastanın öğretim programı, eski bir diyabet hastasının
öğretim programından daha kısa aralıklarla yapılmalıdır. Ayrıca, öğretim etkinliklerinin uzun
aralıklı olmasının unutmaya neden olacağı dikkate alınmalıdır.

9.3. Öğrenilecek Konunun/İçeriğin Düzenlenmesi
Planlamada konu ile ilgili içeriğin düzenlenmesine önem verilmelidir. İçeriğin
dökümü; verilecek bilginin, hedeflenen davranışların kazanılmasını sağlayacak etkinliklerin
akılcı şekilde düzenlenmesine yardımcı olur. İçerik basitten karmaşığa doğru ilerlemeli, bu
yolla hastanın öncelikle karmaşık konulara temel oluşturacak basit bilgi ve davranışı
kazanması ve bunlar arasında bağlantı kurması planlamada dikkate alınmalıdır. Örneğin; kilo
sorunu olan bir hastanın 1200 kalorilik özel bir diyet hazırlamayı öğrenmesi gerekiyorsa,

hemşire hastaya öncelikle; proteinler, yağlar, karbonhidratlar, vitaminler ve kalori hakkında
gerekli bilgiyi vermeli, daha sonra basit matematik problemlerle kalori hesaplamasına
geçmelidir.
Konunun işlenmesi planlanırken; amacı belirten kısa bir girişten sonra içeriğin özü
olan önemli/kritik noktalar ele alınmalıdır. Öğretimin ilk yarısında verilen bilgilerin öğrenilip
hatırlanması daha kolaydır. Bu nedenle, öğretime kritik öğelerden başlamalıdır. Ayrıca,
tekrarın öğrenmenin kalıcılığını arttırdığı unutulmamalıdır. Öğretimin etkinliğinin sonunda
özet yer almalı, anahtar konumdaki özellikler tekrarlanarak hastanın en önemli noktaları
kavraması desteklenmelidir. Hasta eğitiminde içerik genel olarak aşağıda sıralanmış olan
temel öğeleri kapsar:
Tablo 4: Hasta Eğitiminde içerik genel olarak aşağıda sıralanmış olan temel ögeleri kapsar.


Hastalık hakkındaki bilgiler



Etkilenmiş sistemin anatomi ve
fizyolojisi

 Cerrahi vb. girişimler



Semptomlar ve nedeni

 Hastane ortamı



Diğer sistemlerle ilişkisi

 Bakımın özellikleri ve ne kadar süreceği



Prognoz

 Uzun dönemli bakım



Sınırlanan fonksiyonlar



Tanı Yöntemleri

 Hasta ve ailesinin bakıma katılmasını
sağlayacak yöntemler



Tedavi



İlaçlar



Testler



Hemşirelik /bakım önlemleri

 Hastalık veya tıbbi girişimlerin
getirebileceği sınırlamalar
 Takip ve kontrolün önemi

9.4. Etkin Katılımın Sağlanması
Önceki ünitelerde vurgulandığı gibi öğrenme, bir yaşantı ürünüdür. Hastanın
öğrenmeyle sonuçlanacak bir yaşantıya sahip olması için onun, kendisi için hazırlanan
öğretme durumunun ilgili öğeleriyle etkileşmesi gereklidir. Bu nedenle, hastanın öğrenmeöğretme sürecine etkin katılımını destekleyen, özendiren ve öğrenme çabası içine girmesini
sağlayan düzenlemeler planlanmalıdır.
Hastanın, öğrenme-öğretme sürecine etkin katılımını sağlamanın basit ve tek bir yolu
yoktur. Çok yönlü bir süreçtir. Önceki ünitelerde de değinildiği gibi; hastanın öğrenme isteği
duyması, önkoşul öğrenmelere sahip olması, eğitimin onun bir gereksinimini karşılayacağına

inanması, öğrenilecek davranışı denemesi vb. etkin katılımı destekleyen öncelikli
özelliklerdir. Bu amaçla planlamada, hastanın ilgili kaynakları okuması, sağlık sorununun
çözümü için kendi görüşlerini ortaya koyması, soru sorması, eleştirmesi, tartışması, öneriler
geliştirip bunları savunması için gerekli ortam ve uygun olan yaklaşımlar dikkate alınmalıdır.
Hastanın katılımını destekleyen ve ilgisini arttıran bir diğer önemli husus, hemşirenin
davranışlarıdır. Hemşire, masanın arkasında hareketsiz şekilde durmak/oturmak yerine aşırı
olmama koşuluyla kendisi de etkin olmalı, ses tonu, beden dili, göz teması vb. iletişim
yollarını kullanarak, işlenen konunun hastanın sağlığındaki önemini vurgulamalıdır.
Hemşirenin konuya hâkimiyetinin yanı sıra, duyduğu ölçülü heyecan ve dinamizm hastanın
ilgisini ve katılımını arttırır.

9.5. Yeni Bilgi ve Davranışların Varolanlara Temellenmesi
Hasta öğrenim yoluyla yeni davranışları kazanması, o davranışla ilgili bazı ön koşul
öğrenmelere sahip olmasını gerektirir. Örneğin; bir hastanın insülin enjeksiyonu yapabilmesi
için ön koşul olarak gerekli kuramsal bilgiye sahip olması gerekir. Hastanın öğrenme
hedeflerinde yer alan çeşitli davranışlar (bilişsel, duyuşsal, devimsel) arasında önemli bir
ilişki vardır. Bazılarının öğrenilmesi diğerlerinin öğrenilmesine temel oluşturur. Bu nedenle,
eldeki veriler değerlendirilip, hastanın konuyla ilgili bilişsel yeterliği, devimsel becerisi veya
duyuşsal özelliği dikkate alınmalı, daha sonra bireysel gereksinimleri doğrultusunda içerik ve
etkinlikler planlanmalıdır. Ayrıca eğitime hastanın sahip olduğu bilgiden başlamanın ilgiyi
azaltacağı unutulmamalıdır.

9.6. Öğretim Strateji, Yöntem ve Tekniklerin Seçimi
Planlamada öğretim strateji, yöntem ve tekniklerin belirlenmesi önemli bir öğedir.
Çünkü hasta, hedeflenen davranışı, seçilen stratejiyi, uygulanacak yöntem ve teknikler
yoluyla kazanır. Eğitim felsefesini yansıtan öğretim stratejisi kavramı, hedeflere ulaşmayı
sağlayan ve yöntemin seçimine yön veren genel bir yaklaşımı ifade eder. Örneğin; seçilen
strateji hastanın etkinliği ilkesine temelleniyorsa, bunu gerçekleştirmede seçilen yöntemde
tartışma, soru-cevap vb. teknikler ağırlık kazanmalıdır.
Öğretim yöntemi, hasta eğitiminin hedeflerine ulaşması amacıyla kullanılacak
tekniklerin, işlenecek konunun, araç-gereç ve kaynakların bütünlük oluşturacak şekilde
örgütlenip işletilmesidir. Kısaca, öğretim yoludur. Öğretim yöntemi seçilirken içerik ile
hastanın sağlığıyla ilgili hedeflenen davranışı kazanmasında neleri öğrenmeye gereksinimi
olduğu, nelere ilgi duyduğu, bu davranışların hangi yollarla, nasıl kazanılacağına ilişkin
soruların yanıtlanması gerekir. Bir başka deyişle hemşire, konunun yanısıra, hangi yöntem ve
tekniklerle, nasıl öğreteceğini de belirlemek zorundadır. Yöntemin seçiminde hedefler, içerik,
hastanın özellikleri, kullanılan araç-gereç ve kaynaklar, hemşirenin kişiliği/tercihleri dikkate
alınmalıdır.

Öğretim yönteminin seçiminde; hedefler, içerik, hastanın özellikleri, öğrenme
biçimi, kullanılacak araç-gereçler ve kaynaklar, hemşirenin tercih ve deneyimleri dikkate
alınmalıdır.
Kuşkusuz her öğretim durumuna başarıyla uygulanabilen tek bir yöntem yoktur.
Hastanın öğrenmesi hedeflenen davranışlar çeşitlidir ve önceki ünitelerde değinildiği gibi bu
davranışlar farklı öğrenme alanlarında yer alır. Bu nedenle, hedeflenen davranışların
öğrenilmesine uygun olan yöntem ve tekniklerin seçilmesi gerekir. Örneğin; hastanın
devimsel bir beceriyi öğrenmesinin en uygun yolu, ilgili bilgilere sahip olarak
demonstrasyonu izlemesi ve daha sonra gerekli malzemeyi kullanıp tekrarlayarak, aynı
beceriyi gözlem altında yerine getirmesidir. Bilişsel öğrenme alanına yönelik hedefler için;
düzanlatım yöntemi, tartışma, soru-cevap gibi teknikler daha uygundur. Duyuşsal öğrenme
alanına yönelik hedeflerde ise, en etkin tekniklerden birisi grup tartışmasıdır.
Hasta eğitiminde (düzanlatım, konferans, bireysel eğitim, demonstrasyon, soru cevap
vb.) farklı yöntem ve tekniğin bir arada kullanılması ilgiyi, dikkati arttırarak, her bir yöntemin
güçlü yönünden yararlanılmasına fırsat verdiği için tercih edilmelidir. Aşağıda hasta
eğitiminde sıklıkla kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri sıralanmıştır.

9.6.1. Düz Anlatım
Hemşireyi merkeze alarak etkin kılmasına karşın, bu teknik diğer tekniklerle
desteklenip kısa sürelerle kullanıldığında son derece etkilidir. Bu yöntem;


yeni bilgileri kazandırırken,



konuya giriş yaparken,



anlaşılması güç noktaları açıklarken,



konuyu tartışma veya uygulama sonuçlarını özetlerken sıklıkla kullanılmalıdır.

9.6.2. Tartışma (Bire-Bir ve Grup)
Bu teknikler, hastanın konuya odaklanıp ilgi duymasını arttırarak öğretime etkin
katılımını destekler. Bu yöntem;
 katılımcıların bilgilerinin, düşüncelerinin paylaşılıp bunlardan yararlanılmasında,
 yeni bilgilerin analizinde,
 bireysel görüşlerin, ilgi duyulan konuların açığa çıkarılmasında,
 tutum, değer ve davranışların anlaşılmasında,
 konuların farklı açılardan ele alınıp değerlendirilmesinde,

 fikir alış-verişinde bulunmada,
 sorunlara çözüm bulmada kullanılmalıdır.

9.6.3. Soru Cevap
Hastanın ilgi duyduğu, bilmek istediği noktaların anlaşılmasını sağlar. Ayrıca ona,
sahip olduğu bilgiyi kullanması/göstermesi fırsatı verir. Sorular açık, anlaşılır olmalıdır. Bu
yöntem;


dikkati çekip öğrenmeye güdülemede,



iletişim kurmada,



belirli bir konuda düşünmeyi ve konuşmayı sağlamada,



önemli noktalar vurgulamada,



öğrenilenlerin tekrarında ya da değerlendirilmesinde,



hastanın belirli bir görüşe katılıp katılmadığını saptamada kullanılmalıdır.

9.6.4. Demonstrasyon (Gösteri)
Hemşirenin, hastanın öğrenmesi hedeflenen devimsel bir beceriyi uygulayıp
göstermesi tekniğidir. Hastanın, hemşireyi model almasına yardımcı olur. Planlı ve titiz bir
hazırlığı gerektirir. Bu yöntem;
 özellikle devimsel becerilerin (insülin uygulama, tansiyon ölçme, bebek banyosu
vb.) nasıl yapılacağının öğretiminde,
 beceri ile ilgili soruların/sorunların açığa çıkarılması amaçlandığında sıklıkla
kullanılır.

9.6.5. Uygulama
Hastaya, izlemiş olduğu devimsel beceriyi gerekli araç-gereçlerle uygulama fırsatı
vererek, öğrenmeyi kolaylaştırır. Hasta, önce hemşireyi izlemeli, daha sonra hemşireyi
model/örnek alarak uygulamayı tekrarlamalıdır. Bu yöntem;
 hemşirenin hastayı izleyerek geribildirim alması ve zayıf yönlerin belirlenip
desteklenmesi gerektiğinde sıklıkla kullanılır.

9.6.6. Rol Oynama /Yapma
Bu teknik, hastanın sağlık sorununa yönelik olayların/davranışların gerçek koşullara
benzer bir ortam içinde taklit vb. yollarla canlandırılmasıdır. Bu yöntem;



hastanın sağlığı ile ilgili sorunlarını ve sorunların nedenlerini açığa çıkarmada,



bu sorunların çözümü için öneriler ve olumlu sağlık davranışları geliştirmede,



iletişim becerilerini arttırmada,



duyguları dile getirmede,



başkalarının değer ve davranışlarının nedenlerini anlamada,



grup dayanışması geliştirmede sıklıkla kullanılır.

9.6.7. Örnek Olay/Vaka Çalışması
Hastanın sağlık sorununa benzer bir örnek üzerinde çalışılarak, hasta karar verme,
sorun çözme yaşantılarıyla karşı karşıya getirilir. Örneğin; obesite sorunu olan bir hastanın
eğitiminde benzer sağlık sorunu olan bir başka örnek hasta incelenip, tartışılarak sorunun
nedenleri, çözüm yolları objektif olarak ortaya çıkarılır. Amaç, hastanın öğrenmesi hedeflenen
davranışların önemini kavrayıp, öğrenmeye güdülenmesidir. Öğrenmede hasta etkindir,
hemşire onu yönlendirir. Ancak bu yöntemi etkili şekilde uygulayabilmek için, hastanın bilgi
düzeyi ve zihinsel kapasitesinin yeterli olmasının zorunlu olduğu unutulmamalıdır.
Örnek olaylar, genellikle gerçek bir vakadan alınmış veya kurgulanmış yazılı kısa
senaryolar olarak hazırlanır. Bunlar hazırlanırken veya seçilirken örneğin;


hastanın temel sorununa odaklanması,



gerçekçi, tutarlı, akılcı olması,



hasta için bir anlam taşıması, sağlık sorununun kritik öğelerini kapsaması,



bütünlük oluşturacak şekilde düzenlenmesi,



öğretim hedefleriyle bağlantılı olması sağlanmalıdır.

Bu yöntem;


konusunu çalışma ortamından alan gerçek olayların tartışılıp, analiz edilmesinde,



araştırma ya da sorun çözme gücü geliştirmede sıklıkla kullanılır.

Ayrıca hemşire, öğretimle ilgili etkinliklerde hastayı yönlendirecek olan soru-cevap,
tartışma vb. teknikleri de belirlemelidir. Hipertansiyonu olan bir hasta için hazırlanan bir
senaryoda, benzer özellikleri olan bir başka hipertansiyonlu hasta tanıtılarak, hastanın
başağrısı ve yorgunluk şikâyetleri olduğu örneklenebilir. Daha sonra hemşire; “Sizce
başağrısının nedenleri nelerdir?”, “Bu şikâyetleri için ne yapmalıdır?”, “Hangi durumlarda

sağlık kuruluşuna başvurmalıdır?” vb. sorularla hastayı yönlendirmeli, diğer tekniklerden
yararlanmalıdır.

9.6.8. Kendi Kendine/Özyönelmeli Öğrenme
Hastanın öğrenmede sorumluluk üstlenmesine ve ilgili etkinlikleri kendi ortamında
sürdürmesine olanak sağlar. Etkin/aktif öğrenmeyi destekleyen bağımsız projeler, bireysel
çalışmalar, bilgisayar destekli öğrenme vb. bu grup içinde yer alır. Bu yöntem;
 hastada bağımsız öğrenmeyi uyarıp geliştirerek, yaşam boyu öğrenmeyi davranışa
geçirmek amacıyla kullanılmalıdır.
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Uygulama Soruları
1) Sizce staja çıktığınız/çalıştığınız klinik alanlarda hasta eğitimi etkinliklerinin
sistemli ve düzenli olarak bir plan doğrultusunda yürütülebilmesi için BİREYSEL ve
YÖNETSEL olarak neler yapılabilir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hasta eğitimi planı, öğrenme-öğretme süreci doğrultusunda aşağıda sıralanan sorulara
yanıt vermelidir:
 Hasta ve ailesi neleri öğrenmeli/hangi davranışları kazanmalıdır? (Hedefler ve
ilgili davranışlar)


Söz konusu davranışların kazanılması hangi içerikle gerçekleştirilebilir? (İçerik)

 Hastanın hedeflenen davranışı kazanmasını sağlayacak yaklaşım, yöntem, teknik,
materyal/araç-gereç, kaynaklar nelerdir? (Eğitim etkinlikleri)

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin bir ya da birkaç eğitim saatinde yapacaklarını
tasarladığı hasta eğitimi planında yer almaz?
a) Hedef ve davranışlar
b) Değerlendirme yöntemleri
c) Kullanılacak öğretim yöntem ve teknikleri
d) Eğitimin içeriği
e) Eğitim esnasında uyulacak kurallar
2) Hemşire gruba yapacağı hasta eğitimini planlarken hastaları arasındaki bireysel
farklılıkları dikkate almak istemektedir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisine öncelik
vermelidir?
a) İçeriği sunmak için ayrılan süreyi artırma.
b) Her hastaya uygun içerik sunma.
c) İçeriği, örneklerle zenginleştirme.
d) Çeşitli yöntem ve tekniklerden yararlanma.
e) Hastaların etkin katılımlarını sağlama.
3) Öğretim yöntemi seçilirken ilk olarak göz önünde bulundurulması gereken nokta
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eğitimci
b) Hasta ve ailesi
c) Aile
d) Sosyal durum
e) Fiziksel koşullar
4) Aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerin hangisinden yararlanıldığında hastanın eğitim
etkinliklerine aktif katılımı en aza iner?
a) Soru-cevap
b) Tartışma
c) Problem çözme
d) Düz anlatım
e) Beyin fırtınası
5) Eğitim sırasında soru-cevap yönteminin kullanılmasında uyulması gereken en temel kural
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Açık uçlu sorular sorma
b) Çekingen öğrencilere de uygun sorular sorma
c) Kazandırılacak niteliklerle tutarlı sorular sorma
d) Farklı öğrencilere sorular sorma
e) Tartışmayı gerektirecek sorular sorma

6) Hasta eğitim sürecinde hasta ve ailesini eğitim içeriği üzerinde düşünmeye yöneltmek,
kendi düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla kullanılabilecek en uygun
yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tartışma
b) Problem çözme
c) Düz anlatım
d) Soru-cevap
e) Beyin Fırtınası
7) Hasta eğitiminin planlanmasının amacı nedir? Hangi özellikleri taşımalıdır?
8) Öğretim ilkelerinin hasta eğitimi planıyla bütünleşmesinde hangi temel öğeler dikkate
alınır?
9) Sizce hastanın kendisi ile ilgili eğitim programlarının hazırlanmasına etkin olarak
katılmasının yararları nelerdir?
10) Hasta eğitimini plnlarken öğretim yöntemlerinin seçiminde hangi özellikler dikkata
alınmalıdır? Tartışınız.

Cevaplar
1) e

2) d

3) b

4) d

5) c

6) a

10. HASTA EĞİTİMİNDE PLANLAMA – ÖĞRETİM İLKELERİNİN
HASTA EĞİTİMİ PLANI İLE BÜTÜNLEŞMESİ - 2

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Öğretim Materyallerinin/Araç-Gereçlerin Seçimi
10.2. Değerlendirme Yöntemlerinin Belirlenmesi
10.3. Öğretim Planının Yazılması

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Planlamada öğretim materyalleri/araç-gereçleri seçilirken hangi özellikler dikkate
alınmalıdır?
2) Planlamada değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi neden önemlidir?
3) Öğretim planının yazılı olmasının gerekleri nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Hasta eğitiminde kullanılan
Öğretim
öğretim materyallerinin/araçMateryallerinin/Araçgereçlerinin özelliklerini
Gereçlerin Seçimi
kavrayabilmek.

Okuyarak/Araştırarak

Değerlendirme
Yöntemlerinin
Belirlenmesi

Hasta eğitiminde kullanılan
değerlendirme yöntemlerini
kavrayabilmek.

Okuyarak/Araştırarak

Öğretim İlkelerinin
Hasta Eğitimi Planı
İle Bütünleşmesi

Hasta eğitimi planında yer alan
temel öğelerin birbirleriyle
ilişkisini kavrayabilmek.

Okuyarak/Araştırarak

Öğretim Planının
Yazılması

Hasta eğitimi planının yazılı
olmasının yararlarını
açıklayabilmek.

Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak

Anahtar Kavramlar


Öğretim materyali



Öğretim araç gereçleri



Değerlendirme yöntemi



Öğretim Planı

Giriş
Hasta eğitimi sürecinin üçüncü aşaması Planlama’dır. Hasta eğitiminin başarıyla
sonuçlanması yapılacak planlamaya bağlıdır. Bu nedenle hemşire, öğrenim gereksinimini
belirleyip, hemşirelik tanısını koyduktan sonra, hasta eğitimi planını geliştirir.
Öğretim planı, eğitim programının uygulanması sırasında eğitimin hedeflerine
ulaşmak için nelerin, hangi sıra ile nasıl ve ne zaman ve kimin tarafından yapılacağını,
nasıl değerlendirileceğini gösteren yazılı bir plandır. Öğrenme-öğretme sürecinin
yönetiminde/işletilmesinde hemşireye yol gösterme amacını taşır.

10. Öğretim İlkelerinin Hasta Eğitimi Planı İle Bütünleşmesi
Hedefler formüle edildikten sonra hemşire, hasta ve ailesi ile olan işbirliğini sürdürüp
temel öğretim ilkelerini dikkate alarak, öğretim planını geliştirir. Aşağıda, öğretim planı
yapılırken gözönünde bulundurulması gereken temel öğeler, sürecin diğer aşamalarına ışık
tutacak biçimde ele alınmıştır.

10.1. Öğretim Materyallerinin/Araç-Gereçlerin Seçimi
Planda öğretimde kullanılacak materyaller yer almalıdır. Günümüzde pekçok sağlık
kuruluşu, ilaç firması, dernekler tarafından hastanın ilgisini arttırmak ve öğrenmeyi
kolaylaştırmak için çeşitli materyaller/araçlar/kaynaklar geliştirilmiştir. Bunlar;


hastanın ilgisini arttırarak güdülenmeyi sağlar,

 hastanın görme, işitme, hissetme gibi farklı duyu organlarını uyararak öğrenmeyi
destekler, öğrenmenin kalıcı olmasına yardım eder,


içeriği açıklayıp, somutlaştırarak anlamayı kolaylaştırır,



hastaya bireysel olarak çalışma/öğrenme fırsatı verir,



zamandan ekonomi sağlar.
Kullanılacak materyaller seçilirken;



bunların ne amaçla kullanılacağı belirlenmeli,



hastanın özellikleri dikkate alınmalı,



kolay anlaşılır, gerçeğe yakın ve kullanışlı olmalarına özen gösterilmeli,



içerikle olan ilişkisi kurularak uygun olanlar seçilmelidir.

Aşağıda hasta eğitiminde sıklıkla kullanılan öğretim materyalleri sıralanmıştır.

10.1.1. Yazılı/Basılı Kaynaklar
Bu grupta broşür, kitap vb. yazılı kaynaklar yer alır. Genellikle belirli bir hastalık,
sağlıkla ilgili riskler, diyet programı, yapılacak işlem ve uygulamalar vb. hakkında bilgi
vermek için hazırlanmışlardır. Kullanılan dil sade, kolay okunur olmalı, resimli açıklamalara,
şekillere yer verilmelidir. Bilgilerin kısa, öz, güncel, doğru ve hastada endişeye neden
olmayacak bir düzenlemeyle hazırlanmış olması gerekir. Yazılı kaynakların önemli bir
avantajı, hasta ve ailesi tarafından defalarca okunabilmeleridir. Bu kaynaklar seçilirken,
hastanın okuduğunu anlama düzeyi ve bilişsel yeterliği dikkate alınmalıdır.

10.1.2. Somut/Fiziksel Objeler
Bunlar özellikle devimsel becerilerin öğretiminde kullanılan gerçek malzeme, maket,
model vb.dir. Hastaya ileride bakımında gerekli olacak araç-gereçleri kullanma fırsatı verirler.
Bu kaynaklar seçilirken hastanın fiziksel yeterliği dikkate alınmalı, kendi ortamında
kolaylıkla bulacağı, yabancılık çekmeyeceği materyaller seçilmelidir.

10.1.3. Afiş, Şema, Poster, Resim, Grafik vb.
Afiş, Şema, Poster, Resim, Grafik vb.: Bu araçlar, konu ile ilgili anahtar nitelikteki
özelliklerin, bulguların çarpıcı biçimde açıklanmasını sağlarlar. Dikkatle hazırlanmış olmaları
gereklidir. Hazırlanmaları zaman almasına karşın öğretim süresini önemli derecede azaltırlar.
Ayrıca günümüzde TV, bilgisayar, CD, slayt, gibi araçlar/gelişmiş teknolojiler hasta
eğitiminde öğretimi desteklemek amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Bunların seçiminde
hastanın ilgili teknolojiye yatkınlığı, bilişsel yeterliği göz önünde bulundurulmalıdır.

10.2. Değerlendirme Yöntemlerinin Belirlenmesi
Eğitim programı planlanırken değerlendirmenin nasıl gerçekleştirileceği de
belirlenmelidir. Örneğin; hemşire, kolostomi torbasının boşaltılması ve bölgenin bakımı
konusunda hasta eğitimini planlarken her aşamanın hangi yollarla değerlendirileceğine karar
vermelidir (Ayrıntılı bilgi için bakınız X. Ünite: Hasta Eğitiminde Değerlendirme).

10.3. Öğretim Planının Yazılması
Planın yazılı olarak hazırlanması, eğitimde sürekliliği sağlar, tekrarları ve atlamaları
önler. Bu nedenlerle öğretim planının yazılı olarak hazırlanıp, planın diğer hemşire ve ekip
üyelerince paylaşılması sağlanmalıdır.
Planda, hasta hakkında gerekli bilgiler, hedefler, içerik, kaynaklar (araç-gereç, broşür
vb.), öneriler, kullanılacak yöntem ve teknikler, değerlendirme yolları yer almalıdır.
Yazılı plan, öğretme-öğrenme sürecinin ana hatlarını içerebileceği gibi geniş kapsamlı
da olabilir. Örneğin; akut hastalara bakım verilen ortamlarda, sürenin kısıtlı olması nedeniyle
plan, öncelikli öğrenme gereksinimlerine odaklanmalıdır. Ev ortamında verilecek eğitimde
ise, süre daha uzun, hasta daha az endişeli olacağı için plan daha kapsamlı olmalıdır.
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Uygulama Soruları
1) Sizce staja çıktığınız/çalıştığını klinik alanlarda hasta eğitimi etkinliklerinin sistemli
ve düzenli olarak bir PLAN doğrultusunda yapılması, hemşirelere ne gibi yararlar
sağlayacaktır?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hasta eğitimi planı, öğrenme-öğretme süreci doğrultusunda aşağıda sıralanan sorulara
yanıt vermelidir:

Hastanın hedeflenen davranışı kazanmasını sağlayacak yaklaşım, yöntem,
teknik, materyal/araç-gereç, kaynaklar nelerdir? (Eğitim etkinlikleri)

Hedef
(Değerlenirme)

davranışlara

ulaşma

derecesi

hangi

yollarla

belirlenmelidir?

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyalinin sahip olması gereken niteliklerden değildir?
a) Kullanışlı ve ekonomik olması
b) Eğitimcinin gelişim düzeyine uygun olması
c) Öğretim hedeflerine uygun olması
d) Öğrenmeyi güdüleyici nitelikte olması
e) Hasta ve ailesinin özelliklerine uygun olması
2) Hastalarına solunum egzersizleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak isteyen bir hemşire,
bedensel hareketlerin çeşitlerini ve bunların insan vücudunda hangi kasları çalıştıracağını
öğretmek istemektedir. Bu hemşirenin aşağıdaki öğretim materyallerinden hangisi
kullanması daha uygundur?
a) Modeller
b) Yazı tahtası
c) Bülten tahtası
d) Levhalar
e) Tepegöz
3) Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyallerinin öğrenme-öğretme sürecine katkılarında
birisi değildir?
a) Öğrencilerin dikkatini canlı tutması
b) Anlaşılması zor kavramları anlaşılır kılması
c) Somut olan kavramların soyutlaştırılmasını sağlama
d) Öğrencileri derse karşı güdülemesi
e) Öğrenmeyi kalıcı hale getirmesi
4) Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyallerinin seçiminde dikkate alınması gereken
öğelerden/faktörlerden değildir?
a) Eğitim ortamı
b) Kurumun sahip olduğu olanaklar
c) Öğrenenlerin özellikleri
d) Amaç-hedefler
e) Değerlendirme yöntemleri
5) Broşür, kitapçık vb. öğretim materyalleri en çok hangi öğrenme hedef veya hedeflerinin
gerçekleştirilmesine yardımcı olur?
a) Duyuşsal
b) Bilişsel
c) Devimsel
d) Bilişsel ve Duyuşsal
e) Bilişsel ve Devimsel

6) Hasta eğitimini planlarken öğretim materyalerinin seçiminde hangi özellikler dikkate
alınmalıdır?
7) Hasta eğitiminde kullanılabilecek en etkili öğretim materyalleri sizce nedir/nelerdir?
Neden?
8) Hasta eğitimi sırasında hastasının bir beceri kazanmasını hedefleyen hemşire, sizce
öncelikle hangi öğretim meteryal/materyallerini kullanmalıdır? Nedenleri ile tartışınız.
9) Sizce hemşirenin hasta eğitimini planlarken değerlendirme yöntemlerini de belirlemesi
neden önelidir? Açıklayınız.
10) Hasta eğitimi planının yazılı olmasının gerekleri nelerdir? Tartışınız.

Cevaplar

1) b

2) a

3) c

4) e

5) b

11. HASTA EĞİTİMİNDE UYGULAMA

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Öğretimin Hemşirelik Bakimiyla Birleştirilmesi
11.1.1. Öğretim Yöntem ve Teknikleri
11.1.2. Kullanilacak Dilin Özellikleri

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)İnformal eğitimi nasıl açıklarsınız?
2)Öğretim yöntemleri uygulanırken dikkate alınması gereken ortak özellikler nelerdir?
3)Uygulamada içerik hangi sistematik içinde işlenmelidir?
4)Uygulamada sıklıkla kullanılan öğretim yöntemleri ve özellikleri nelerdir?
5)Öğretimde kullanılacak dilin önemi nedir? Hangi özellikleri taşımalıdır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Öğretimin Hemşirelik Hasta
eğitimini Okuyarak/Araştırarak
Bakımıyla
hemşirelik
bakımıyla
Birleştirilmesi
bütünleştirmek.

Öğretim, Yöntem ve Hasta
eğitiminde Okuyarak/Araştırarak
Teknikleri
kullanılan
öğretim
yöntem ve tekniklerin
özelliklerine
dikkat
etmek.
Kullanılacak
Özellikleri

Dilin Hasta
eğitiminde Okuyarak/Tartışarak
kullanılacak
dilin
özelliklerini
dikkate
almak.

Anahtar Kavramlar



İnformal eğitim



Bire-bir öğretim



Grup öğretimi



Demonstrasyon



İşlemlere hazırlayıcı öğretim



Düzanlatım yöntemi



Karma yönte

Giriş
Hasta eğitiminin uygulama aşaması, planlanmış olan öğretim etkinliklerini, hasta ve
ailesinin öğrenmesini sağlamak/desteklemek amacıyla işe koşulan tüm işlevleri kapsar. Bu
ünitede, hasta eğitiminin uygulanması aşamasında, hemşirenin dikkat etmesi gereken
özellikler, önceki üniteleri yansıtır biçimde ve ana hatlarıyla ele alınacaktır.

11.1. Öğretimin Hemşirelik Bakımıyla Birleştirilmesi

Hasta eğitiminin uygulama aşaması, planlanmış olan öğretim etkinliklerini, hasta ve
ailesinin öğrenmesini sağlamak/desteklemek amacıyla işe koşulan tüm işlevleri kapsar.
Uygulamanın başarıyla sonuçlanıp, hedeflenen davranış değişikliklerinin kazanılması,
hemşirenin öğretimle ilgili etkinliklerinde daha önce değinilmiş ve aşağıda sıralanmış olan
öğeleri, ilkeleri dikkate almasını gerektirir. Bunlar;










hasta ve ailesinin öğretime etkin katılımı desteklenmeli,
hasta ve ailesinin öğrenme gereksinimleri belirlenmeli,
öğretimde, öğrenmeye hazırbulunuşluk ve öğrenme yeterliği dikkate alınarak uygun
zaman/süre belirlenmeli,
öğrenme gereksinimlerini karşılayacak ve öğrenme alanlarına uygun olan öğretim
yaklaşımı , yöntemi saptanmalı,
içerik belirlenip önceliklerine göre düzenlenmeli,
gerekli ve uygun olan araç-gereç ve kaynaklar seçilip kullanılmalı,
ortam öğrenmeyi destekleyecek şekilde düzenlenmeli,
uygulamanın her öğesi değerlendirilerek düzeltmeler yapılmalı,
geribildirim verilerek gerekli tekrar ve destek sağlanmalıdır.

Ancak, hasta eğitiminin planlanması aşamasında, göz önünde bulundurulamayan bazı
faktörler/değişiklikler nedeniyle, tasarının olduğu gibi uygulanması engellenebilir. Bu
nedenle, planlanmış olan program uygulanırken, öğretimin etkililiği hakkında karar
verebilmek için öğretim sürecinin her öğesi gözlenip bilgi toplanmalı, bunlar
değerlendirilerek gerekli değişiklikler yapılmalıdır.
Hemşirelik bakımıyla ilgili olan her uygulamada, hemşire hastayla etkileşim içindedir
ve her etkileşimin öğretim için uygun bir durum yaratabileceği unutulmamalıdır. İnformal
öğretim fırsatı veren bu durum, hemşireyle hasta arasında kurulmuş olan/olması gereken
terapötik ilişkiye temellenen doğal bir durumdur. Bu nedenle, hemşirelik bakımı verilirken
yapılan öğretimin daha etkili olacağı görüşünü savunan hemşirelerin sayısı azımsanmayacak
kadar çoktur.
Öğretme-öğrenme sürecinin doğal olarak, kendiliğinden gelişmesine fırsat veren
terapötik etkileşim, hasta eğitimi açısından da çok değerlidir. Bu amaçla, hemşirelik bakımı
verilirken, hasta informal yapıdaki öğretim için gözlenmeli, soru sorması ve kendi
düşüncelerini ifade etmesi için cesaretlendirilmelidir. Örneğin;





diyabetik bir hastanın hijyenik bakımı yapılırken, ayak bakımının önemi tartışılabilir,
hastaya x ilacı verilirken, ilacın yan etkileri ve kullanırken nelere dikkat etmesi gerektiği
açıklanabilir,
rahat solunumu sağlamak için hastaya uygun yatış pozisyonu verilirken, bu pozisyonun ne
amaçla verildiği anlatılabilir,
evde kendi kan basıncını kendisinin ölçmesi gereken hastanın kan basıncını ölçerken,

ileride planlı öğretime destek olacak açıklamalar yapılabilir.
Kısacası hemşire, hemşirelik bakımını verirken, öğretim ilkeleri doğrultusunda
informal öğretim fırsatlarını değerlendirmeli, ancak bu doğal durumun kesinlikle, hasta
eğitiminin formal bir yapılanma olmadan uygulanabileceği anlamını taşımadığının bilincinde
olmalıdır.

11.1.1.Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Hasta eğitiminde kullanılacak yöntem ve tekniklerin seçiminde daha önce değinildiği
gibi; hastanın öğrenme gereksinimleri/hedef davranışlar, hasta ve hemşirenin özellikleri ve
tercihi, içerik, ortam, süre, mevcut kaynaklar dikkate alınmalıdır.Eğitimde yeterlilik kazanmış
bir hemşire, hasta ve ailesinin tepkilerini, davranışlarını dikkate alarak kullanacağı yöntemde
değişiklik yapabilir, esnektir. Ancak, bu yeterliliğe ulaşmak için hemşirenin bilgi kadar,
zamana ve deneyime gereksinimi olduğu unutulmamalıdır.
Öğretimde kullanılacak yöntem ve yöntem içinde yer alan teknikler çeşitlidir. Hemşire
uygulamada hangi yöntemi/tekniği kullanırsa kullansın, aşağıda sıralanan özellikleri dikkate
almalıdır.









Öğretimin etkili olmasında, hastanın istek duyup, etkinliklere katılmasının gerekli olduğu
unutulmamalıdır.
Hasta neden öğrenmesi gerektiğini kavramalıdır.
Hastada mümkün olduğu kadar düşünmeyi uyaracak, soru sormasını destekleyecek,
aktif/etkin tutacak değişik yöntem ve teknikler tercih edilmelidir.
Hastaya öğretim etkinlikleri arasında okuması için broşür gibi öğrenmeyi destekleyecek
kaynaklar verilebilir. Böylelikle, onun daha rahat bir konumdayken öğrendiklerini
hatırlaması, tekrar yapması, düşünmesi, açıklığa kavuşmayan noktaların/sorunların
belirlenmesi sağlanır. Bu durum özellikle, pansuman değişimi, ostomi bakımı, ilaç
kullanma çizelgesinin düzenlenmesi gibi karmaşık konuların öğrenilmesinde kolaylık
sağlar.
Hastaya geribildirim mutlaka verilmeli, kritik özellik taşıyan öğrenmeler gerçekleştiğinde
bunlar pekiştirilip desteklenerek hastanın başarılı olduğunu hissetmesi sağlanmalıdır.
Bilindiği gibi başarı en iyi güdüleyicidir. Hastada daha fazla öğrenmek isteği uyandırır.
Bu nedenle hasta, bir konuyu öğrenmede sıkıntı çektiğinde hemşire hastayı zorlamamalı,
uygulamada değişiklik yapılmalı, gerekirse öğretime ara vererek sorunun nedeni
araştırılmalıdır.
Öğretimle ilgili bir sorun çıktığında, konu diğer hemşire ve ekip üyeleriyle paylaşılmalı,
birlikte çözüm yolları aranmalıdır.

Ayrıca seçilen yöntem ve teknikler uygulanırken içerik/kapsamın; giriş-gelişme-sonuç
sistematiği içinde izlenmesine özen gösterilmelidir. Bu sistematik içinde:

Giriş Bölümünde;




hastanın öğrenmeye odaklanması dikkatini çekecek açıklamalarla vb. desteklenmeli,
konunun hastanın sağlık sorununun çözümündeki yeri, önemi ve hastanın neleri
öğrenmesi gerektiği açıklanmalıdır.

Gelişme Bölümünde;






konunun daha kolay kavranması için, hastanın sahip olduğu ön bilgiler gözden geçirilmeli,
eksiklikler tamamlanmalı,
yeni bilgi, beceri, tutum ve davranışlar somuttan-soyuta, kolaydan-zora doğru işlenmeli,
konunun sağlık sorunu ve günlük yaşamla olan ilişkisi kurulup örnekler verilmeli,
hastanın etkin katılımını sağlamak için soru sorması ve düşüncelerini, davranışlarını
çözümlemesi desteklenmeli,
sürecin işlerliği kontrol edilip, gerekli tekrarlar yapılmalı, eksiklikler tamamlanmalıdır.

Sonuç Bölümünde;



konu kritik öğeler dikkate alınarak özetlenmeli,
hastaya öğrenmenin kalıcılığını destekleyecek önerilerde bulunmalı, broşür vb. kaynaklar
verilmelidir.

Aşağıda hemşirenin çalışma ortamında sıklıkla uyguladığı öğretim yöntemleri ve
dikkat edilmesi gereken önemli noktalar özetlenmiştir.

Bire-Bir Öğretim: Hemşirenin, yatak başında,poliklinikte veya hastanın evinde bakım
verirken en sık kullandığı öğretim uygulamalarından birisidir.Formal veya informal yapıda
olabilir.Hemşire, hastanın soru sormasını destekleyip, seçmiş olduğu yöntem, teknik, araçgereç ve kaynaklar yoluyla öğretimi doğrudan uygulayıp bilgi verir/bilgiyi paylaşır.

Grup Öğretimi: Bu yöntem hem daha ekonomik, hem de grup içinde bilgi paylaşımı ve
katılımın daha kolay olması nedeniyle önemlidir. Grup öğretiminde düzanlatımla birlikte,
tartışma, soru-cevap tekniklerine de yer verilmelidir (karma yöntem).

Bilindiği gibi düzanlatım yöntemi, sınırları belirlenmiş bir yapıdadır. Grubun konuyla
ilgili temel bilgiyi kazanmasına yardımcı olur. Hemşire, gruba meme kanserinin belirtileri,
sigara içmenin sağlığa yönelik riskleri veya fetüsün normal gelişimi hakkında bilgi verirken,
düzanlatım yönteminin yanısıra, katılımcıların konu hakkında etkin düşünmelerini sağlamak
amacıyla onlara tartışma, soru sorma ve uygulama fırsatı vermelidir.

Katılımcıların konu ile ilgili temel bilgileri düzanlatım yöntemiyle kazanmasından
sonra, grup üyelerinin düşüncelerini paylaşıp aydınlanmaya gereksinimleri olduğu

unutulmamalıdır. Grup tartışmaları hasta ve ailesine bu fırsatı vererek, onların birbirlerinin
görüş ve yaşantılarından yararlanmalarını sağlar.İyi düzenlenmiş tartışmalar, katılımcıların
sağlıklarıyla ilgili sorunlarına farklı çözüm yolları aramalarını ve kendi gereksinimlerini
karşılayacak çözümün hangisi olduğuna karar vermelerine yardımcı olur. Bu nedenle hemşire,
iyi bir grup lideri olmalı ve her grup üyesinin etkinliklere katılımını desteklemelidir. Soru
sorma, ilgileri dikkate alma, anahtar konumdaki noktaları vurgulayıp özetleme grubun
katılımını arttırır. Ancak, bazı fiziksel ve emosyonel durumların, kişisel özelliklerin katılımı
engelleyebileceği dikkate alınmalıdır.

İşlemlere Hazırlayıcı Öğretim: Hasta ve ailesinin uygulanacak testler, tedavi ve işlemler
hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı sıklıkla görülmektedir. Oysa, neler olacağının
bilinmemesi kaygı kaynağıdır. İşlem öncesi yapılacak öğretimle, hasta ve ailesinin gerçekçi
bir görüşe sahip olması sağlanarak, kaygı düzeyi azaltılabilir. Ayrıca, hastanın nelerin, hangi
nedenlerle ve nasıl yapılacağını bilmesi, onun uygulanacak tedavinin, işlemin oluşturabileceği
stresle başa çıkmasını da kolaylaştırır. Bir başka deyişle, bilinenlerin bilinmeyenlerden daha
az ürkütücü olduğu unutulmamalıdır.

Demonstrasyon: Devimsel becerilerin öğretiminde en uygun yollardan birisidir. Bebek
banyosu, enjeksiyonu hazırlayıp uygulama, koltuk değneğiyle yürüme, egzersizler, hayati
belirtileri ölçme, pansuman değiştirme vb. uygulamalar genellikle bu yolla öğretilir. Hasta,
önce hemşireyi izlemeli, daha sonra hemşireyi model alarak uygulamayı tekrarlamalıdır.
Devimsel becerilerin öğrenilmesinde, beceriye temel oluşturan bilgi ve tutumların kazanılmış
olmasının gerekli olduğu unutulmamalıdır. Demonstrasyon öncesi aşağıda sıralanan özellikler
dikkate alınmalıdır;






demonstrasyon kolaylıkla izlenecek şekilde düzenlenmeli,
işlemin mantığı ve aşamaları gözden geçirilmeli,
ilgili araç-gereçlerin kolay kullanılır ve çalışır durumda olup olmadıkları kontrol edilmeli,
hastanın öğrenme gereksinimleri dikkate alınarak, gerekli açıklamaların ne zaman
yapılacağı belirlenmeli,
demonstrasyon zamanı ve süresi, hastanın bilişsel, fiziksel yeterliği, kaygı düzeyi dikkate
alınarak ayarlanmalıdır.

Uygulama esnasında ise;




her aşama, yavaş ve doğru şekilde yerine getirilerek, hastanın izlemesi sağlanmalı,
her aşama, mantıklı şekilde açıklanmalı, hastanın soru sorması desteklenmeli,
hastaya aracı-gereci/malzemeyi dokunup kullanması ve uygulamayı denemesi fırsatı
verilmelidir.

Ayrıca hemşire, hastayı izleyip öğrenmeyi değerlendirmeden önce, hastaya
uygulamayı tekrarlaması için uygun ortamı hazırlamalıdır. Özellikle,kolostomi bakımı gibi
beden imgesinde önemli değişiklikler yaşayan hastalarda hastanın mahremiyet duygusuna
saygı göstermeli, gerekirse yalnız başına çalışması sağlanmalıdır.

11.1.2. Kullanilacak Dilin Özellikleri
Öğretme-öğrenme sürecinin, iletişim süreci ile birlikte ilerlediği unutulmamalıdır. Bu
nedenle, eğitimde kullanılan dilin hasta ve ailesi tarafından kolay ve doğru olarak anlaşılması
çok önemlidir. Oysa, ilgili eğitim etkinliklerinde, tıbbi terimlerle dolu, anlaşılması güç bir
dilin kullanıldığı,hazırlanmış olan yazılı kaynakların toplumun genel eğitim düzeyinin çok
üstünde olduğu görülmektedir. Bu durum, eğitimde verimin azalmasına ve önemli ekonomik
kayıplara neden olmaktadır.

Bu nedenle gerek ilgili materyallerin hazırlanması, gerekse sağlığa yönelik eğitim
etkinliklerinde, kullanılacak dilin taşıması gereken özellikler dikkate alınmalıdır. Özetle:










Toplumda farklı kültürel özellikler taşıyan grupların inançları, tutum ve değerleri
bilinmelidir. İlgili sorunların belirlenmesi ve çözümü için diğer hemşire ve eğitimcilerle
işbirliği yapılmalıdır.
Hemşire, hasta ve ailesinin okuma ve okuduğunu anlama yeterliğini/sorunlarını dikkate
alarak basit terminoloji ve anlaşılır sade bir dil kullanmalıdır.
Okuma ve okuduğunu/dinlediğini anlama yetersizliği olan bireyin, konuya ilişkin bilgileri
analiz, sentez yoluyla değerlendirerek sağlık sorunlarının çözümünde kullanmada yetersiz
kalacağı, soru yöneltmeyeceği unutulmamalıdır.
Sık sık soru sorup, bilginin/devimsel becerinin tekrarlanması istenerek değerlendirme
yapılmalıdır.
Kullanılacak yazılı materyal ve diğer kaynaklar, toplumun genel eğitim düzeyi ve sağlık
davranışları dikkate alınarak hazırlanmalıdır (ilköğretim, lise vb.).
Kelimeler/cümleler; kısa, anlaşılır, büyük boyutta olmalı, çarpıcı ancak basit ve gerçekçi
bir format şeklinde düzenlenmeli, ayrıntılardan kaçınmalıdır.
Var olan yazılı materyal ve kaynaklar sıklıkla kontrol edilerek güncel olmaları
sağlanmalıdır.

Uygulamalar
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Bullough B, Bullough V. Nursing in the Communitiy. Mosby Company,
Philadelphia, 1990.
12)
Canobbio MM.: Mosby’s Handbook of Patient Teaching. Domelly Jons
Company, New York, 1996.
13)
Gulanick M, Myers JL. Nursing Care Plans Diagnoses, Interventions and
Outcomes. Mosby Company, Philadelphia, 2014.
14)
Loring K. Patient Education. A Practical Approach Mosby Company, St.
Louis, 1992.
15)
Rankin SH, Stallings KD. Patient Education Principles and Practice. 4th ed.
Lippincott Company, Philadelphia, 2001.
16)
Redman BK. The Practice of Patient Education. 8th ed. Mosby-Year Book, St.
Louis, 1997.

Uygulama Soruları
8) Uygulamaya çıktığınız alanda hasta eğitimi etkinliklerinin uygulanmasında
yaşanan sorunları gözlemleyerek arkadaşlarınızla tartışınız.
9) Hasta eğitiminde kullanılacak dilin özelliklerine dikkat edilmemesi durumunda
yaşanacak sorunları araştırınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hasta eğitiminin uygulama aşaması, öğretim planında belirlenen öğrenme hedeflerine
ulaşmak için öğretim planının uygulanmasıdır. Hemşire, hemşirelik bakımını verirken,
öğretim ilkeleri doğrultusunda hasta eğitimini formal bir yapıda gerçekleştirmesi gerektiği
bilincinde olmalıdır.

Bölüm Soruları
1) Hemşirenin hasta eğitimi etkinliklerinde dikkate alması gereken ilkeler arasında yer
almaz?
a) Hasta ve ailesinin öğretime etkin katılımı desteklenmeli
b) Öğretimde, öğrenmeye hazırbulunuşluk dikkate alınmalı
c) Öğrenme gereksinimlerini karşılayacak öğretim yöntemi saptanmalı
d) Eğitimin sadece veri toplama aşaması değerlendirilmeli
e) İçerik önceliklerine göre düzenlenmeli.
2)Aşağıdakilerden hangisi informal eğitim örneğidir?
a) Hastaya x ilacı verirken, ilacın yan etkilerine yönelik bir eğitim zamanı belirleyerek
anlatmak
b) Hipertansif bir hastayla hijyenik bakım yapılırken, tansiyon ölçümünün önemi
tartışmak
c) Hastaya uygun yatış pozisyonunu eğitim materyali kullanarak anlatmak
d) Evde kendi kan basıncını kendisinin ölçmesi gereken bir hastaya planlanan bir zaman
diliminde kan basıncının ölçümünü göstermek
e) Hasta ve ailesine düzenlenen bir ortamda eğitim yapmak
3) Hemşire öğretim yöntemini kullanırken dikkat etmesi gereken özellikler arasında aşağıda
sıralanan hangi özellik yer almaz?
a) Öğretimin etkili olmasında, hastanın istek duymasi önemlidir
b) Hasta neden öğrenmesi gerektiğini kavramalıdır.
c) Hastada mümkün olduğu kadar düşünmeyi uyarmalıdır
d) Hastanın soru sormasını desteklemelidir
e) Hastanın öğrenmesi için hastayı zorlamalıdır
4) Hasta eğitimi etkinliklerinde, kullanılacak dilin taşıması gereken özellikler arasında
aşağıda sıralanan hangi özellik yer almaz?
a) Toplumda farklı kültürel özellikler taşıyan grupların tutum ve değerleri bilinmelidir
b) Hemşire, hasta ve ailesinin okuma ve okuduğunu anlama yeterliği dikkate alınmalıdır
c) Sık sık soru sorup, bilginin tekrarlanması istenerek değerlendirme yapılmalıdır.
d) D) Standart yazılı materyaller hazırlanmalıdır
e) E) Kısa, anlaşılır cümleler kullanilmalıdır
5) Hasta eğitiminde seçilen yöntem ve teknikler uygulanırken giriş bölümünde
aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilir?
a) Konunun hastanın sağlık sorununun çözümündeki önemi açıklanmalıdır.
b) Konu kritik öğeler dikkate alınarak özetlenmelidir

c) Hastanın etkin katılımını sağlamak için soru sorması desteklenmelidir
d) Konunun sağlık sorunu ile olan ilişkisi kurulup örnekler verilmelidir
e) Sürecin işlerliği kontrol edilmelidir
6) Hasta eğitiminde uygulama aşamasının kapsamını açıklayınız.
7) Hasta eğitiminde uygulama aşamasının önemi nedir?
8) Hasta eğitiminde kullanılacak dile neden dikkat edilmelidir?
9) Hasta eğitiminde grupla öğretimde nelere dikkat edilmelidir?
10) Hasta eğitiminde demonstrasyon yöntemini özellikle hangi durumlarda kullanmalıyız.
CEVAPLAR: 1)D

2)B 3)E 4)D

5)A

12. HASTA EĞİTİMİNDE DEĞERLENDİRME

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
12.2. Hasta Eğitiminin Değerlendirilmesi
12.2.1. Değerlendirilecek Temel Öğeler
12.2.1.1. Hasta ve ailesinin değerlendirilmesi
12.2.1.2. Hemşirenin değerlendirilmesi
12.2.1.3. Öğretim strateji, yöntem, ortam, araç- gereçlerin değerlendirilmesi
12.2.1.4. Kaynakların değerlendirilmesi

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
4)
5)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmeyi nasıl tanımlarsınız?
Eğitim programının temel öğeleri değerlendirilirken hangi sorular yanıtlanmalıdır?
Hedefe dayalı değerlendirme yaklaşımının aşamaları nelerdir?
Hasta eğitiminin sistematik ve sürekli şekilde değerlendirilmesinin yararları nelerdir?
Hasta eğitiminde değerlendirilmesi gereken temel öğeler nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Eğitimde Ölçme
Değerlendirme

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

ve Ölçme değerlendirmeyi Okuyarak/Araştırarak
açıklamak.

Hasta
Eğitiminin Hasta
eğitiminde Okuyarak/Araştırarak
Değerlendirilmesi
değerlendirmenin
önemine inanmak.
Hasta
Eğitiminde Hasta
eğitiminde Okuyarak/Tartışarak
Değerlendirilecek
değerlendirilecek temel
Temel Öğeler
öğeleri açıklamak.

Anahtar Kavramlar



Değerlendirme



Ölçme yöntemi



Ölçme aracı

Giriş
Profesyonel hemşirelik uygulamaları, hemşirenin verdiği bakımı sorgulayıp,
değerlendirmesini gerektirir. Örneğin; hastanın verilen pozisyonda rahat olup olmadığı,
yarasının iyileşip iyileşmediği hakkında bir karara varmak, değerlendirme süreci sonunda
gerçekleşir. Bilimsel yaklaşımla karar verme sürecine temellenen bu tutum, doğal olarak hasta
eğitimi ile ilgili uygulamalar için de zorunludur. Ancak, eğitim sürecinde yer alan her öğeyi
yakından ilgilendirmesine karşın, değerlendirmeye gereken özenin gösterildiğini söylemek
oldukça güçtür. Bu ünitede, hasta eğitiminin değerlendirilmesinde ilgili hemşirelik
etkinliklerinin temel öğeleri üzerinde durulacaktır.

12.1. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim, bireyin davranışlarında istendik değişikliklerin oluşturulması süreci olarak ele
alındığında; değerlendirme, bu davranışların daha önce belirlenmiş olan ölçütler
doğrultusunda ne derece gerçekleştiğinin saptanması sürecidir. Bilindiği gibi eğitim-öğretim
programları, programın amaçlarına ulaşmak için düzenlenmiş hedefler-kapsam/içerik-eğitim
durumları ve değerlendirme öğelerinden oluşan açık bir sistemdir. Programdaki olası
aksaklıkları saptamak için aynı amaçta birleşen ve birbirleriyle etkileşim içinde olan bu
sistemdeki tüm öğelerin tek tek analiz edilmesi gerekir.Bu nedenle, hem programın, hem de
programda yer alan her bir öğenin etkinliğine ilişkin olası sorunları ortaya çıkaracak
değerlendirme çalışmalarının yapılması bir zorunluluktur. Bu yaklaşımla, eğitim programının
değerlendirilmesi; gözlem ve çeşitli ölçme araçlarıyla eğitim programları hakkında veri
toplama, elde edilen verileri etkinliğinin işaretçileri olan ölçütlerle karşılaştırıp yorumlama ve
programın etkinliği hakkında bilimsel yaklaşımla karar verme sürecidir.Aşağıda ölçme ve
değerlendirmenin eğitimdeki yeri, önemi ve ilgili etkinliklere yönelik açıklamalar ana
hatlarıyla sıralanmıştır. Kuşkusuz bunlar, hasta eğitiminin değerlendirilmesi etkinliklerinde de
dikkate alınmalıdır.



Değerlendirme, eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Değerlendirme olmadan,
öğretim/öğrenim durumu hakkında doğru karar vermek olanaksızdır. “Öğrenende,
hedeflenen davranış değişiklikleri ne derecede gerçekleşti?„ sorusuna geçerli ve güvenilir
bir yanıt arar. Hedefler ve süreklilik-aşamalılık-kaynaşıklık ilkeleri doğrultusunda
düzenlenen öğrenme yaşantılarının, etkili olup olmadığı hakkında bilgiyi/kanıtları
toplamak ve bunların doğrultusunda karar vermek amacını taşır. Değerlendirmede elde
edilen sonuçlar, öğrenmeyi yönlendirmede giriş verisi olarak kullanılır.



Değerlendirme, süreklilik isteyen sistematik bir işlemdir. Sürekli bilgi toplanması,
öğretimle ilgili doğru kararların alınmasının ön koşuludur.



Eğitim programlarının değerlendirilmesi, program geliştirme yaklaşımlarına bağlı olarak
çeşitlilik gösterir. Sıklıkla kullanılan hedefe dayalı değerlendirme yaklaşımında aşağıda
sıralanan aşamalar yer alır.

- Programın genel ve özel hedefleri belirlenir.
- Hedefler davranış cinsinden ifade edilerek özellikleri ve önceliklerine göre sıralanır.
- Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını gösterecek kritik davranışlar saptanır.
- Ölçme teknikleri geliştirilir veya seçilir.
- Öğrenenlerin, davranış yeterlikleriyle ilgili veriler toplanır.
- Elde edilen veriler, hedeflerle kıyaslanarak karara varılır ve alınan kararlar
doğrultusunda, gereken düzenlemeler/değişimler uygulamaya geçirilir.



Eğitim programlarının öğelerine yönelik etkili ve kapsamlı değerlendirme çalışmalarında
yanıtlanması gereken öncelikli sorular aşağıda sıralanmıştır. Bu sorular, programın
hazırlanmasında izlenen süreç doğrultusunda ele alınmıştır.
Genel ve Özel Hedeflerin Değerlendirilmesi
- Hedeflerin belirlenmesinde toplanan veriler yeterli mi?
- Hedefler toplumun beklenti ve gereksinimlerine uygun mu?
- Hedefler öğrenim gereksinimlerine uygun mu?
Belirli bir gereksinimi karşılıyor mu?
Hazırbulunuşluk düzeyine uygun mu?
İstendik davranışı karşılayacak nitelikte mi?
- Hedefler kapsama/içeriğe uygun mu?
- Hedefler birbiriyle tutarlı mı?
- Hedef ifadeleri yeterince açık mı?
- Hedefler ulaşılacak özellikte mi?
- Hedefler ölçülüp değerlendirilecek nitelikte mi?

Kapsamın Değerlendirilmesi
- Kapsam hedeflerle tutarlı mı?
- Kapsam öğrenenler için anlamlı mı?
- Kapsamda yer alan bilgi, tutum ve davranışlar önemli, güncel mi?
- Kapsamın işleniş/sunuluş sırası öğrenme ilkelerine uygun mu?

Eğitim Durumunun/Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
- Hangi davranışların ve hangi kapsamın öğrenilmesinde güçlükler var?
- Kullanılan yaklaşım, yöntem, teknik kaynaklar etkili mi?
- Öğretim planı ile uygulama tutarlı mı?
- Öğretmen özellikleri/davranışları öğretim ilkelerine uygun mu?
- Öğrenenler öğrenmeye istekli mi?
-Öğrenenler öğretme-öğrenme
etkinlikleri yerine getiriyor mu?

sürecine

katılıyor,

kendilerinden

beklenen

Sınama Durumlarının Değerlendirilmesi
- Ölçme aracı hedeflere uygun olarak seçilmiş mi?
- Ölçme aracının kapsam geçerliği yüksek mi?
- Ölçme sonuçları güvenilir mi?



Eğitim programının değerlendirilmesinde örgütün/kurumun da değerlendirilmesi
gereklidir. Bu amaçla şu sorular yanıtlanmalıdır.
- Örgütün/kurumun kaynakları (insan, materyal, finans vb.), organizasyon yapısı,
işleyişi hedeflere ulaşmada yeterli mi?
- Kaynaklar hedeflere uygun olarak kullanılıyor mu?
-Benzer eğitim örgütleri/programları arasında sağlıklı iletişim ve işbirliği sağlanmış
mı?



Eğitimde değerlendirme çeşitli ölçme araçları kullanarak gerçekleştirilir. Eğitimi
değerlendirmek amacıyla yapılan ölçme, eğitim sonunda beklenen davranış
değişikliklerinin, bazı ölçülere göre saptanması ve sonucun sayısal olarak ifade
edilmesidir. Bir başka deyişle değerlendirme, ölçme sonuçlarının ölçüte vurup
yorumlayarak bir karara varma işlemidir.



Değerlendirme işleminde verilen kararın eldeki verilere dayalı olmasına karşın, insan
davranışlarının çeşitliliği, değişkenliği, karmaşık yapısı ve kişisel farklılıklar dikkate
alınırsa, bu kararda bir ölçüde de olsa subjektiflik sözkonusudur. Bu nedenlerle,
değerlendirmede seçilen yöntem/ölçüt büyük önem taşır.Farklı değerlendirme
yöntemlerinden/ölçütlerinden yararlanılması yararlıdır.



Ölçmenin, öğretme-öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra yapılacağını düşünmek
yanlıştır. Zaman, ekonomi vb. kayıplara neden olur.Öğretim-öğrenim süreci içinde

yapılacak ara ölçmelerle eksikliklerin anında saptanması ve giderilmesi sağlanmalıdır.
Ayrıca, davranışların kalıcılığını kontrol etmek için eğitimden belli bir süre sonra da
davranışları izleme amacıyla ölçme ve değerlendirme sürdürülmelidir.


Değerlendirme amacıyla yapılan ölçme işlemi ve ölçme yöntemi/araçları; geçerligüvenilir-kullanışlı olmalıdır. Bunlar;
- taraflarca uygun bulunmalı,
- öğrenme hedeflerini kapsamalı,
- hedefleri doğru olarak ölçmeli,
- kolaylıkla uygulanabilmeli,
- mümkün olduğunca objektif olmalı ve yoruma yer vermemeli,
- sonuçların belirlenebilmesi için gerekli olan normları/standartları içermelidir.

12.2.Hasta Eğitiminin Değerlendirilmesi
Hasta eğitiminde değerlendirme, öğretim sürecinin her aşamasında yer alır. Daha
öncede belirtildiği gibi, öğretim planlanırken değerlendirmenin nasıl gerçekleştirileceği de
planlanmalıdır.Örneğin; hastaya üriner katater bakımının öğretimi planlanırken, bakımın her
bir aşamasının hangi yollarla/verilerle/ölçütlerle değerlendirileceğine karar verilmelidir. Daha
önce de vurgulandığı gibi, değerlendirme öğretim etkinliklerinin sonuna bırakılmamalıdır.
Böylelikle yanlış/eksik öğrenmeler başlangıçta belirlenerek, bunların düzeltilmesi sağlanır.
Unutulmaması gereken bir diğer özellik, hasta ve ailesinin değerlendirmeye yönelik
etkinliklere katılmasının öğrenmeyi destekleyeceğidir.

Hemşire, öğretme-öğrenme sürecinin her aşamasını ve her öğesini değerlendirirken sistematik
olmalı, sürekliliği sürdürmelidir. Amaç; elde edilen sonuçları, öğrenme hedefleriyle
kıyaslayarak öğretimin etkinliğinin, aksaklıklarının ve yapılması gereken değişikliklerin neler
olduğuna karar vermektir. Değerlendirmenin bir diğer amacı ise; hasta ve ailesinden alınan
geribildirimler yoluyla, hemşirenin öğretimdeki performansını belirlemek, eksiklikleri
gidermektir. Özetle, sürekliliği sağlanmış sistematik değerlendirme;


hastada görülen istendik davranışların hemen desteklenmesi ve yanlış davranışların
düzeltilmesine,
 zaman, araç-gereç, materyal, personel vb.öğelerde ekonomiye,
 etkin öğretim strateji, yöntem, tekniklerinin seçimine olanak sağlar.
Ayrıca, gerekli dökümantasyonun yapılması yoluyla bilgi paylaşımını, iletişimi
sağlar.Gelecekte olabilecek sorunlara karşı yasal destek oluşturarak hemşireyi korur.

Hasta eğitiminde hedefler nasıl ifade edilirse edilsin, öğretim programlarının temel taşlarıdır.
Özellikle hedefe dayalı değerlendirme sürecinde, ölçütler grubu/takımı olarak ele alınır.

Örneğin; “Hasta kardiyak ritm bozukluklarının sıklıkla görülen dört semptomunu bilir”
hedefi, hastanın sorulan sorulara hangi yanıtları vermesi gerektiğini açıkça göstermektedir.

Hedefe dayalı değerlendirme sürecinin merkezinde, hasta eğitiminin hedefleri yer alır. Önce
hangi hedeflere ulaşıldığı değerlendirilir. Daha sonra ulaşılamayan hedeflere neden
ulaşılamadığını belirlemek için hedefler ve öğretme-öğrenme sürecinin tüm aşamaları,
öğrenme yaşantıları incelenir. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğrenmeler ve öğretim
sürecinin eksiklikleri giderilir. Gerekirse hedeflerde değişiklik yapılır.

12.2.1. Değerlendirilecek temel öğeler
Değerlendirme genel olarak; hasta ve ailesini, hemşireyi, öğretim strateji, yöntem,
ortam, araç-gereç ve kaynakları kapsar.

12.2.1.1. Hasta ve ailesinin değerlendirilmesi: Hasta ve ailesinin öğrenme hedeflerine ne
ölçüde ulaştıklarının değerlendirilmesi etkinlikleridir. Değerlendirmenin ne zaman, nasıl
yapılacağı, ne tür sorular sorulacağının açıklanması katılımı ve güdülenmeyi desteklemesi
açısından yararlıdır. Aynı nedenlerle, değerlendirmeye hastanın başarılı olduğu öğelerden
başlanmalıdır.Ancak, hastanın gerçek yaşamda nasıl davranacağının gözlenmesinin oldukça
zor olduğu ve bir soruyu doğru yanıtlamasının, o konuda hedeflendiği gibi davranacağının
güvencesi olamayacağı unutulmamalıdır.

Ara değerlendirmeler yoluyla öğrenme eksikliklerinin başlangıçta belirlenmesine özen
gösterilmelidir. Saptanan yetersizlikler, hastayı mahçup etmeyen bir ilişki içinde giderilerek
öğretimin istenilen yönde ilerlemesi desteklenmelidir. Yerleşen davranışların değişimi
oldukça zordur. Bu amaçla hemşire;
 değerlendirmede olumlu, yapıcı, esnek bir yaklaşım içinde olmalı,
 her hangi bir açıklama, öneri yaparken bunun nedenini akılcı bir şekilde anlatmalı ve
hastanın/ailenin bunları kavrayıp kavramadığını gözlemelidir.
12.2.1.2. Hemşirenin değerlendirilmesi: Hemşire, hasta ve ailesi kadar öğretimde kendi
yeterliliğini, seçtiği yöntemleri de değerlendirmesinin zorunlu olduğunu unutmamalı, gerekli
verileri toplayarak bunlardan kendini geliştirmek için yararlanmalıdır. Bu amaçla hemşire,
hasta ve ailesinin öğretimin kritik öğeleri hakkındaki geribildirimlerini açık ve net sorular
yoluyla elde etmelidir. Aşağıda hasta ve ailesine yöneltilecek ilgili soru örnekleri
sıralanmıştır;



öğretimin size ne yarar sağlayacağını biliyor musunuz?
konu açık ve anlaşılır mıydı?







öğretimi ilgi çekici buldunuz mu?
düşüncelerinizi, sorularınızı rahatlıkla ifade edebildiniz mi?
öğretim sonrası sağlık sorununuzla daha kolay başa çıkacağınıza inanıyor musunuz?
öğrendiklerinizi günlük yaşamınıza uygulayabileceğinizi düşünüyor musunuz?
önerileriniz nelerdir?

Ayrıca hemşire, kendi özdeğerlendirmesini yaparak güçlü ve geliştirilmesi gerekli olan
yönlerini araştırmalıdır. Bu amaçla;



öğretimini teyp, video gibi araçlarla kayda alıp, daha sonra kendini izlemesi,
güven duyduğu, iyi bir eğitimci olduğuna inandığı diğer hemşire/ekip üyelerinin tarafsız
ve gerçekçi görüşlerinin alınması yararlıdır.

12.2.1.3. Öğretim strateji, yöntem, ortam, araç-gereçlerin değerlendirilmesi: Hemşire,
öğretimde seçtiği stratejinin, yöntemin, araç-gereç ve kaynakların, ortamın uygunluğunu ve
bunların uygulamadaki yeterliğini daha önce açıklanan ilkeler doğrultusunda sorgulayarak
değerlendirmelidir.

12.2.1.1. Öğretim kaynakların değerlendirilmesi: Hemşire, öğretim kaynaklarının
uygunluğunu ve bunların uygulamadaki yeterliğini daha önce açıklanan ilkeler doğrultusunda
sorgulayarak değerlendirmelidir.

Hasta eğitimi programlarında yer alan öğelerin/etkinliklerin iyi işleyip işlemediğini
saptamak için hasta ve ailesinin istendik davranışlara ulaşma derecesinin belirlenip
incelenmesi gereklidir. Amaç, eğitim durumundaki yeterlilikler/yetersizlikler hakkında veriler
toplamak ve gerekli düzeltmeleri yapmak olarak özetlenebilir. Böylelikle, hasta ve ailesinin
eğitim hedeflerine ne ölçüde ulaştığı kadar, öğretme-öğrenme sürecinde yer alan tüm öğeler
ve hemşirenin eğitimdeki yeterliği de değerlendirilmiş olur.
Özetle değerlendirme, planlı öğretim etkinliklerinin önceden belirlenmiş olan
hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı hakkında karara varmak amacını taşır. Öğretme-öğrenme
sürecinin her aşamasında değişik yöntem ve ölçme araçları kullanılarak geçekleştirilir.
Düzenli ve süreklidir. Genel olarak, programın ve başarının değerlendirilmesi şeklinde ele
alınır. Değerlendirme, hasta eğitimi sürecinin son aşaması olarak ele alınmamalıdır. Öğretmeöğrenme sürecinin başlangıcında hedeflerin belirlenmesi, daha sonra gelişmelerin, planın,
öğretim yöntemlerinin, ortamın izlenmesi ve değişikliklere/yeni düzenlemelere karar vermek
için gerekli olan verileri sağlar. Ayrıca, hemşireye eğitimle ilgili uygulamalarını
değerlendirerek, sonuçlar doğrultusunda kendini sürekli olarak geliştirme fırsatı verir.

Uygulamalar
17) Demirel, Ö.: Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Pegem Yayıncılık, Ankara, I.
Baskı, 1999.
18) İşman, A., Eskicumalı, A.: Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. Değişim Yayınları,
Adapazarı, 2001.
19) Küçükahmet, L.: Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Nobel Yayın Dağıtım,
Ankara, 11. Baskı, 2000.
20) Tekin, H.: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Yargı Yayınları, Ankara, 1991.

Uygulama Soruları
10) Uygulamaya çıktığınız alanda hasta eğitimi etkinliklerinin değerlendirilmesinde
hangi öğelerin yer aldığını gözlemleyerek arkadaşlarınızla tartışınız.
11) Hasta eğitiminde değerlendirmenin önemini arkadaşlarınızla tartışınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hasta eğitiminin değerlendirme aşaması, öğretim planında yer alan tüm öğeleri
kapsamalıdır. Değerlendirme sürekli ve sistematik biçimde gerçekleştirilmelidir.

Bölüm Soruları
1) Hasta eğitiminde istenilen davranış değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak
için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Hasta eğitimi değerlendirilir
b) Hasta eğitimi uygulanır
c) Hasta eğitimine ilişkin veri toplanır
d) Hasta eğitimi tanıları konur
e) Hasta eğitimi planlanır
2)Aşağıdakilerden hangisi değerlendirmenin tanımıdır?
a) Planlanmış eğitim programının yaşama geçirilmesi sürecidir
b) Davranışların daha önce belirlenmiş olan ölçütler doğrultusunda ne derece
gerçekleştiğinin saptanması sürecidir
c) Eğitimde kullanılacak eğitim yöntemlerinin belirlenmesi sürecidir
d) Eğitimde kullanılacak eğitim araçlarının belirlenmesi sürecidir
e) Eğitim yapılacağı eğitim ortamının belirlenmesi sürecidir
3) Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminin değerlendirmesine ilişkin doğru ifadedir?
a) Hasta eğitiminde değerlendirme sürecin son aşamasında yapılan bir işlemdir
b) Hasta eğitiminde değerlendirme tek yöntemle yapılır
c) Hasta eğitiminin değerlendirmesinde yoruma yer verilir
d) Hasta eğitiminde değerlendirme hastayı zorlayan bir işlemdir
e) Hasta eğitiminde değerlendirme ölçmeyi gerektirir
4) Aşağıdaki değerlendirme ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?
1- Değerlendirme, eğitim sürecinin son aşamasıdır
2-Değerlendirme olmadan, eğitim hakkında doğru karar vermek olanaksızdır.
3- Değerlendirme, aralıklı yapılan bir işlemdir
4-Değerlendirmede elde edilen sonuçlar, öğrenmeyi yönlendirmede veri olarak
kullanılır.
5. Değerlendirme, ölçüte dayalı yapılır.
a) 1-2-3
b) 2-3-4
c) 1-3-4
d) 2-4-5
e) 1-2-4

5) Hasta eğitiminin değerlendirilmesinde yer alan temel ögeler hangileridir?
1- Hizmet sistemi
2- Eğitim kaynakları
3- Hastanın kendisi
4- Sağlık hizmetleri yönetimi
5-Hemşire
a) 1-2-3
b) 2-3-5
c) 2-3-4
d) 1-2-3
e) 1-4-5
6)Hasta eğitiminde değerlendirme aşamasının kapsamını açıklayınız.
7)Hasta eğitiminde değerlendirme aşamasının önemi nedir?
8)Hasta eğitimi yapan hemşirenin taşıması gereken nitelikler nelerdir?
9)Hasta eğitiminin değerlendirilmesinde yaşanan sorunlar nelerdir?
10)Hasta eğitiminin objektif yapılabilmesi için ölçeklerin taşıması gereken özellikler nelerdir?

CEVAPLAR: 1)A

2)B 3)E 4)D

5)B

13. HASTA EĞİTİMİNDE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
VE HASTA EĞİTİMİNİN DÖKÜMANTASYONU

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Hasta Eğitiminde Değerlendirme Yöntemleri
13.1.1. Gözlem
13.1.2. Görüşme
13.1.3. Sözlü Değerlendirme
13.1.4. Yazılı Değerlendirme
13.2. Hasta Eğitiminin Dökümantasyonu

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
 Hasta eğitimininde kullanılan değerlendirme yöntemleri nelerdir?
 Hasta eğitimininde kullanılan değerlendirme yöntemlerinin özellikleri nelerdir?
 Hasta eğitiminin dökümantasonyu/kaydedilmesi neden önemlidir?
 Hasta eğitiminin kaydedilmesinde dikkat edilecek öğeler nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Hasta
Eğitiminde
Değerlendirme Yöntemleri
ve
Hasta
Eğitiminin
Dökümantasyonu

Hasta eğitiminde kullanılan
değerlendirme yöntemlerini
ve
özelliklerini
sıralayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hasta
Eğitiminde
Değerlendirme Yöntemleri
ve
Hasta
Eğitiminin
Dökümantasyonu

Hasta
kaydedilmesinin
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

eğitiminin
önemini

Anahtar Kavramlar
 Değerlendirme,
 Gözlem,
 Görüşme
 Sözlü değerlendirme,
 Yazılı değerlendirme,
 Dökümantasyon
 Kayıtlar

Giriş
Profesyonel hemşirelik uygulamaları, hemşirenin verdiği bakımı sorgulayıp,
değerlendirmesini gerektirir. Bilimsel yaklaşımla karar verme sürecine temellenen bu tutum,
doğal olarak hasta eğitimi ile ilgili uygulamalar için de zorunludur. Örneğin; hastanın verilen
pozisyonda rahat olup olmadığı, yarasının iyileşip iyileşmediği hakkında bir karara varmak
değerlendirme süreci sonunda gerçekleşir.

Ancak, eğitim sürecinde yer alan her öğeyi yakından ilgilendirmesine
karşın, değerlendirmeye gereken özenin gösterildiğini söylemek oldukça
güçtür. Bu ünitede, hasta eğitiminin değerlendirilmesinde ilgili hemşirelik
etkinliklerinin
temel
öğeleri
üzerinde
durulacaktır.

13.1. Hasta Eğitiminde Değerlendirme Yöntemleri
Hasta eğitiminin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler genel olarak gözlem,
görüşme, sözlü değerlendirme, yazılı değerlendirmedir. Bunlar seçilmeden önce, hedefler
ölçüt alınarak öncelikler/kritik öğeler doğrultusunda neyin değerlendirilmesi gerektiği
saptanmalıdır. Daha sonra, hangi yöntem ve ölçme aracının kullanılacağına, ne tür sorular
sorulacağına karar verilir. Karar verilirken öğrenme alanları dikkate alınarak;
 bilişsel alana yönelik hedeflere ulaşma derecesinin belirlenmesinde hedef dayanaklı
başarı testlerinin,
 devimsel alana yönelik hedeflere ulaşma derecesinin belirlenmesinde gözlem
formlarının,
 duyuşsal alana yönelik hedeflere ulaşma derecesinin belirlenmesinde tutum
ölçeklerinin öncelikli olarak yararlı olacağı unutulmamalıdır.
Bu testler öğretim öncesi, sırası ve sonrası uygulanırlar. Öğretim öncesi uygulanan testler,
hastanın neleri/hangi davranışları bildiği ve neleri öğrenmesi gerektiğini belirlemek; öğretim
sırasında uygulanan testler, öğrenmenin gelişimini izlemek ve gerekli düzeltmeleri
yapmak/biçimlendirmek; öğretim sonrasında uygulanan testler ise başarıyı saptamak
amacını taşırlar. Özellikle yazılı ve sözlü testler hazırlanırken;
 kolay anlaşılır bir dil kullanılmalı,
 sorular açık, net ve en az sözcükle ifade edilmeli,
 neyin bilinmesi gerektiği yoruma açık olmamalı,
 çeldirici ve olumsuz formdaki sorulardan kaçınılmalı,
 her bir maddenin tek bir davranışı değerlendirmesine özen gösterilmelidir.
Hasta eğitiminin değerlendirilmesinde, formal eğitim programlarında kullanılan testler
kullanılmalıdır. Ancak formal eğitimde genellikle bilgi ölçmeye yönelik yazılı testlerin
kullanıldığı

dikkate

alınmalıdır.

Hasta

eğitiminde

ise,

hedeflenen

davranışların

değerlendirilmesinde gözlem yolu önemli yer tutar. Örneğin; hastanın kendi pansumanını
değiştirmeyi öğrenip öğrenmediğini değerlendirmede, gözlem yolu yazılı testlerden daha
uygundur.

Öğrenme-öğretme sürecini etkileyen faktörler doğal olarak değerlendirme sürecini de etkiler.
Bu nedenle önceki ünitelerde değinildiği gibi hasta yorgun, ağrılı, kaygılı vb. durumdayken
yapılan değerlendirme sonuçlarının güvenli olmayacağı hatırlanmalıdır.
Aşağıda hemşirenin hasta eğitiminde sıklıkla kullandığı değerlendirme yöntemleri
özetlenmiştir.

13.1.1. Gözlem:
Özellikle devimsel becerilerin (ilaç uygulaması, insülin uygulaması, kendi kendine meme
muayenesi yapma, ostomi bakımı, pansuman değişimi vb.) değerlendirilmesinde diğer ölçmedeğerlendirme yöntemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Gözlem yapılırken, hatalı davranışların
derhal belirlenip düzeltilmesi mümkündür. Bu nedenle sıklıkla kullanılır. Gözlemin sistematik
olarak planlanması ve izlenimlerin objektif olarak kayıt edilmesi gereklidir.Bu amaçla
hazırlanmış, konuya yönelik özel kontrol listeleri/gözlem formları mevcuttur. Bunlar
hazırlanırken;


hedeflerde yer alan davranışlar işlem basamakları doğrultusunda kısa, ancak kritik
özellikleri tanımlayacak şekilde sıralanmalı,

 her madde bir davranışı açıklamalı,
 kontrol listesi uygulamaya geçirilmeden önce mutlaka sınanmalıdır.

13.1.2. Görüşme:
Hasta bireyin, sağlığı ile ilgili konular hakkındaki görüşlerinin, düşüncelerinin, hislerinin,
korkularının detaylı olarak değerlendirilmesinde kullanılabilir. Sorular açık ve yerinde
olmalı, birbirini tamamlayacak şekilde önceden hazırlanmalıdır.
Hemşire görüşmede empatik yaklaşım yoluyla hasta dikkatle dinlenip izlenmelidir.
Gerektiğinde, söyledikleri tekrarlanarak verdiği yanıtların doğru anlaşıldığı kontrol
edilmelidir.

13.1.3. Sözlü Değerlendirme:
Sözlü değerlendirme genellikle yazılı değerlendirmeden daha kullanışlıdır. Hastanın soruları
sözel yolla anlatması/açıklaması istenerek, hemşireye;

 hastanın verilen eğitim sırasında ve sonrasında öğrendiklerinin kapsamlı olarak
değerlendirilmesi,
 hastanın düşünme sürecini izleme,
 hastayı bireysel yaklaşımla değerlendirme ve geribildirim verme fırsatı verir.
Ayrıca sorulan soruların sağlık sorununa yönelik olmasına ve hastada sorguya
çekiliyormuş hissi yaratmamasına dikkat edilmelidir. “Evet” veya “Hayır” yanıtlarının
verileceği

kapalı

uçlu

sorulardan

kaçınmalıdır.

Bunlar

sağlıklı

değerlendirmeyi

engelleyebilir. Bu nedenle hastanın görüşlerini rahatlıkla ifade edebileceği açık uçlu sorular
tercih edilmelidir. Örneğin; “Hastalığınızın nedenlerini biliyor musunuz?” sorusunun yanıtı
büyük olasılıkla “evet” veya “hayır” olacaktır. Oysa aynı amaçla “Hastalığınız hakkında
neler biliyorsunuz?” sorusu yöneltildiğinde alınacak yanıt, değerlendirme açısından çok daha
fazla ip ucu verecektir.

13.1.4. Yazılı Değerlendirme:
Yazılı değerlendirme, belirli düzeyde okuyan, okuduğunu anlayan, görme kusuru
bulunmayan, düşüncelerini yazıyla ifade edebilen ve daha önceden yazılı değerlendirme
deneyimi olan hastalara uygulanmalıdır. Titizlikle hazırlanması gereken bu testlerin, hastayı
heyecanlandırıp tedirgin edeceği unutulmamalıdır. Bu testler değerlendirilirken, hastaların
bildiklerini her zaman uyguladıkları gibi bir yargıya varmak yanlıştır. Hastanın bir soruyu
doğru olarak yanıtlaması soru ile ilgili davranışı kalıcı olarak göstereceği anlamı taşımaz.
Ayrıca asgari düzey dikkate alınarak özenle hazırlanmış olan derecelendirme
ölçekleri, bazı devimsel becerilerin ve tutumların değerlendirilmesinde yararlıdır. Hastayla
ilgili izlenimlerin küçük notlar halinde tutulması, hastanın fiziksel/sağlık durumundaki
değişimler de değerlendirmede dikkate alınması gereken kaynaklar arasında yer alır.

13.2. Hasta Eğitiminin Dökümantasyonu
Hasta eğitimi, sıklıkla informal olarak gerçekleştiğinden, bunların kaydedilmesi
oldukça güçtür. Ancak sağlık/hasta eğitimi, temel hemşirelik rolleri/sorumlulukları arasında
yer aldığından dökümante edilmesi zorunludur. Özellikle formal eğitim girişimleri; ilgili
standartlar, kurumun politikaları ve hasta eğitimi süreci doğrultusunda kaydedilmelidir.
Literatür incelendiğinde; hemflirelerin büyük bir çoğunluğunun hasta eğitimini formal olarak
yapmadıkları, hasta eğitimi yapanların ise informal olarak yaptıkları vurgulanmaktadır. Bu
nedenle eğitimin kaydedilmesi oldukça önemli ve güçtür. Ancak, hasta eğitiminin hemşirenin
rol ve işlevleri içerisinde yer almasından dolayı, yapılan eğitim etkinliklerinin öğrenmeöğretme süreci ve kurumun politikası doğrultusunda kaydedilmesi, standartlar oluşturulması
ve bu standartların uygulanması zorunludur.
Kayıtlar; doğru, açıklayıcı ve eksiksiz olmalı, sürecin her aşamasını kapsamalı, diğer
hemşirelerin, ekip üyelerinin, öğretim süreci ve ilgili etkinlikleri, hastadaki gelişmeleri
izlemelerini sağlamalıdır. Kurulacak iletişim yoluyla sorunların çözümünde işbirliği ve farklı
çözüm yollarının geliştirilmesi de desteklenmiş olur. Ayrıca, ilgili hemşirelik araştırmalarına
veri oluşturarak, mesleğin bu yönde gelişmesini destekler.
Kısaca özetlenmeye çalışılan bu özellikler nedeniyle sağlık kuruluşları, eğitimle ilgili
etkinlikler için özel formlar geliştirmeli ve bunları uygulamaya geçirmelidir. Böylelikle
öğrenme-öğretme sürecinin tüm aşamaları kaydedilir ve bunların kaynak olarak paylaşılması
da sağlanmış olur.
Kayıtlarda;
veri toplama kaynakları,
hemşirelik tanıları,
içerik,
öğretim yöntem ve teknikleri,
araç-gereçleri,
kaynaklar ve
değerlendirme yöntemleri kaydedilmeli ve kaynak olarak paylaşılmalıdır.

Uygulamalar
Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
3. Turgut, M.F., Baykul, Y. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Pegem Akademi Yayınları,
Ankara, 2015.

4. McDonald, M.E. The Nurse Educator's Guide to Assessing Learning Outcomes, Jones &
Bartlett Learning; 3. Baskı, Amerika, 2013.

Uygulama Soruları
3) Uygulama alanınızdaki bir hastanıza yaptığınız eğitimin değerlendirilmesinde
kullandığınız yöntemler nelerdir? Bu değerlendirme yöntemlerini seçme nedenlerini
kısaca açıklayınız.
4) Hasta eğitiminin kaydedilmesinin önemini kısaca açıklayınız?
5) Hasta eğitimini kaydederken dikkate alınması gereken öğeleri kısaca açıklayınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Değerlendirme, planlı öğretim etkinliklerinin önceden belirlenmiş olan hedeflere ne ölçüde
ulaşıldığı hakkında karara varmak amacını taşır. Öğrenme-öğretme sürecinin her aşamasında
değişik yöntem ve ölçme araçları kullanılarak geçekleştirilir. Düzenli ve süreklidir. Genel
olarak, programın ve başarının değerlendirilmesi şeklinde ele alınır. Değerlendirme, hasta
eğitimi sürecinin son aşaması olarak ele alınmamalıdır. Öğrenme-öğretme sürecinin
başlangıcında

hedeflerin

belirlenmesi,

daha

sonra

gelişmelerin,

planın,

öğretim

yöntemlerinin, ortamın izlenmesi ve değişikliklere/yeni düzenlemelere karar vermek için
gerekli olan verileri sağlar. Ayrıca, hemşireye eğitimle ilgili uygulamalarını değerlendirerek,
sonuçlar doğrultusunda kendini sürekli olarak geliştirme fırsatı verir.

Bölüm Soruları
1) Hasta eğitiminde kullanılan görüşme yönteminin özelliklerini sıralayınız.
2) Hasta eğitiminde öğrenme alanlarına yönelik kullanılan değerlendirme yöntemlerini
sıralayınız.
3) Hasta eğitiminde kullanılan yazılı değerlendirmelerin önemini kısaca açıklayınız.
4) Hemşirenin, hastanın kendi kendine meme muayenesi yapma becerisi kazanması amacıyla
yaptığı eğitimde kullanacağı en uygun değerlendirme yöntemi ne olabilir? Yöntemin
özelliklerini açıklayarak kısaca yazınız.
5) Hasta eğitimini kaydederken dikkate alınması gereken öğeleri kısaca açıklayınız.
6) Hastanın kendi pansumanını değiştirmeyi öğrenip öğrenmediğini değerlendirmeye yönelik
en uygun değerlendirme yöntemi hangisidir?
a) Gözlem
b) Görüşme
c) Açık uçlu testler
d) Sözlü değerlendirme
e) Yazılı değerlendirme
7) Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminde kaydetmenin önemini daha az gösterir?
a) Araştırmalara veri oluşturur.
b) Eğitim uygulamalarının kanıtı özelliği taşır.
c) Hemşirenin yetkinliğini arttırır.
d) Hastadaki gelişmelerin izlenmesini sağlar.
e) Kurumsal ve bireysel ayrıcalık sağlar.
8) Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin hasta eğitimi sürecindeki temel işlevi anlamında
aşağıdaki kavramlardan hangisi en doğru ifadedir?
a) Başarısız hastaları belirlemek
b) İstenmeyen hasta davranışları belirlemek
c) Hastaların başarı düzeyini yükseltmek
d) Davranışların kazanılma düzeyini belirlemek
e) Başarılı hastaları belirlemek

9) Hastanın ilaçlarının yan etkilerini öğrenip öğrenmediğini değerlendirmeye yönelik en
uygun değerlendirme yöntemi hangisidir?
a) Gözlem
b) Performans testi
c) Kontrol listesi
d) Sözlü değerlendirme
e) Bağıl değerlendirme
10) Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminde kayıt edilmesi gereken öğelerdendir?
a) Hastanın hikâyesi
b) Kullanılacak öğretim yöntemleri
c) Hasta yakınının hikâyesi
d) Kurum politikası
e) Hastanın hastalığı

Cevaplar: 6) a 7) e 8) d 9) d 10) b

14. HASTA EĞİTİMİ SÜRECİ VAKA ÇALIŞMASI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. Hasta Eğitimi Süreci Vaka Çalışması
14.1. Veri Toplama Kaynakları
14.2. Hasta Tanılama Formu
14.3. Hasta Eğitimi Tanıları
14.4. Hasta Eğitimi Planı
14.5. Hasta Eğitimini Uygulama
14.6. Hasta Eğitimini Değerlendirme

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Planlayacağınız hasta eğitimine ilişkin veri toplama kaynaklarınız nelerdir?

2)

Planlayacağınız hasta eğitimi için toplamanız gereken öncelikli veriler nelerdir?
(Veri Toplama)

3)

“Bilgi Eksikliği” şeklinde ifade edilen ve hastanın öğrenme gereksinimlerine
yönelik hemşirelik tanılarını üç öğrenme alanını ve gerekli açıklamaları dikkate alarak
yazınız. (Tanılama)

4)

Hastaya yapacağınız eğitimin;
-

Amacı nedir?

-

Hedefleri nelerdir?

-

Öğretim planı geliştirirken yararlanacağınız öğretim ilkeleri nelerdir?

-

İçeriği hangi temel öğeleri kapsamalıdır?

-

Hasta eğitiminde yararlanacağınız öğretim yöntem ve teknikleri nelerdir?
Hangi amaçla kullanırsınız?

-

Hasta eğitiminde yararlanacağınız öğretim araç-gereçleri nelerdir? Hangi
amaçla kullanırsınız?

-

Hasta eğitimini değerlendirirken kullanacağınız değerlendirme yöntemleri
nelerdir? (Planlama)

5)

Seçtiğiniz öğretim yöntem ve tekniklerini uygularken dikkat edeceğiniz noktalar
nelerdir?

6)

Hasta eğitiminde kullanacağınız dilin taşıması gereken özellikler nelerdir?
(Uygulama)

7)
8)

Hasta eğitiminde değerlendirilecek temel öğeler nelerdir?
Hasta eğitiminin değerlendirilmesinde hangi değerlendirme yöntemlerinden
yararlanırsınız? Neden? (Değerlendirme)

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hasta Eğitimi Süreci

Hasta eğitimi sürecinin Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak
hemşirelik

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

süreci

ile

ilişkisini kavrayabilmek.
Veri
Kaynakları

Toplama Hasta

eğitiminde Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak

kullanılacak
toplama

veri
kaynaklarını

kavrayabilmek.
Hasta Tanılama Formu

Planlanacak hasta
eğitimi için toplanması
gereken öncelikli
verileri sıralayabilmek.

Hasta Eğitimi Tanıları

Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak
“Bilgi Eksikliği”
şeklinde ifade edilen ve
hastanın öğrenme
gereksinimlerine yönelik
hemşirelik tanılarını üç
öğrenme alanını dikkate
alarak yazabilmek.

Hasta Eğitimi Planı

Hemşirelik tanıları ve Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak
planlamanın

Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak

temel

öğelerini dikkate alarak
hasta

eğitimi

planını

geliştirebilmek.
Hasta
Uygulama

Eğitimini Planlanan

hasta Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak

eğitimini kullanılan dil
vb. özellikleri dikkate
alarak uygulayabilmek.

Hasta
Eğitimini Hasta eğitiminde
Değerlendirme
değerlendirilecek temel
öğeleri belirleyebilmek.

Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak

Anahtar Kavramlar


Hemşirelik süreci



Hasta eğitimi süreci



Veri Toplama



Bilgi Eksikliği



Planlama



Uygulama



Değerlendirme

14. Hasta Eğitimi Süreci Vaka Çalışması
Ahmet Bey 35 yaşında, ortaokul mezunu, evli ve 4 çocuk–iki kız, iki erkek- babasıdır.
Yaklaşık 5 yıldır bir kıraathanede sigortalı olarak çalışmaktadır. Anne ve babası onlarla
birlikte yaşamaktadır. Aile Halkalı’da 3 odalı, soba ile ısıtılan, güneş ışığı almayan ve çevre
koşulları iyi olmayan bir gecekonduda oturmaktadır. Kendisinin sigara, alkol gibi herhangi bir
alışkanlığı yoktur. Ahmet Bey geç vakitlere kadar çalışmasına rağmen ailesinin geçimini
yeterince sağlayamadığından büyük oğlu ilköğretimi bitirdikten sonra bir konfeksiyon
atölyesinde çalışmaya başlamıştır. Diğer çocukları ise sırasıyla ilköğretim 6. sınıfta ve 3.
sınıfta okumaktadır. En küçük çocuğu ise üç yaşındadır.
Ahmet Bey son günlerde kendisini her zamankinden daha yorgun ve halsiz
hissetmekte, geceleri terleyerek uyanmakta ve gözle görülür şekilde kilo kaybetmektedir. 6
aydan beri özellikle geceleri şikâyetleri devam etmekte, özellikle birkaç gündür devam eden
göğüsün yan tarafında şiddetli ağrı, kesik kesik öksürük ve öksürükle gelen kanlı balgam ve
yüksek ateşten şikâyet etmektedir. Bu şikâyetlerinin artması üzerine eşinin ısrarlarıyla Halkalı
Sağlık Ocağı’na gitmiştir. Hekim, Ahmet Bey’in şikâyetleri ve 35 yaşında geçirmiş olduğu
tüberküloz hikâyesine dayanarak ileri tetkik için Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne
sevk etmiştir.
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde muayene eden hekim şikayetlerini
dinledikten sonra balgam kültürü, göğüs filmi ve tüberkülin deri testi (PPD) yaptırmasını
istemiştir. Yapılan tetkikler sonucunda göğüs filminde nekroz-kazeifikasyon ve kavern
yapılara rastlanmıştır. Ayrıca balgam kültüründe basiller görülmesi, PPD testinin pozitif
çıkması üzerine hekim Ahmet Bey’in tüberküloz olduğuna ve hastanede yatarak tedavi
edilmesi gerektiğine karar vermiştir.
Ahmet Bey ve eşi ertesi gün tedavinin sürdürüleceği servise giderek servis
hemşiresiyle tanışmışlardır. Hemşire, Ahmet Bey ve eşine kalacağı odaya kadar eşlik ederek
servis, oda, günlük rutinler vb. hakkında bilgi vererek oryantasyonlarını sağlamıştır. Hemşire
gerek servise oryantasyon, gerekse anamnez alma süresince Ahmet Bey’inhastalığını kabul
etmiş olmasına rağmen endişeli olduğunu gözlemlemiştir. Ahmet bey ve eşi, şu anki sağlık
sorununun ne olduğunu bilmektedir ancak daha önceki hastalığı sürecince hastalığına ilişkin
herhangi bir eğitim almamıştır. Hastanın öğrenmesine engel herhangi bir durumu yoktur.
Hemşire anamnez, fiziksel bulgular, gözlem vb. sonucu elde ettiği verileri, öğrenmeöğretme süreci doğrultusunda değerlendirerek düzenleyeceği hasta eğitimini planlamıştır.

14.1. Veri Toplama Kaynakları


Hasta ve ailesi



Tıbbi ve hemşirelik kayıtları



Diğer ekip üyeleri



Literatür

14.2. Hasta Tanılama Formu
Servis: İç Hastalıkları Servisi

Formun Doldurulduğu Tarih: 17.11.2015

Saat: 11.30

ADI-SOYADI: Ahmet KAYA

Yatış tarihi:16.11.2015

Saati: 10.00

Yatak No: C-7/ 116

Protokol No:7954876

( ) Kadın
( X ) Erkek
35
( X ) Evli ( ) Bekar
( ) Okur yazar değil
( ) İlkokul
( X ) Ortaokul
( ) Lise
( ) Üniversite
( ) Lisansüstü (yüksek lisans-doktora)
Kıraathanede çalışıyor
Mesleği
( X ) Çalışıyor
( ) Çalışmıyor
Çalışma durumu
( )1
( )2
( )3
( X )4
( ) ……
Çocuk sayısı
Birlikte
yaşadığı Eşi, çocukları, anne ve babası ile birlikte yaşamaktadır.
kişiler
Fatih caddesi Nergis sokak no:54 D:1 Halkalı/İstanbul
Adres
Telefon
Bilginin
alındığı Hastanın kendisi ve eşi
kişi
( X ) Var …………………….
( ) Yok
Sosyal güvencesi
Kan Grubu
A Rh (+)
( ) Sedye
( ) Tekerlekli Sandalye
Geliş Şekli
( X ) Yürüyerek ( ) Diğer
( ) Ev
( ) İşyeri
( ) Hastane
( X ) Diğer Halkalı
Geldiği Yer
Sağlık Ocağı
( ) Var …………………….
( X ) Yok
Alerjisi
( ) Var …………………….
( X ) Yok
Bulaşıcı Hastalık
Cinsiyeti
Yaşı
Medeni Durumu
Eğitim Düzeyi

TIBBİ TANI

Tüberküloz

Yatış Nedeni (Hastanın en önemli şikâyeti ve ifadesi):
Kilo kaybı, halsizlik, göğsün yan tarafında ağrı, gece terlemesi, iştahsızlık, ateş ve öksürük
Sorunun başladığı zaman ve süresi
6 aydan beri özellikle geceleri şikâyetleri devam ediyor.

Hastalık
(DM, MI, Hipertansiyon,
Kanser ve diğer) ameliyat,
kaza sorunları

Türü
Tüberküloz

Zamanı
10 yıl önce

Daha
önce ( X ) Evet
hastaneye yattı mı? Nedeni:10 yıl önce geçirdiği tüberküloz nedeniyle hastanede tedavi
görmüş.
( ) Hayır
Sürekli Kullandığı İlaçlar

( ) Var
Adı

Dozu (sıklık)

Kullanım
nedeni

Kullanım
Süresi

( X ) Yok
Soygeçmişi(Hastalıklar, ölüm nedenleri vs. )
10 yıl önce geçirdiği tüberküloz dışında geçirdiği başka bir önemli rahatsızlığı yok.
( X ) Sağ ( ) Ölü
( X ) Sağ ( ) Ölü
( ) Var
( ) Sigara: ………..paket/gün
( ) Alkol ……miktar/gün/hafta
( ) Diğer
( X ) Yok
Hasta şu anki ( X ) Evet
( ) Hayır
sağlık
sorununu
biliyor mu?
Hasta yakını ( X ) Evet
şu anki sağlık ( ) Hayır
sorununu
biliyor mu?
)
Evet
Daha
önce (
………………………………………………………………………………...
hastalığına
yönelik eğitim ( X ) Hayır
almış mı?
Anne
Baba
Alışkanlıkları

Daha önce eğitim aldıysa başka neler öğrenmek istiyor?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Hastanın
öğrenmeye
engel
olacak
bir
durumu
var mı?

( ) Evet
( ) Okuma-yazma yok
( ) Görme problemi
( ) İşitme problemi
( ) Psikomotor sınırlamalar
( ) İletişim problemleri
( ) Dil sorunu
( ) Çocuk hasta
( ) Diğer
( X ) Hayır

Tercih
ettiği ( X ) Görsel
( X ) İşitsel
öğrenme yolu
( ) Kinestetik
( ) İnkar/Red
Hastanın
hastalığa uyum ( ) Öfke
( ) Pazarlık
aşaması
( ) Depresyon
( X ) Kabul
(
)
Evet
Eğitimi
……………………………………………………………………………….
engelleyecek
( X ) Hayır
dini/kültürel
inançlar
var
mı?
Destek
alınabilecek
kişi/kuruluşlar

Eşi

14.3. Hasta Eğitimi Tanıları


BİLGİ EKSİKLİĞİ: Tüberkülozun yönetimi hakkında
(Bilişsel Alan)



BİLGİ EKSİKLİĞİ: Tüberkülozda uygulanan ilaç tedavisi hakkında
(Bilişsel Alan)



BİLGİ EKSİKLİĞİ: Tüberküloz ile düzenli beslenme arasındaki ilişki hakkında
(Bilişsel Alan)



BİLGİ EKSİKLİĞİ: Tedavinin sürekliliğinin önemine inanma hakkında
(Duyuşsal Alan)



BİLGİ EKSİKLİĞİ: Tüberkülozda sosyal izolasyonu uygulama hakkında
(Devimsel Alan)



BİLGİ EKSİKLİĞİ: Çevre koşullarının hastalığa olan etkileri hakkında
(Bilişsel Alan)

14.4. Hasta Eğitimi Planı
Amaç
EĞİTİM
TANILARI
BİLGİ
EKSİKLİĞİ:
Tüberkülozda
uygulanan ilaç
tedavisi
hakkında
(Bilişsel Alan)

BİLGİ
EKSİKLİĞİ:
BİLGİ
EKSİKLİĞİ:

Hedef

Hastanın
1. Tüberkülozda
tüberkülozd
ilaç tedavisini
a uygulanan
anlama.
ilaç tedavisi 2. Tüberkülozda
hakkında
ilaç tedavisi
bilgi sahibi
süresini
olması.
kavrama
3. Tüberkülozda
ilaç
tedavisinde
dikkat
edilecek
noktaları
kavrama.

İçerik

Öğretim
Yöntem ve
Teknikleri
1. Tüberküloz 1. Düz
da tedavi
anlatım
protokolü
2. Soru-cevap
2. Tüberküloz 3. Tartışma
da ilaç
tedavisi
3. Tedavi
süresi
4. İlaç
tedavisinde
dikkat
edilecek
noktalar

Öğretim Araç
ve Gereçleri

Değerlendirme
Yöntemleri

TarihSaat-Süre

1. Broşür
2. Afiş
3. Video
gösterimi
4. İlaç
örnekleri

1. Gözlem
2. Görüşme

18.11.201
5
11.0011.30
30 dakika

Eğitimi
Yapan
Kişi
Hast
Gönül
a
Hemşir
odası
e
Yer

14.5. Hasta Eğitimini Uygulama
Hemşire, planladığı hasta eğitimini aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurarak
uygular.
Hemşire, Ahmet bey’in eşi ile birlikte;


hasta eğitim sürecine etkin katılımının sağlanmasına,



kullanılan dilin sade, açık ve anlaşılır olmasına özen gösterilmesine,



planın belirlenen doğrultuda uygulanmasına ancak gereksinimler doğrultusunda
değişiklikler yapılabilecek esneklikte olmasına dikkat edilmelidir.

14.6. Hasta Eğitimini Değerlendirme
Hemşire, hasta eğitimini planlama aşamasında belirlediği değerlendirme yöntemlerini
kullanarak değerlendirir.
Değerlendirmede öncelikle;
 hasta ve ailesi,
 hemşire,
 hasta eğitiminin amaç ve hedefleri, içeriği, eğitim ortamı ve süresi, öğretim yöntem
ve teknikleri, materyaller ve kaynaklar değerlendirilmelidir.

Hemşire, hasta eğitimini değerlendirirken;


Tüberkülozun oluşumunu sorabilir.



Akciğerlerin nasıl hasara uğradığını basit olarak açıklamasını isteyebilir.



Günlük yaşam aktivitelerini gözleyebilir.



Eşine, Ahmet Bey ile ilgili gözlemlerini sorabilir.



Diğer ekip üyeleriyle Ahmet Bey hakkında görüşebilir.

Uygulama Soruları
12) Hasta eğitimi süreci ile hemşirelik sürecinin bütünleşmiş olmasını nasıl
açıklarsınız?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hasta eğitimi etkinliklerinin ilgili eğitim hizmetleri yoluyla sürekli olarak
geliştirilmesi zorunludur. Bu amaçla, belirli merkezlerde sağlık eğitimi kapsamı içinde Hasta
Eğitimi Geliştirme Merkezleri kurulmalıdır. Bu merkezlerde bir yandan öğretim
programlarının daha etkili ve verimli olması, bir yandan da öğretim hizmetlerinin daha
nitelikli hale getirilmesi çalışmaları bilimsel ve gerçekçi bir yaklaşım içinde yerine
getirilmelidir. İlgili merkezlerde eğitim bilimciler, hemşire akademisyenler, hemşire
uygulayıcılar, yöneticiler, dernekler, sağlıklı/hasta bireyler sıkı bir işbirliğine girmeli, üretilen
bilimsel bilgi, teknoloji ve kaynaklar tüm ilgililere ulaştırılarak paylaşılmalı, uygulama
alanlarında bunlardan yararlanılması sağlanmalıdır.
Ülkemiz bunu gerçekleştirecek insan kaynaklarına sahiptir. Gerekli olan bu misyonun
ülke sağlığındaki öneminin kavranması ve ilgili politika ve düzenlemeler yoluyla bu sistemin
yaşama geçirilmesidir. Kuşkusuz, bu uygulamayı gerçekleştirecek anahtar konumdaki
profesyonel grup, sağlık hizmetlerinde en büyük gruba sahip olan hemşirelerdir. Yeter ki,
kendi rollerimizin bilincinde olalım, güçlerimizi birleştirelim, değişelim, değiştirelim.

Bölüm Soruları
Açıklama: Bu vaka çalışması, hasta eğitimi süreci doğrultusunda eğitim etkinliklerinin yerine
getirilmesine örnek oluşturması amacıyla hazırlanmıştır. Vakayı okuyup kavradıktan sonra
düşünerek çözümleyin, aşağıda hasta eğitimi süreci doğrultusunda hazırlanmış olan soruları
yanıtlamaya çalışın.
VAKA
Oğuz Bey, 35 yaşında, evli ve bir çocuk babasıdır. İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası’nda broker olarak geç saatlere kadar çalışmaktadır. Özel bir sağlık sigortasına
bağlıdır. Aylık kazancının yeterli olması nedeniyle eşi çalışmamakta ve iki yaşındaki
bebekleriyle ilgilenmektedir.
Oğuz Bey eşine, işinin çok stresli olduğundan ve çok yorulduğundan bahsetmektedir.
Ayrıca başının ağrıdığını, omuzlarının da tutulduğunu söylemiştir. Eşi, Oğuz Bey’in alışılmış
davranışlarında değişiklik olduğunu ani kızgınlık, dalgınlık ve gece boyu sık sık uyanma gibi
şikâyetlerini fark etmiş ve kendisine de anlatmıştır. Oğuz Bey bunları son zamanlardaki iş
yoğunluğuna bağlamakta ve önem vermemektedir.
Oğuz Bey işinin stresini hafifletmek amacıyla akşamları arkadaşlarıyla birlikte içki
içmeye gitmekte ve günde 2-3 adet olan sigara kullanımını günde 1 pakete kadar
arttırmaktadır. Yoğun iş temposu ve geceleri eve geç gitmeleri nedeniyle düzenli de
beslenememektedir. Özellikle yemeklerden sonra artan mide ağrısından da şikâyet etmekte ve
yemek yemek istememektedir. Ayrıca bulantı kusma, regürjitasyon, tükürük salgısının
artması, distansiyon, midede yanma ve kramplardan da söz etmektedir.
Oğuz Bey son zamanlarda iş ile ilgili kolaylıkla verebileceği kararları vermekte
zorlanmakta, gereğinden fazla çalışmakta ve sağlık sorunları da (mide şikâyetleri)
artmaktadır. Bu şikâyetlerin tüm yaşamını etkilediğini fark etmesine karşın Oğuz Bey, sağlık
sorununu kabul etmemektedir. Eşinin ve arkadaşlarının ısrarları sonucunda hekime gitmeye
karar vermiştir. Sağlık sigortasının kapsamında yer alan bir özel hastaneye eşi ile birlikte
gitmiştir. Hekim anamnez, fizik muayene ve şikâyetleri doğrultusunda peptik ülserden şüphe
etmiş ve ileri tetkikler yapılmasına karar vermiştir. Kesin tanı konulabilmesi amacıyla
gastroskopi yapılacağını ve hastaneye yatırılmasının gerektiğini söylemiştir.
Oğuz Bey ertesi gün eşi ile birlikte hastaneye gelerek kalacağı servise çıkmıştır. Servis
hemşiresi Oğuz Bey’i karşılayarak kendini tanıtmış ve kalacağı servisi, odayı, günlük rutinleri
anlatarak vb. servise oryantasyonunu sağlamıştır. Oğuz Bey’i odasına yerleşirken, anamnez
alırken gözlemleyen hemşire, endişeli ve korkmuş olduğunu gözlemlemiştir. Hemşire, elde
ettiği verileri hemşirelik süreci doğrultusunda değerlendirerek düzenleyeceği hasta eğitimini
planlamıştır.
1) Planlayacağınız hasta eğitimine ilişkin veri toplama kaynaklarınız nelerdir?
2) Planlayacağınız hasta eğitimi için toplamanız gereken öncelikli veriler nelerdir?
3) “Bilgi Eksikliği” şeklinde ifade edilen ve hastanın öğrenme gereksinimlerine
yönelik bilişsel öğrenme alanına yönelik 2 hemşirelik tanısını vakada yer alan
gerekli açıklamaları dikkate alarak yazınız.

4) “Bilgi Eksikliği” şeklinde ifade edilen ve hastanın öğrenme gereksinimlerine
yönelik duyuşsal öğrenme alanına yönelik 2 hemşirelik tanısını vakada yer alan
gerekli açıklamaları dikkate alarak yazınız.
5) “Bilgi Eksikliği” şeklinde ifade edilen ve hastanın öğrenme gereksinimlerine
yönelik devimsel öğrenme alanına yönelik 2 hemşirelik tanısını vakada yer alan
gerekli açıklamaları dikkate alarak yazınız.
6) Hastaya yapacağınız eğitimin;
- Amacı nedir?
- Hedefleri nelerdir?
- Öğretim planı geliştirirken yararlanacağınız öğretim ilkeleri nelerdir?
- İçeriği hangi temel öğeleri kapsamalıdır?
- Hasta eğitiminde yararlanacağınız öğretim yöntem ve teknikleri nelerdir? Hangi
amaçla kullanırsınız?
- Hasta eğitiminde yararlanacağınız öğretim araç-gereçleri nelerdir? Hangi amaçla
kullanırsınız?
- Hasta eğitimini değerlendirirken kullanacağınız değerlendirme yöntemleri
nelerdir?
7) Seçtiğiniz öğretim yöntem ve tekniklerini uygularken dikkat edeceğiniz noktalar
nelerdir?
8) Hasta eğitimini uygulama sırasında dikkat edilecek noktaları belirtiniz.
9) Hasta eğitiminde değerlendirilecek temel öğeler nelerdir?
10) Hasta eğitiminin değerlendirilmesinde hangi değerlendirme yöntemlerinden
yararlanırsınız? Neden?

