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Değerli meslektaşlarımız,
Ulusal ve uluslar arası kongreler mesleki deneyim ve bilgilerin paylaşıldığı, güncellendiği bilimsel toplantılar
olup bir mesleğin var oluşunu sürdürmesinde, mesleğe özgü bilgi temelinin oluşturulmasında ve
uygulamalarının geliştirilmesinde ve bilimsel alanda görünürlük kazanmasında önemli bir role sahiptir.
Bu yıl, 2007 yılından bu yana Psikiyatri Hemşireleri Derneği ve Üniversitelerimizin işbirliği ile gerçekleştirilen
Psikiyatri Hemşireliği Kongrelerinin 7.ncisini Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ev sahipliğinde
gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Kongrelerimizin psikiyatri hemşireliği kimliğinin oluşumunda ve
alana özgü bilginin gelişiminde ve bizleri bu kimlik altında bir araya getirmede çok büyük katkıları olmaktadır.
Bu yıl "Günümüzde Psikiyatri Hemşireliği: Yapıtaşları ve Yeni Ufuklar" ana temalı
kongremizde Ülkemizde ve Dünya'daki meslektaşlarımızı bir araya getirmek, psikiyatri hemşireliğinde
geçmişi sorgulayarak geleceği yapılandırmak istiyoruz. Bu kongrede konferanslar, panel, sözel ve poster bildiri
oturumları ile psikiyatri hemşireliği eğitimi, felsefesi ve klinik uygulamaları; toplum ruh sağlığı, KLP
hemşireliği, adli psikiyatri, psikoterapiler ve psikiyatri hemşirelerinin bu alanlardaki rolleri; araştırmalar ve
kanıta dayalı uygulamalar kongre ana teması çerçevesinde tartışılacaktır. Bu kapsamda 16 konferans, bir
forum, 3 panel ve 2 deneyim paylaşım toplantısı yanında bir de uydu sempozyumuna yer verilmiştir. Kongre
süresince 9 sözel bildiri oturumunda 76 sayıda sözel ve 154 sayıda poster bildiri yer almış ve tartışılmıştır.
Ayrıca kongre öncesinde ve ilk gün "Hemşirelikte Araştırma", "Psikolojik
Bakım" ve "Psikiyatrik Yoğun
Bakımda Hemşirelik: Katılıktan Esnekliğe" konulu kurslar düzenlenmiştir.
Bilimsel ve sosyal yönden doyurucu ve geliştirici bir program oluşturmaya çalıştık. Kongremizin sizlere ulusal
ve uluslararası düzeyde etkileşim ve işbirliği olanakları sağlayarak psikiyatri hemşireliğinin yapıtaşları ve yeni
ufuklarına dair paylaşım fırsatları sunmasını diliyoruz.
Kongrede mesleki, bilimsel ve sosyal paylaşımların yanı sıra, Ankara'nın tarihi konusunda bilgi sahibi olacak ve
başkentte bulunmanın keyfini çıkaracaksınız. Ayrıca, Hacettepe ve çevresinin yenilenen yüzüyle hep birlikte
nostaljik deneyimler yaşamak en büyük isteğimizdir.
Hazırlık sürecinin tüm aşamalarında birlikte çalıştığımız kongre düzenleme kurulunda fedakarca çalışan ve
bilimsel kurulda yer alan tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Kongrede sunulan tüm çalışmaların özet ve tam metinlerinin bulunduğu bu kitabın kalıcı bir başvuru kaynağı
olarak psikiyatri hemşireliği ve hemşirelik alanına yararlı olması dileğiyle ve psikiyatri hemşireliği
kongrelerinin daha da zenginleşerek devam etmesi umuduyla…
Saygılarımızla.
Prof. Dr. Fatma Öz
Kongre Başkanı
Hacettepe Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi Dekanı
Psikiyatri Hemşireliği AD Başkanı

Doç. Dr. Fahriye Oflaz
Kongre Eş Başkanı
Psikiyatri Hemşireleri Derneği
Başkanı
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Dear Colleagues,
National and International congresses are the scientific meetings where the experiences and knowledge are
shared and updated. Also, they have a crucial role in for generating the profession-specific basic knowledge,
maintain the existence of the profession, promoting the practice and enabling the scientific visibility of the
profession.
We are happy for organizing the 7th of Psychiatric Nursing Congresses which have been held with collaboration of
the Psychiatric Nursing Association and the Universities since 2007. This year, the Congress is hosted by the
Nursing Faculty of Hacettepe University in Ankara. These Congresses are contributing us coming together under
the umbrella of psychiatric nursing identity improving the discipline-specific knowledge from the beginning to this
day.
This year we wish to bring together all colleagues from Turkey and all over the World and to configure the future
of psychiatric nursing by questioning the history with the theme of 'Psychiatric Nursing Today: Cornerstones and
New Horizons'. During the Congress we will discuss about the education, philosophy and clinical practice of
psychiatric nursing; and community mental health issues, consultation liaison practices, forensic psychiatry,
evidence-based practices, psychotherapies and the roles of psychiatric nurses in that areas. In order to achieve our
goals 16 key lectures, one forum, three panel discussions and 2 experience sharing sessions had taken place in the
Congress. Additionally, 76 oral and 154 poster presentations had been discussed in 9 sessions. The day before the
Congress we also conducted three courses to improve research, PICU and psychological care skills of our
colleagues.
We tried to prepare a satisfactory program for you. We hoped that the program would provide you meaningful
national and international interactions and collaboration opportunities.
We are thankful to all organizing committee members who work devotedly from the beginning to end, the
scientific committee members and to all colleagues who participated into the Congress.
Wishing you this congress book, containing all abstracts and full texts, to be useful as a permanent reference
source and hoping psychiatric nursing congresses continue further in future.
Sincerely,
Fatma Öz, PhD, RN, Prof. Dr.
Congress Chair
Hacettepe University
Dean of Faculty of Nursing
Head of Psychiatric Nursing Department

Fahriye Oflaz, PhD, RN, Assoc. Prof.
Congress Co-Chair
Okan University
Faculty School of Health Sciences
Head of Psychiatric Nurses Association
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Anabilim Dalı

Susanne Fogger

Doç. Dr., Güney Alabama Üniversitesi Hemşirelik Okulu

Perihan Güner

Doç. Dr., Koç Üniversitesi Hemşirelik YO

Meral Kelleci

Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri SYO

Gülseren Keskin

Leyla Küçük

Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Atatürk S.H.M.Y.O.
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim
Dalı
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Emekli
Müdürü
Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik
Fakültesi
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik
Fakültesi

Fahriye Oflaz

Doç. Dr., Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri YO

Ayşe Okanlı

Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü

Fatma Öz

Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Gülten Özaltın

Prof. Dr., Psikiyatri Hemşireliği Emekli Öğretim Üyesi

Ayşe Özcan

Prof. Dr., Psikiyatri Hemşireliği Emekli Öğretim Üyesi

Neslihan Keser Özcan

Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi SBF Ebelik Bölümü

Celale Tangül Özcan

Doç. Dr., GATA Hemşirelik YO

Nazmiye Kocaman
Nebahat Kum
Yasemin Kutlu
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Gönül Özgür

Doç. Dr., Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Çaylan Pektekin

Prof. Dr., Psikiyatri Hemşireliği Emekli Öğretim Üyesi

Elizabeth C. Poster
Martin Salzmann-Erikson

Prof. Dr., Arlington Texas Üniversitesi Hemşirelik Okulu
Erikson Dr., Oslo Üniversitesi Hastanesi, Gävle Üniversitesi Sağlık
ve Uğr. Çalışmaları Fakültesi

Havva Tel

Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü

Gülşen Terakye

Prof. Dr., Melikşah Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü

Nezihe Uğurlu

Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla SYO

Besti Üstün

Prof. Dr., Üsküdar Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü

Kathleen Wheeler

Prof. Dr., Fairfield Üniversitesi Hemşirelik Okulu

Mualla Yılmaz

Doç. Dr., Mersin Üniversitesi SYO

* Sıralama, soyadı alfabetik sırasına göre düzenlenmiştir.
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Committees
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A. Murat Tuncer

Prof., Rector of Hacettepe University

Nebahat Kum

Prof., Retired Director of Hacettepe University School of Nursing

Ayşe Özcan

Prof., Retired Faculty Member of Psychiatric Nursing

Çaylan Pektekin
Gülten Özaltın

Prof., Retired Faculty Member of Psychiatric Nursing,Founding
President of Psychiatric Nurses Association
Prof., Retired Faculty Member of Psychiatric Nursing

Gülşen Terakye

Prof., Melikşah University FHS Nursing Department

Congress Organizing Committee
Congress Presidents
Fatma Öz
Fahriye Oflaz

Prof., Dean of Hacettepe University Faculty of Nursing,Head of
Psychiatric Nursing Department
Assoc.Prof., Head of Psychiatric Nurses Association

Congress Secreteriat
Duygu Hiçdurmaz

Assist. Prof., Hacettepe Uni. Faculty of Nursing

Azize Atlı Özbaş

Res. Assist., Hacettepe Uni. Faculty of Nursing

Nilgün Kahraman

Res. Assist., Hacettepe Uni. Faculty of Nursing

Members*
Melike Ayça Ay

Res. Assist., Hacettepe Uni. Faculty of Nursing

Adeviye Aydın

Res. Assist., Hacettepe Uni. Faculty of Nursing

Selda Aydın
Saliha Bozdoğan

Nuse, Erenkoy Mental and Nervous Diseases Education and
Research Hospital
Res. Assist., Hacettepe Uni. Faculty of Nursing

Leyla Daştan

Charge Nurse, Psychiatry Clinic of Hacettepe Uni. Adult Hospital

Gül Dikeç

Res. Assist., Koç Uni. School of Nursing

Nurhayat Eni

Nurse, Psychiatry Policlinic of Hacettepe Uni. Adult Hospital

Vahide Eski

Nurse, Psychiatry Clinic of Hacettepe Uni. Adult Hospital
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Reyhan Eskiyurt

Nurse, Psychiatry Clinic of Hacettepe Uni. Adult Hospital

Selma Kaçar

Charge Nurse, I.U. Cerrahpasa Faculty of Medicine Psychiatry
Dept.
Nurse, I.U. Faculty of Medicine Psychiatry Dept.

Nesiba Kaçmaz
Songül Özcan Kamışlı
Yunus Kaya

PhD, Nurse, Hacettepe Uni. Oncology Hospital Preventive
Oncology Dept.
Res. Assist., Hacettepe Uni. Faculty of Nursing

Gülhan Kayır

Nurse, NP Istanbul Neuropsychiatric Hospital

Şennur Küçükçoban

Nurse, Hacettepe Uni. Oncology Hospital Preventive Oncology
Dept.
Res. Assist., Hacettepe Uni. Faculty of Nursing

Bahanur Malak
Betül Şentürk
Y. Sinem Üzar Özçetin

Res. Assist., Hacettepe Uni. Faculty of Nursing
Res. Assist., Hacettepe Uni. Faculty of Nursing

Dilek Özdemir

Nurse, NP Istanbul Neuropsychiatric Hospital

Sevcan Toptaş

Res. Assist., Hacettepe Uni. Faculty of Nursing

Özlem Yalçın

Nurse, I.U. Cerrahpasa Faculty of Medicine Psychiatry Dept.
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Assist. Prof., I.U. Florance Nightingale Faculty of Nursing
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Nesrin Aştı

Prof., İstanbul Arel Uni. School of Health Sciences

Hülya Arslantaş

Assoc. Prof., Adnan Menderes Uni. Aydın School of Health
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Assoc. Prof., Çanakkale Onsekiz Mart University School of Health
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Assoc. Prof., Marmara Uni. FHS Nursing Dept.
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Assoc. Prof., Ege Uni. Faculty of Nursing

Hülya Bilgin

Assoc. Prof., İstanbul Uni. Florence Nightingale Faculty of
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Prof., Akdeniz Uni. Faculty of Nursing

Kadriye Buldukoğlu
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Sevim Buzlu

Prof., İstanbul Uni. Florence Nightingale Faculty of Nursing
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Assoc. Prof., Emeritus, Ohio State University
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Prof., Ege Uni. Faculty of Nursing

Zekiye Ç. Duman

Assoc. Prof., Dokuz Eylül Uni. Faculty of Nursing
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Assoc. Prof., Gazi Uni. FHS Nursing Dept.
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Assoc. Prof., Retired Faculty Member of Psychiatric Nursing

Fatma Demirkıran

Prof., Adnan MenderesUni. Aydın School of Health

Selma Doğan

Prof., Üsküdar Uni. FHS Nursing Dept.

Şeyda Dülgerler

Assoc. Prof., Ege Uni. Faculty of Nursing

Esra Engin

Assoc. Prof., Ege Uni. Faculty of Nursing

Nurhan Eren

PhD, Nurse, İstanbul Uni. Faculty of Medicine Psychiatry Dept.

Susanne Fogger

Assoc. Prof., University of South Alabama School of Nursing

Perihan Güner

Assoc. Prof., Koç Uni. School of Nursing

Meral Kelleci

Assoc. Prof., Cumhuriyet Uni. Suşehri School of Health

Gülseren Keskin

Assoc. Prof., Ege University Atatürk School of Health Services

Nazmiye Kocaman

Assoc. Prof., İstanbul Uni. Faculty of Medicine Psychiatry Dept.

Nebahat Kum

Prof., Retired Head of Hacettepe Uni. School of Nursing

Yasemin Kutlu

Fahriye Oflaz

Assoc. Prof., İstanbul Uni. Florence Nightingale Faculty of
Nursing
Assoc. Prof., İstanbul Uni. Florence Nightingale Faculty of
Nursing
Assoc. Prof., Okan Uni. School of Health Sciences

Ayşe Okanlı

Assoc. Prof., Atatürk Uni. FHS Nursing Dept.

Fatma Öz

Prof., Hacettepe Uni. Faculty of Nursing

Gülten Özaltın

Prof., Retired Faculty Member of Psychiatric Nursing

Ayşe Özcan

Prof., Retired Faculty Member of Psychiatric Nursing

Neslihan Keser Özcan

Assoc. Prof., İstanbul Uni. FHS Midwifery Dept.

Leyla Küçük
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Celale Tangül Özcan

Assoc. Prof., GATA School of Nursing

Gönül Özgür

Assoc. Prof., Ege Uni. Faculty of Nursing

Çaylan Pektekin

Prof., Retired Faculty Member of Psychiatric Nursing

Elizabeth C. Poster

Prof., University of Texas at Arlington College of Nursing

Martin Salzmann-Erikson
Havva Tel

PhD, Oslo Uni. Hospital, Uni. of Gävle Faculty of Health and
Occup. Studies
Assoc. Prof., Cumhuriyet Uni. FHS Nursing Dept.

Gülşen Terakye

Prof., Melikşah Uni. FHS Nursing Dept.

Neziha Uğurlu

Assoc. Prof., Muğla Sıtkı Koçman Uni. Muğla School of Health

Besti Üstün

Prof., Üsküdar Uni. FHS Nursing Dept.

Kathleen Wheeler

Prof., Fairfield Uni. School of Nursing

Mualla Yılmaz

Assoc. Prof., Mersin Uni. School of Health

*List is organized according to alphabetical order of surnames.
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Kongre Programı
1.GÜN
09.00-10.00

10.00-10.30
10.30-11.10

11.10-11.30
11.30-12.10

12.10-13.10
13.10-13.40

13.40-14.10

M SALONU
AÇILIŞ
Doç. Dr. Fahriye OFLAZ
Prof. Dr. Fatma ÖZ
Prof. Dr. Murat TUNCER
MÜZİK DİNLETİSİ
KONFERANS:
Psikiyatri
Hemşireliğinde Yeni
Ufuklar

S SALONU

KIRMIZI SALON

YEŞİL SALON

Oturum Başkanı:
Prof.Dr.Çaylan
PEKTEKİN
Konuşmacı:
Prof.Dr.Jeanne
CLEMENT
ARA
KONFERANS:
Hemşirelik
Öğrencilerini Geleceğe
Hazırlamak
Oturum Başkanı:
Prof.Dr.Gülşen
TERAKYE
Konuşmacı:
Prof.Dr.Elizabeth C.
POSTER
YEMEK ARASI
KONFERANS:
Değerlere Dayalı
Kültür Oluşturmak:
Olanaklı mı, Etkili mi,
Etik mi?
Oturum Başkanı:
Prof.Dr.Selma DOĞAN
Konuşmacı:
Prof.Dr.Kadriye
BULDUKOĞLU
KONFERANS: Ruh
Sağlığı Politikaları
Çerçevesinde
Psikiyatri
Hemşireliğinde
Strateji Geliştirme
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14.10-14.40

14.40-15.00
15.00-17.30

18.00
2.GÜN
09.00-09.40

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Nesrin AŞTI
Konuşmacı:
Prof. Dr. Gülşen
TERAKYE
KONFERANS:
Türkiye'de Psikiyatri
Hemşireliği: Mit mi
Gerçek mi?
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN
Konuşmacı:
Prof. Dr. Besti ÜSTÜN
ARA
KURS: Psikiyatrik
SÖZEL BİLDİRİ
Yoğun Bakımda
OTURUMU
Hemşirelik: Katılıktan
Esnekliğe
Konuşmacı:
Dr. Martin SALZMANNERİKSONN
AÇILIŞ KOKTEYLİ
M SALONU
KONFERANS: Kanıta
Dayalı Psikiyatrik
Bakım

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Zekiye
Çetinkaya DUMAN

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Fahriye OFLAZ

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Olcay ÇAM

S SALONU
FORUM: “Fidan
Yetiştirme
Sanatında
Tohumdan Ağaca
Doğru:
Besleyenler,
Destekleyenler,
Köstekleyenler”

SÖZEL BİLDİRİ
OTURUMU

SÖZEL BİLDİRİ
OTURUMU

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Gülseren
KESKİN

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Hülya
BİLGİN

KIRMIZI SALON

YEŞİL SALON

Konuşmacı:
Doç. Dr. Perihan GÜNER Konuşmacılar:
Köklerden Dallara
Yard. Doç. Dr. Ayça
GÜRKAN
Gerçeklik ve
Sanallık
Doç. Dr. Esra
ENGİN
Atmosferimizden
Yansımalar
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Doç. Dr. Ayşegül
BİLGE
Sanat, Teknoloji ve
Hümanizm
Doç. Dr. Şeyda
DÜLGERLER
09.40-10.15

10.15.10.30
10.30-12.30

KONFERANS:
Psikoterapi
Uygulamaları: Gelecek
Psikiyatri Hemşireliği
İçin Ne Getirir?
Oturum başkanı:
Doç. Dr. Neziha UĞURLU
Konuşmacı:
Prof. Dr. Kathleen
WHEELER
ARA
PANEL: Psikiyatri
Hemşireliği ve
Psikoterapiler
Oturum Başkanı: Prof.
Dr. Olcay ÇAM
Konuşmacılar:
Psikiyatri
Hemşireliğinde Grup
Tedavileri
Prof. Dr. Olcay ÇAM
Yatan Hastalarda
Yapılandırılmış Grup
Terapisi: Kişilerarası
İlişkiler Rol Analizi
Doç. Dr. Hülya
ARSLANTAŞ
Psikiyatri
Hemşireliğinde
Psikodinamik Sanat
Terapisi
Dr. Nurhan EREN
Psikiyatri
Hemşireliğinde
Psikoanalitik Terapiler
ve EMDR
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Prof. Dr. Kathleen
WHEELER
Psikiyatri
Hemşireliğinde BDT
Prof. Dr. Jeanne
CLEMENT
Psikiyatri
Hemşireliğinde
Psikoterapilerin
Nörobiyolojisi

12:30-13.30
12:30-13.30

13:30-14:30

Doç. Dr. Meral
DEMİRALP
YEMEK ARASI
EĞİTİM
Deltoid Kasa Enjeksiyon Uygulama Pratiği ve Yan Etki Yönetimi
Janssen Koşulsuz Bilimsel Desteği İle
KONFERANS: Akut
SÖZEL BİLDİRİ
SÖZEL BİLDİRİ
Psikiyatrik Bakım
OTURUMU
OTURUMU
Ortamlarında Risk
Yönetimi
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Gönül ÖZGÜR

14:30-15.30

Konuşmacı:
Prof. Dr. Selma DOĞAN
KONFERANS:
Bağımlılık Tedavisi ve
Hemşirelik Bakımında
Yeni Yaklaşımlar

15:30-16.00

Oturum başkanı:
Prof. Dr. Fatma
DEMİRKIRAN
Konuşmacı:
Doç. Dr. Susanne Astrab
FOGGER
SÖZEL BİLDİRİ
OTURUMU
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Ayşe OKANLI
HAMAMÖNÜ VE
ANKARA KALESİ
GEZİSİ

16.00

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Esra
ENGİN

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Ayşegül
BİLGE

SÖZEL BİLDİRİ
OTURUMU

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Şeyda
DÜLGERLER
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3.GÜN
09.00-10.00

M SALONU
PANEL: Psikiyatrik
Hastalıklarda
Tamamlayıcı ve
Alternatif
Yaklaşımlar:
Geçmişten Gelen Yeni
Arayışlar

S SALONU
PAYLAŞIM

Oturum Başkanı:

Psikiyatri
Hemşireliği ile
İlgili Deneyimler I

KIRMIZI SALON

YEŞİL SALON

Doç. Dr. Yasemin
KUTLU

Konuşmacılar:

ORPHEUS Bilgi
Paylaşımı
Prof. Dr. Besti
ÜSTÜN

Psikiyatrik
Hastalıklarda
Tamamlayıcı ve
Alternatif Yaklaşımlar
Doç. Dr. Leyla KÜÇÜK

Amerika’da
Psikiyatri
Hemşireliği
Deneyimi
Doç. Dr. Perihan
GÜNER

Psikiyatrik
Hastalıklarda
Tamamlayıcı ve
Alternatif Yaklaşımlarda
Kanıta Dayalı
Uygulamalar
Doç. Dr. Yasemin
KUTLU
Psikiyatrik
Hastalıklarda
Tamamlayıcı ve
Alternatif Yaklaşımlarda
Etik
Doç. Hülya BİLGİN
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10.00-10.30

10.30-10.50
10.50-11.20

KONFERANS:
Güvenceli Toplum Ruh
Sağlığı için Kadın ve
Çocukların
Güçlendirilmesi
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Gül ÜNSAL
Konuşmacı:
Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN
ARA
KONFERANS: Yaşlılık
ve Ruh Sağlığı
Oturum Başkanı:

Doç. Dr. Meral KELLECİ
Konuşmacı:
Prof. Dr. Fatma
DEMİRKIRAN

11.20-12.00

12:00-13.00
13.00-13.30

KONFERANS:
Olağanüstü Durumlar
ve Ruhsal Travma
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Aysun
BABACAN GÜMÜŞ
Konuşmacı:
Doç. Dr. Havva TEL
Doç. Dr. Fahriye OFLAZ
YEMEK ARASI
KONFERANS:
Psikofarmakoterapi

PAYLAŞIM
Psikiyatri
Hemşireliği ile
İlgili Deneyimler
II
Kadın Çalışmaları
Deneyimi
Doç. Dr. Ayşe
OKANLI
Konsültasyon
Liyezon
Hemşireliği
Deneyimi
Doç. Dr. Nazmiye
KOCAMAN

KONFERANS:
Gençler ve
Teknoloji
Bağımlılığı

SÖZEL BİLDİRİ
OTURUMU

SÖZEL BİLDİRİ
OTURUMU

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Havva TEL

Oturum Başkanı:
Dr. Nurhan EREN

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Mualla
YILMAZ

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Satı
DEMİR

Konuşmacı:
Doç. Dr. Celale ÖZCAN

Konuşmacı:
Doç. Dr. Neslihan
KESER ÖZCAN
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13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-14.45
14.45-16.15

KONFERANS:
Duygudurum
Bozukluklarında İlaç
Uyumunu Arttırma
Stratejileri
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Yasemin
KUTLU
Konuşmacı:
Doç. Dr. Meral KELLECİ
KONFERANS:
Psikiyatri
Hemşireliğinde Hasta
Hemşire İlişkilerinde
Geleceğin Yetişkini
Olacak Y ve Z
Kuşağına Yönelik
Çalışmalar
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Gülsüm ANÇEL
Konuşmacı:
Prof. Dr. Nesrin AŞTI
ARA
PANEL: Psikiyatri
Hemşireliğinde Yeni
Ufuklar
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Kadriye
BULDUKOĞLU
Konuşmacılar:
Aile Danışmanlığı
Prof. Dr. Fatma ÖZ
Toplum Ruh Sağlığı
Merkezlerinde
Psikiyatri Hemşireliği
Uygulamaları
Hem. Çiğdem
DANAOĞLU
Kronik Psikiyatri
Hastalarının Aileleri İçin
Aileden Aileye Destek
Programı
Doç. Dr. Zekiye
ÇETİNKAYA DUMAN
Adli Psikiyatri
Hemşireliği
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16.15-17.00

Doç. Dr. Gülsüm ANÇEL
KAPANIŞ
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Congress
Program
1th DAY
09.00-10.00

10.00-10.30
10.30-11.10

SALOON M

SALOON S

SALOON RED

SALOON GREEN

OPENING
Assoc. Prof. Fahriye
OFLAZ
Prof. Fatma ÖZ
Prof. Murat TUNCER
MUSIC RECITAL
KEYNOTE SPEECH: New
Horizons in Psychiatric
Nursing
Moderator:
Prof. Çaylan PEKTEKİN

11.10-11.30
11.30-12.10

Speaker:
Prof. Jeanne CLEMENT
COFFEE BREAK
KEYNOTE SPEECH:
Preparing Nursing
Students For The Future
Moderator:
Prof. Gülşen TERAKYE
Speaker:
Prof. Elizabeth C. POSTER

12.10-13.10
13.10-13.40

13.40-14.10

LUNCH
KEYNOTE SPEECH:
Creating Value-Based
Culture: Is Possible,
Effective, Ethical?
Moderator:
Prof. Selma DOĞAN
Speaker:
Prof. Kadriye
BULDUKOĞLU
KEYNOTE SPEECH:
Developing Strategy in
Psychiatric Nursing in
The Context of Mental
Health Policy
Moderator:
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14.10-14.40

14.40-15.00
15.00-17.30

18.00
2nd DAY
09.00-09.40

Prof. Nesrin AŞTI
Speaker:
Prof. Gülşen TERAKYE
KEYNOTE SPEECH:
Psychiatric Nursing in
Turkey: Is a Myth or
Reality?
Moderator:
Prof. Ayşe ÖZCAN
Speaker:
Prof. Besti ÜSTÜN
COFFEE BREAK
WORKSHOP: Nursing
ORAL
Practice in Intensive
PRESENTATION
Psychiatry: Moving From
Rigidity to Flexibility
Speaker:
Dr. Martin SALZMANNERİKSONN
OPENING CEREMONY
SALOON M

Moderator:
Assoc. Prof. Zekiye
Çetinkaya DUMAN

KEYNOTE SPEECH:
Evidence-Based
Psychiatric Care

FORUM: From
Seed to Tree in
The Art of
Arboriculture:
Nourishers,
Supporters And
Spanners

SALOON S

ORAL
PRESENTATION

ORAL
PRESENTATION

Moderator:
Moderator:
Assoc. Prof.
Assoc. Prof. Hülya
Gülseren KESKİN BİLGİN
SALOON RED

SALOON GREEN

Moderator:
Moderator:
Assoc. Prof. Fahriye OFLAZ Prof. Olcay ÇAM
Speaker:
Assoc. Prof. Perihan
GÜNER

Speakers:
From Roots to
Branches
Assist. Prof. Ayça
GÜRKAN
Reality and
Virtuality
Assoc. Prof. Esra
ENGİN
Reflections from
Our Atmosphere
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09.40-10.15

KEYNOTE SPEECH:
Psychotherapy Practice:
What Does the Future
Hold for Psychiatric
Nursing

Assoc. Prof. Ayşegül
BİLGE
Art, Technology and
Humanism
Assoc. Prof. Şeyda
DÜLGERLER

Moderator:
Assoc. Prof. Neziha
UĞURLU
Speaker:
Prof. Kathleen WHEELER
10.15.10.30
10.30-12.30

COFFEE BREAK
PANNEL: Psychiatry and
Psychotherapy of
Nursing
Moderator:
Prof. Olcay ÇAM
Speakers:
Group Therapies in
Psychiatric Nursing
Prof. Olcay ÇAM
Structured Group Therapy
in Psychiatric Inpatients:
Interpersonal
Relationships Role
Analysis
Assoc. Prof. Hülya
ARSLANTAŞ
Psychodynamic Art
Therapy in Psychiatric
Nursing
Nurhan EREN, PhD
Psychoanalytic Therapies
and EMDR in Psychiatric
Nursing
Prof. Kathleen WHEELER
CBT in Psychiatic Nursing
Prof. Jeanne CLEMENT
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Neurobyology of
Psychotherapy in
Psychiatric Nursing

12:30-13.30
12:30-13.30

13:30-14:30

Assoc. Prof. Meral
DEMİRALP
LUNCH
TRAINING
Deltoid Injection for Long Acting Antipsychotics and Side Effect Management
With the Unconditional Support of Janssen
KEYNOTE SPEECH: Risk
ORAL
ORAL
ORAL
Management in
PRESENTATION
PRESENTATION PRESENTATION
Psychiatric Care
Environments
Moderator:
Assoc. Prof. Gönül ÖZGÜR

14:30-15.30

Moderator:
Assoc. Prof. Esra
ENGİN

Moderator:
Assoc. Prof.
Ayşegül BİLGE

Moderator:
Assoc. Prof. Şeyda
DÜLGERLER

Speaker:
Prof. Selma DOĞAN
KEYNOTE SPEECH: New
Approaches in Addiction
Treatment and Nursing
Care
Moderator:
Prof. Fatma DEMİRKIRAN

15.30-16.00

Speaker:
Assoc. Prof. Susanne
Astrab FOGGER
ORAL PRESENTATION
Moderator:
Assoc. Prof. Ayşe OKANLI

16.00

3rd DAY
09.00-10.00

HAMAMÖNÜ AND
ANKARA CASTLE
VISITING
SALOON M

SALOON S

SALOON RED

SALOON GREEN

PANNEL:
EXPERIENCE
Complementary and
SHARING:
Alternative Approaches
in Psychiatric Disorders:
New Seekings From The
Past to The Future
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Moderator:

Experiences About
Psychiatric
Nursing I

Assoc. Prof. Yasemin
KUTLU

ORPHEUS
Information
Sharing
Prof. Besti ÜSTÜN

Speakers:
Complementary and
Alternative Approaches in
Psychiatric Disorders
Assoc. Prof. Leyla KÜCÜK

United States
Experience About
Psychiatric Nursing
Assoc. Prof. Perihan
GÜNER

Evidence Based Practices
in Complementary and
Alternative Approaches in
Psychiatric Disorders

Assoc. Prof. Yasemin
KUTLU
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Assoc. Prof. Hülya BİLGİN
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Empowering Women
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Elderliness and Mental
Health

EXPERIENCE
SHARING:
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Moderator:

Experiences About
Psychiatric
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Experience
Speaker:
Assoc. Prof. Ayşe
OKANLI
Prof. Fatma DEMİRKIRAN
ConsultationLiaison Nursing
Experience
11.20-12.00

KEYNOTE SPEECH:
Exceptional Conditions
and Psychological
Trauma

Assoc. Prof.
Nazmiye KOCAMAN

Moderator:
Assoc. Prof. Aysun
BABACAN GÜMÜŞ
Speaker:
Assoc. Prof. Havva TEL
Assoc. Prof. Fahriye OFLAZ
12:00-13.00
13.00-13.30

13.30-14.00

LUNCH
KEYNOTE SPEECH:
KEYNOTE SPEECH: ORAL
Psychopharmacotherapy Youth and
PRESENTATION
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Addiction
Moderator:
Assoc. Prof. Havva TEL

Moderator:
Nurhan EREN, PhD

Speaker:
Assoc. Prof. Celale ÖZCAN

Speaker:
Assoc. Prof.
Neslihan KESER
ÖZCAN

Moderator:
Assoc. Prof.
Mualla YILMAZ

ORAL
PRESENTATION

Moderator:
Assoc. Prof. Satı
DEMİR

KEYNOTE SPEECH:
Strategies to Increase
Medication Adherence in
Mood Disorders
Moderator:
Assoc. Prof. Yasemin
KUTLU
Speaker:
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Assoc. Prof. Meral KELLECİ
14.00-14.30

KEYNOTE SPEECH:
Studies in Nurse-Patient
Relationship Research in
Psychiatric Nursing
Towards Generation Y
and Z Who Will Be The
Adults of The Future

Moderator:
Assoc. Prof. Gülsüm ANÇEL

14.30-14.45
14.45-16.15

Speaker:
Prof. Nesrin AŞTI
COFFEE BREAK
PANNEL: New Horizons
in Psychiatric Nursing
Moderator:
Prof. Kadriye
BULDUKOĞLU
Speakers:
Family Counseling
Prof. Fatma ÖZ
Psychiatric Nursing
Interventions in
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Centers
Çiğdem DANAOĞLU, Nurse
From Family to Family
Support Program for
Families of Chronic
Psychiatric Patients
Assoc. Prof. Zekiye
ÇETİNKAYA DUMAN
Forensic Psychiatric
Nursing
Assoc. Prof. Gülsüm ANÇEL

16.15-17.00

CLOSING CEREMONY
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New Horizons in Psychiatric Nursing
Jeanne A. Clement, EdD, APRN, PMHCNS-BC, FAAN
A basic cornerstone of nursing is the belief that holistic health, composed of continual interactions between mind,
body and spirit, is essential to productive and creative human functioning. Psychiatric nursing--the basis of all
nursing—recognizes that the relational interactions between the mind, body and spirit of the care provider with
that of the care recipient is the most potent force driving towards recovery and health. New horizons for
Psychiatric Nurses will be reached by developing and expanding upon newer and more effective ways of
understanding and refining these interactions through translational environments that are inclusive. This
presentation will focus on the development of such environments and the knowledge, skills and attitudes necessary
to move psychiatric nursing forward.
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Preparing Nursing Students for the Future
Prof. Dr. Elizabeth C. POSTER
Although nurse educators have traditionally prepared students to deliver “integrated care”, there has not been one
widely accepted set of competencies to guide the mental health and addictions psychiatric nursing content and
provide a competency based evaluation framework. Recently in the United States, a national body has published
a set of 9 core competencies which are not setting or population specific, allowing for broad use by nurses and
other health professionals. This presentation will highlight the 9 competencies and how they can be used in
nursing education as well as applied to work settings. The clearly stated and measurable competencies can
enhance student preparation into the current and future healthcare workforce.
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Değerlere Dayalı Kültür Oluşturmak: Olanaklı mı, Etkili mi, Etik mi?
Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU
Akademik literatürde değer kavramının evrensel bir tanımı bulunmamaktadır. Bununla birlikte değerlere
ilişkin tanımların “inanç” kavramında ortaklaştığı görülmektedir. Hofstede (1985) değerleri, “belirli durumları
diğerlerine tercih etme eğilimi” şeklinde tanımlayarak, adeta, bireyin değerler üzerinde kontrolü olduğunu
vurgulamaktadır. Rokeach (1973) bu durumu değer tanımında açıkça ifade etmiştir. Ona göre değer, “ Bazı
davranış ve amaçları, diğer davranış ve amaçlardan ya bireysel ya da sosyal olarak daha tercih edilebilir bulan,
sürekliliği olan inançlardır (1). Değerler insanın köklü inançlarıdır ve çevresiyle ilişkisini düzenler (2). Değerler
aynı zamanda bir kültür içinde önem verilen, tercih edilen, ulaşılmak ve gerçekleştirilmek istenenleri ifade
etmektedir (3).
Akademik dünyada insanlar rekabetin egemen olduğu karmaşık bir iş ortamında çalışırlar. Bu durum iş
ortamından memnuniyeti, çalışanların moralini ve motivasyonunu etkiler. Akademik rolün eğitim, araştırma,
yönetim ve katılım boyutunun başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi için, akademisyenlerin kopuk bir ilişki tarzı
yerine, meslektaşları ile işbirlikçi bir iletişim tarzını benimsemeleri gerekir. Ancak, bu tür işbirliğinin başarısıgeliştirilebilmesi mümkün olan- meslektaşlararası güvene, profesyonel ilişki yapısına ve nitelikli çalışma
ilişkilerine bağlıdır(4). Yanı sıra, akademik özgürlük, akademik özerklik, akademik etik, akademik liyakat,
akademik hareketlilik gibi akademik ortamın temel gerekliliklerinin varlığı ve niteliği de önemlidir (5).
Bu gereklilikler aynı zamanda akademik kültürün temel değerleri olarak kabul edilmektedir. Oysa, ülkemizde
akademik ortamdaki ilişkiler son derece sorunlu bir yapı göstermektedir. Sürdürülebilir bir akademik kurum
kültürü oluşturma konusunda, özellikle hemşirelik eğitim kurumlarının ve akademisyen davranışlarının
bilimsel bir titizlikle ele alınması gerekmektedir. Bu koşullarda, kurumlarda akademik bütünlüğün sağlanması,
bir çıkış yolu olarak önerilebilir. Akademik bütünlük; dürüstlük, güven, adalet, saygı ve sorumluluktan oluşan
beş temel değeri, koşullar zorlayıcı bile olsa, bir taahhüt olarak tanımlar (4)
Ancak bu öneri, bir insan olarak akademisyenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz, aksine temel belirleyici
olarak öne çıkarır. Nitekim Kuçuradi (1998) yaşamda çoğu zaman bir durumun, bir olayın, bir eylemin
karşısında değil, bir insanın karşısında bulunduğumuzu ve önemli olanın da bunu bilmek olduğunu vurgular
(6).
Sonuçta, akademik ortamda değerlere dayalı bir kültür oluşturmada temel yaklaşımın, formal ve soyut olmak
yerine, bağlamsal ve hikayesel olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu konferansın konusu da, konuşmacısının
bu doğrultudaki gözlem ve deneyimlerine dayalı olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda konferansın amacı,
akademik dünyada, değerlere dayalı bir kurum kültürü oluşturmanın, olanaklılık, etik ve etkililiğinin, “değer
edinme sürecini” merkeze alarak irdelenmesine dair bir denemeyi paylaşmaktır.
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Creating Value-Based Culture: Is Possible, Effective, Ethical?
Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU
In the academic literature there is no universal definition of the concept of values. However, their definition of the
value of the "faith" that is seen in the covalent. Hofstede (1985) defining values as "others tend to prefer certain
cases", literally, that emphasizes control over an individual's values. Rokeach (1973) has clearly stated that the
situation in the definition of value. According to him, values are some behaviors and objectives, purposes other
than either individual or social behavior, and can be found more preferable, are beliefs that continuity (1). Values
are deep-rooted belief of man and man's relationship with his environment layouts (2). Values are also given
importance in a culture, preferred to be reached and refers to those who sought to be realized (3)
In the academic world, academics work in competing demands, a situation that is impacting on workplace
satisfaction, staff morale and motivation. To successfully negotiate the teaching, research, governance, and
engagement aspects of the academic role, academics can find it helpful to form collaborative relationships with
coııeagues, rather than in isolation. However, the success of such collaboration is dependent on collegial trust, and
the nature of the professional networks and eligible types of working relationships that can be developed (4) As
well as academic freedom and academic autonomy, academic ethics, academic merit, academic mobility, such as
the existence and quality of the essential requirements of the academic environment is also important (5).
These requirements on the other hand, is considered as the core values of academic culture. Whereas, in the
academic environment in our country shows a structure extremely problematic relationships. Creating a culture of
academic institutions, especially in a sustainable nursing education institutions and academics need to be
addressed rigorously scientific behavior is. In these circumstances, to ensure the integrity of academic institutions
suggested as a way out. Academic integrity is defined as a commitment, even in the face of adversity, to five
fundamental values:honesty,trust, fairness, respect, and responsibility (4).
However, the proposal to eliminate the responsibility of academics as a human being, but rather stands out as the
main determinant. A matter of fact, Kuçuradi (1998) stated that, situation in life most of the time, an event, an
activity that does not face, the face of a man found and we also know it is important to emphasize that (6).
After all, in an academic environment create a culture based on the values of the basic approach, rather than
formal and abstract, contextual and should be a story they arise. The subject of this conference, the speakers in this
direction has been determined on the basis of observation and experience.
In this context, the purpose of the conference, in the academic world, to create a corporate culture based on values,
possibility, ethics and effectiveness, "the process of acquiring the value" center to be examined by an attempt to
share that.
Kaynaklar/References
1-Rosario G-RM. Carmen D-FM. Biagio S. (2014) Values and corporate social initiative: An approach through
Schwartz theory. International Journal of Business and Society.15(1): 19-48
2-Aydın E. (2001) Tıp Etiğine Giriş. Pegem Yayıncılık
3- Turan S. Durceylan B. Şişman M. (2005). Üniversite Yöneticilerinin Benimsedikleri İdari ve Kültürel Değerler.
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(13), 181-202.
4- Cleary M. Walter G. Horsfall J. Jackson D. (2013) Promoting integrity in the workplace: A priority for all
academic health professionals. Contemporary Nurse. 45(2):264-268
5-. Büken NÖ. (2006) Türkiye örneğinde akademik dünya ve akademik etik. Hacettepe Tıp Dergisi.37:164-170
6-Kuçuradi I. (1998) İnsan ve Değerleri. Türkiye Felsefe Kurumu Yayını
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Ruh Sağlığı Politikaları Çerçevesinde Psikiyatri Hemşireliğinde Strateji Geliştirme
Prof. Dr. Gülşen TERAKYE
Bu konferansı hazırlamak kolay olmadı. Çünkü bu Konferansın başlığı çok fazla kavramı kapsamakta “Ruh
Sağlığı Politikaları çerçevesinde psikiyatri Hemşireliğinde strateji geliştirme”, ruh sağlığı politikaları,
hemşirelik, psikiyatri hemşireliği, strateji geliştirme!
Bu konuları konuşabilmek için elimizde hangi tür bilgiler var? Ulusal Ruh Sağlığı yasamız yok politikamız var
mı? Politika çalışmaları var, Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikaları
Çalıştayının bu yıl 9 . yapılacak, ruh sağlığını korumaya yönelik sorumlulukları olan çeşitlenmiş kurumlar
var(Sağlık Bakanlığı, aile ve sosyal politikalar Bakanlığı gibi) ve bu kurumların ruh sağlığını ilgilendiren
mevzuatları var. Mevzuat ile politika aynı anlama mı gelir? Ruh sağlığı alanına ışık tutacak Ruh Sağlığında İnsan
Hakları Girişimi (RUSİHAK),Türk Psikiyatri Derneği, Psikologlar Derneği , Sağlık Bakanlığı, TBMM
Komisyonlarının çalışma araştırma raporları var. Ulusal ruh sağlığı eylem planımız var.
Bu raporları yaşama geçirecek uygulamaya konulmuş çalışmalar var mı? Yasa ve Yönetmeliklerde tanımlanmış
olan hemşirelik yetki ve sorumlulukları ile Ruh Sağlığı eylem planı içinde nasıl yer alabiliriz, hemşirelik
uygulama standartları, hemşirelik tanılama sistemleri psikiyatri Klinikleri kayıt sitemlerinde yer almaya
başlamış mı, psikiyatri hemşirelerine yönetmelikle biçilen rol ile psikiyatri hemşireliği eğitiminde izlenen yol
nerde kesişmekte, yasal düzenlemeler ile eğitimin yolları psikiyatri hemşireliği uygulaması ile nerde
buluşmakta?
Psikiyatri Hemşireliği Eğitimi Çalıştaylarında ne kadar yol alındı, kararlar nelerdi ve ne kadarı işlevseldi. Bilim
Uzmanlığı ve doktora derecesi almış psikiyatri hemşirelerinin yeterlilikleri neler, yetkileri ne olmalı?
Ruh sağlığı ile ilgili Politikalar yataklı kurumları geliştirmeye mi, toplumda hastaları tutmaya damgalamayı
önlemeye mi yönelmekteydi. Ruh Sağlığı konusunda, insan hakları konusunda uluslararası kuruluşlara
taahhüdümüz var mıydı? Ruh sağlığı politikamızın belirleyicisi bu sözleşmeler miydi.
Psikiyatri Hemşireleri Derneği ile strateji belirlemek mümkün müdür. Psikiyatri hemşirelerinin işbirliği
yapacakları adres “psikiyatri Hemşireliği Derneği mi olmalıdır. Derneğin çalışma grupları;
PSİKOTERAPİ TOPLUM RUH
ONSULTASYONLİYEZON

SAĞLIĞI

ARAŞTIRMA ve

ETİK

TERAPÖTİK

ORTAM AKTİVİTELERİ

PSİKİYATRİSİ ŞİDDET BAĞIMLILIK VE KÖTÜYE KULLANIM PSİKİYATRİK REHABİLİTASYON GEROPSİKİYATRİ
TRAVMA EĞİTİM / SERTİFİKA CİNSEL İŞLEV Sorunları
Hangi ihtiyaca göre yapılandırılmıştır. İhtiyaca cevap vermekte midir.? Psikiyatri hemşirelerinin çalışma
alanlarını ortaya koyabilmekte midir?
Mevcut durumda takım çalışması yapmamız gereken psikiyatrist ve psikologların yani psikiyatri hemşiresinin
takım çalışması yapacağı grubun meslek örgütlerinin çalışmaları mevcut ruh sağlığı eylem planına uygun
mudur? Belirli bir kimlikleri stratejileri var mıdır?
Bu soruları cevaplayarak uzman psikiyatri hemşireleri ve de zengin deneyimlere sahip psikiyatri kliniklerinde
çalışmakta olan hemşireler için uygulanabilir gerçekçi stratejiler neler olabilir? Sorusuna yanıt aramaya
çalışmalıyız
Strateji ne demektir, strateji nasıl geliştirilir?
Strateji geliştirmede izlememiz gereken yol hangisidir?
Bu kadar fazla soruyu bütünleştirerek az zamanda akılda kalacak, işe yarayacak mesajları nasıl örgütlersem
dinleyenlere ulaşırım? Bu kaygı ile hazırladığım konuşmamda sondan yani strateji geliştirme kavramından
başlayarak, Ruh sağlığı ile ilgili mevcut durum içinde psikiyatri hemşiresini konferans süresinde bulmaya
çalışacağım;
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Building Strategies of Psychiatric Nursing in the Frame of Mental Health Policies
Prof. Dr. Gülşen TERAKYE
It had not been easy to prepare this conference. Because its title covers numerous concepts. “Building Strategies of
Psychiatric Nursing in the Frame of Mental Health Policies”. Mental health policies, nursing, psychiatric nursing,
strategy building!
What sort of information do we have that enable us to talk on these subjects? We do not have a National Law on
Mental Health but do we have a policy? There are studies on developing policies. The 9th Prof. Dr. Atalay
Yörükoğlu National Workshop on Child and Youth Mental Health is going to be carried out this year. There are
institutions with responsibilities for the protection of mental health (like the Ministry of Health and the Ministry of
Family and Social Policy) and these institutions have regulations related to mental health. Do regulations and
policy mean the same thing? There are studies and study reports from Human Rights in Mental Health Initiative
(RUSİHAK), Psychiatric Association of Turkey, Turkish Association of Psychologists, the Ministry of Health and
Turkish and the commissions of the Grand National Assembly of Turkey shedding light to the field of mental health.
There is the national action plan for mental health. Are there any applications of these studies? How can we take
part in the Mental Health Action Plan with the existing nursing power and responsibilities defined by regulations?
Did the nursing practice standards and nursing diagnostic systems start taking their places in the registry systems
of the psychiatry clinics? Where does the roles defined by the regulations for nurses and the path taken in the
nursing education meet? Where does the paths of regulations, education and the application of nursing meet? How
much ground had been covered in the workshops on Psychiatric Nursing? What were the decisions taken and how
functional they were?
What is the competency of psychiatric nurses with MSC and PhD degrees and what should be their scope of
authority?
Should the mental health policies tend to improving inpatient institutions or focus on keeping the patients in the
society and prevent? Do we have commitments to the international bodies in terms of mental health and human
rights? Are these agreements the determinants of our mental health policy?
Is it possible to determine a strategy with Psychiatric Nurses Association? Should the Psychiatric Nurses
Association be the platform form psychiatric nurses to cooperate? The Study groups of the association:
PSYCHOTERAPHY, COMMUNITY MENTAL HEALTH, RESEARCH AND ETHICS, THERAPEAUTIC SETTING
ACTIVITIES, CONSULTATION-LESION PSYCHIATRY, VIOLENCE, ADDICTION AND ABUSE, PSCHIATRIC
REHABILITATION, GEROPSYCHIATRY, TRAUMA, TRAINING7SERTIFICATION, SEXUAL DYSFUNCTION PROBLEMS
According to which needs had these groups been built? Do these study groups meet the need? Are they capable of
revealing study fields of psychiatric nurses? Currently, do the studies of the professional bodies of psychiatrists and
psychologist with whom we are supposed to work as a team are coherent with the existing mental health action
plan? Do these professions have a defined identities-strategies? Through answering these questions, what would be
applicable, realistic strategies for psychiatric nurses and nurses working in the psychiatry clinics with rich
experiences? We should seek the answer for this question. What does strategy mean and how it is built?
Which path should be taken in building a strategy?
How can reach the audience via integrating this much of questions and organizing catchy and usable messages?
My speech which had been prepared on the bases of such concerns, begins with the last subject, strategy building,
and tries to find the place of psychiatric nursing in the existing condition of mental health in the frame of this
conference.
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Nursing practice in intensive psychiatry: moving from rigidity to flexibility
Martin Salzmann-Erikson, R.N., MHN, Ph.D.
PICUs provide care for those patients who suffer from the most severe symptoms during the most acute phase of
mental illness. While patient aggression and violence is addressed in the PICU research literature, other severe
symptoms are relevant within the PICU environment. There is an absence in knowledge regarding how to
effectively care for the most ill patients who demonstrate agitation due to psychosis, delusional talk, and overactivity to mention a few symptoms that are frequent in PICUs. The strategies that are reported in the research
literature mainly encompass four domains (i) prevention using risk assessment tools, (ii) providing care with
pharmacological interventions, (iii) providing care in terms of the practice of seclusion and restraints, and (iv)
providing care with less restrictive interventions. Research indicates a discrepancy in ideologies in care. This is
centred on whether to use a rigid approach in care and correct deviant behaviour or to adopt a more flexible
approach that includes involving staff in care and activating patients rather than deactivating and
confining..While research has catalogued what nurses do in PICUs, questions related to how nursing is practiced
have been given less attention, while an investigation of why nursing practice is arranged in certain ways is almost
completely absent. In order to to decrease coercive measures it is important to stress aspects that relates to care
culture and the staff skills such as de-escalation techniques, environmental factors and close involvement with
patients, attitudes changing from control to negotiation. Should nurses implement an ideology of reduction of
stimuli, setting limits and correcting deviant behaviours or should nurses adopt an ideology of “intensive” focusing
upon the close relationship between staff and patients and engaging in activities rather and the opposite? In this
workshop, the focus will be to discuss and elaborate how to care for those psychiatric patients who suffers from the
most severe symptoms based on Salzmann-Erikson’s stability working model. The model posit that the overall aim
in the care culture is to prevent, maintain and restore stability when turbulence occurs. The many forms of nursing
care that are projected to intervene with turbulence are termed providing surveillance, being present, soothing,
trading information, maintaining security, and reducing.
Aim: to discuss caring ideology and nursing practice in intensive psychiatry.
Objectives: the objectives of the presenter is establish a framework for nursing and to identify and clarify content
nursing practice in the culture of intensive psychiatry.
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Psikoterapi Uygulamaları: Gelecek Psikiyatri Hemşireliği İçin Ne Getirir?
Prof. Dr. Kathleen WHEELER
Psychotherapy Practice: What does the Future Hold for Psychiatric Nursing?
The purpose of this talk is to provide an overview on the evolution, current issues, challenges, and opportunities for
the future of psychotherapy practice in nursing. The evolution of advanced practice psychiatric nursing education
in the United States is described. Regulatory implications and challenges to psychotherapy practice are presented
with suggested solutions. Strategies that have proved effective in building a strong psychiatric nursing workforce
in the United States are examined with future trends and implications for nursing and psychotherapy practice
highlighted.
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FORUM: “Fidan Yetiştirme Sanatında Tohumdan Ağaca Doğru: Besleyenler, Destekleyenler,
Köstekleyenler”
Prof. Dr. Olcay ÇAM
Lisans öğrencilerini geleceğe hazırlarken ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği konusunda ilgi, heves,
motivasyon oluşturmak, ister lisansüstü ister klinik alan olarak olsun alana ilgilerini çekmek önemlidir.
Öğrencilerin bu alanlara yönelimleri olduğunda destekleyerek alanda kabul görmelerini sağlamak
gerekmektedir. Bu gençler akademik veya klinik engellerle karşılaştığında, bu engellerle nasıl baş edeceklerini
öğretmek, güç birliği içinde engellerin üstesinden gelebilme gücünü kendilerinde bulmalar içinde
desteklenmeleri gereklidir. Bu süreçte kişisel olduğu kadar mesleki olarak ta rol modeli olmayı işbirliği içinde
destekleyicilikle sürdürmek gereklidir. Günümüz rekabet ortamında daha iyisi için rekabet ederken,
meslektaşlar arasında kazan –kazan yaklaşımının yaygınlaşmasını sağlamak kişisel gelişim için olduğu kadar,
mesleki gelişim için de çağdaş ve insancıl bir yaklaşım olacaktır. Kösteklerden birisi olan rekabet ortamının
getirdiği kıskançlıkları aşmak için, bireysel gelişimi artıran psikoterapilerin katkısıyla arkadaşlarımız ve
meslektaşlarımızla daha barış içinde olmamız mümkün olabilecektir. Ayrıca kişisel engeller dışındaki
toplumsal, sosyal, kültürel engeller için de öncelikle farkındalık oluşturarak, daha sonra örgütlenerek güç birliği
yapılmalıdır. Sağlıklı tohumlarla, iyi yetişmiş fidanların gelişerek, topluma miras kalacak olan doğa ve çevrenin
oluşmasına yönelik harcanan tüm çabalar değerlidir. Bu şekilde somut düşünülebileceği gibi, soyut da
düşünülerek (ICN’ in bu yılın tema olarak belirttiğine uygun düşecek şekildeki gibi) hemşirelik mesleği,
toplumsal gelişim için güç kaynağı olacak, özelde ruh sağlığı ve hastalıkları kapsamıyla ruhsal güç kaynağı
olmamızın artarak devam etmesini sağlayacaktır. Özünde çağdaş ve insani mesleki değerleri benimseyerek
gelecek kuşaklara aktarmak, bir varoluş şeklini dolayısıyla bir yaşam tarzını benimseyerek sürdürmeyi
içermektedir.
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FORUM: “The Art of Education, from Seeds to Trees: Supports and Hindrances”
Prof. Dr. Olcay ÇAM
It is important to attract the attention of undergraduate students to psychiatric nursing as a clinical field, as well
as an option for their graduate studies. Their interest in psychiatry nursing should be encouraged and supported.
We should teach them how to cope with the clinical and/or academic obstacles they might face; and how to
overcome these in cooperation with each other. In this process, we, as the role models -both professionally and
individually- should be supportive and cooperative. While competing for the better in today’s competition based
structures, it would be yet humanly and constructive to encourage a win-win approach in our profession. Such an
approach would enhance not only professional but also personal development. The envy as an individual
hindrance, which can arise under competition, can be overcome by personal awareness. Apart from the individual
hindrances, for those obstacles related to social and cultural structures, it is also necessary to develop awareness.
But this awareness should be followed by organizational structures based on cooperation. All the efforts for
protecting nature and environment with “healthy seeds and strong trees” are certainly precious for the future. So
is the nursing profession, abstractly speaking and referring to this year’s topic of ICN, as a source of power for
social development. Specifically psychiatric nursing with its domain of psychological health and disorders will
continue to be a source of “psychological” power. Internalizing modern and humanly values of the nursing
profession and transferring these values to future generations is a life-long commitment to contribute to this
power.
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Köklerden Dallara
Yard. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN
Bu konuşmada psikiyatri hastalarına, herhangi bir psikiyatrik bakım eğitimi almayan, genellikle bakımların eski
hastalar tarafından yapıldı. On sekizinci yüzyıl başlarını kapsayan bir dönemden, günümüzde kültürel
faktörleri, toplumsal normları ve bu etkenlerin insan davranışına yansımalarını, kanıta dayalı bilimsel
çalışmalarla belgeleme düzeyine getiren gelişimi; bizlere bu konularda kök oluşturan, psikiyatri hemşireliği
tarihi tartışılacaktır.
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From a Seed to a Tree
Asst. Prof. Ayça GÜRKAN
In this presentation the history of psychiatric nursingwill be discussed.
It will start to cover the the period where the patients were nursed by caretakers with no psychiatric education,
generally they were the former patients, in the begining of the 18 th Century, to the period where significant
improvements in health care took place.
Cultural factors, social standards and their effects on human behavior, scientific studies that documented the
proofs, all rooted the psychiatric nursing.
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Gerçeklik ve Sanallık
Doç. Dr. Esra ENGİN
Dünya’da ve ülkemizde psikiyatri ve hemşirelik alanında uzun yıllardır bir çok gelişmeye ve değişmeye tanık
olmaktayız. Artık insanlar ruhsal hastalıklarını bedensel hastalıklar gibi algılamaya ve tedavi gereksinimi
duymaya başlamakla birlikte, toplumun bir kısmında da nasıl sağlıklı kalabilirim endişeleri ve ruh sağlığını
geliştirmeye yönelik merak ve ilgi artmaktadır. Hemşireler her zaman olduğu gibi insanlar tüm bu deneyimleri
yaşarken acıları hafifletmek ve sağlığı yükseltme gayreti göstermekle meşguldürler. Hiçbir meslek grubu
yoktur ki, toplumun gereksinimlerinden soyut bir biçimde gelişimini sürdürsün. Bilimsel, teknolojik ve
toplumsal değişimlerle yoğrulup gelişen psikiyatri hemşireleri de ülkemizde yönetmelikler doğrultusunda
profesyonel sahada yerini alma çabası içindedir. Ancak, psikiyatri hemşireliği mesleğinin hak ettiği noktaya
hızla gelebilmesi için, bu çabaların, emeklerin, gelişim ve değişim motivasyonunun, toplumun gereksinimleri
doğrultusunda olması, mesleğin daha görünür kılınmasına olanak sağlayacaktır. Bu bölümde psikiyatri
hemşirelerinin tüm çalışma alanları göz önünde bulundurulduğunda;
Psikiyatri hemşirelerinin;





Eğitim aldığı konuları uygulamaya ve araştırmaya aktarma
Rolleri, sorumlulukları, çalışma şartları, olanakları ve yönetmelik
Ekipte meslektaşlar ve diğer üyeler ile profesyonel olarak işbirliği yapabilme
Bilim, teknoloji, toplumsal sorunlar ve değişimlerle entegrasyon

Konularındaki farkındalığı, gerçek ve sanal uğraşıları gözden geçirilerek tartışmaya sunulacaktır.

53

Reality and Virtualıty
Assoc. Prof. Esra ENGİN
In the world and in our country we’ve been witnessing to many developments and changes in the area of
psychiatry and nursing for many years. Now people began to perceive mental illness as physical illnesses and they
began to feel the need for treatment also in one part of society '' How can I stay healthy?'' concerns and to
improve mental health are increasing curiosity and interest. As usual nurses are busy to promoting health and to
alleviate the suffering while people live all these experiences. There is no area of job which in an abstract way
from the needs of society. In our country psychiatric nurses who is kneading and developing with scientific,
technological and social changes are in an effort to replace in the professional area. However, However,
psychiatric nursing profession deserve to come quickly to the point where and improved the visibility of the
profession, this effort, labor, development and change, motivation, should be in line with the needs of society. In
this area, considering all workspaces of psychiatric nurses;





transfer to practice and research of the issues that are have been received with education
Roles, responsibilities, working conditions, opportunities and regulations.
in the team, colleagues and collaborate with other members of the professional
Science, technology, social issues and integration with these changes

Awareness about on the subjects listed above, in the real and virtual occupation will be revised and presented for
discussion.
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Atmosferimizden Yansımalar
Doç. Dr. Ayşegül BİLGE
Psikiyatri hemşireliği tüm ülkelerde kendini yenileyen bir bilim dalıdır. Bu yenilenme süreci psikiyatri
biliminin yapısı ve doğuşu ile de ilgilidir. Dünyada 1880 yılında başlayan alana psikiyatri hemşiresi yetiştirme
yolculuğu, 1960’lı yıllarda uzman ve doktora düzeyini tamamlayarak topluma yönelmeye başlamıştır.
Dünyada büyük savaşların atlatıldığı 1950’li yıllarda psikiyatri hemşireliğine ihtiyaç duyulmuş, psikiyatri
hemşireliği hak ettiği yere gelmeye başlamıştır. İlk derginin çıkması, standartları, ilk reçete yazma yetkisi gibi
başarılı adımlar hep bu tarihlere denk gelmektedir. Günümüzde fidan olma ve yetiştirme yolunda psikiyatri
hemşireliği, kendi özelleşmiş alanları ile beraber güçlü bir örgüttür. Bir mesleği, meslek yapan, bilgi kaynakları,
uzmanlaşmış birey sayısı, derneği, dergisi, iş alanındaki bağımsız rolleri, kanıt temelli çalışmalarıdır. Ülkemizde
psikiyatri hemşireliği bilimi bu kriterleri gereksinimlerin beslemesiyle tamamlamış, desteklenerek gelişmeye
devam etmiş, yeterli sayının oluşmamasından, bilim dallarının açılmamasından ve mevzuatların
yetersizliğinden dolayı kösteklenmiş ve yavaş ilermiştir. Ülkemizde ilk kez psikiyatri hemşireliğinin bilim dalı
olarak toplum ruh sağlığı hemşireliği yüksek lisans programının açılmış olması gelecek için diğer dallarında
açılmasına ışık olmuştur. Modern tıbbın yanında, Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin
açılması ile görev alanları genişlemiştir. Çalışma hayatında klinisyen ve akademisyen olarak görev alan
psikiyatri hemşireleri psikoterapi ve aile danışmanlığı gibi sertifika programları sonrası bu hizmetleri de
yürütmektedir. Hastanın gereksinimine göre psikoeğitim ve SAMBA gibi etkinliklerle psikiyatri hemşireleri özel
bir alanın üyesi olduklarını göstermektedirler. Akademik yaşamda var olan görevlerinin yanında özgün olarak
fakültelerde danışmanlık birimlerini açarak öğrenci ve çalışanlara hizmet vermektedirler.
Bugün tarih incelendiğinde mesleğimiz yavaş da olsa gelişim göstermiştir. Gelişmeye de devam edecektir. Bu
konuşmada günümüzde psikiyatri hemşireliği uygulamaları tartışılacaktır.
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Reflections from Our Atmosphere
Assoc. Prof. Ayşegül BİLGE
Psychiatric nursing is a science of self-renewal in all countries. This process of innovation is concerned with the
structure and the emergence of the psychiatry. The journey of rising psychiatric nurse to the field in world begun
in 1880 and improved via masters and phD in 1960s and converted to the community.
The world overcame great wars in the 1950s, felt the need for psychiatric nursing and began to come to the place
it deserves. The first to come out of the journal, the standards, and the first successful steps such as prescribing
authority corresponds to that date. Nowadays psychiatric nursing way of raising seedlings is a strong organization
with their specialized fields. An occupation is profession with engaged resources, specializing number of
individuals, societies, journals, job roles in the field of independent, evidence-based studies. Psychiatric nursing
science in our country has completed with the supply of the requirements to these criteria, supporting continued
development, not consisting of sufficient number, not opening a branch of science and frustrated due to lack of
legislation has been slow forward. For the first time of psychiatric nursing as a science of community mental
health nursing graduate program to open in our country to be opened has been light other branches for the future.
Besides modern medicine, Complementary Medicine Practice and Research Centre’s have expanded with the
opening of the task areas. Psychiatric nurses are also carried out in this post psychotherapy and family counseling
services, such as certification programs when they work as a clinicians and academics in working life. They
perform to initiatives such as psycho-education and SAMBA according to the patient's requirements. They open the
original faculty counseling unit in addition to the tasks in the field of academic and serve students and staff.
When the history is evaluated it can be stated that our profession improved slowly and it will continue to improve.
Within this speech, practices of psychiatric nursing will be discussed.
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Sanat, Teknoloji ve Hümanizm

Doç. Dr. Şeyda DÜLGERLER
Günümüzde teknoloji hızla gelişmekte bu gelişmeler tüm bilim dallarını hızla etkilemektedir. Sağlık
hizmetlerinin temel yürütücüsü ve sağlık bakımının etkin bir üyesi olan hemşireler de teknolojik
değişim ve gelişmelerden büyük oranda etkilenmektedir. Sağlık bakım teknolojisi profesyonel
hemşirelerin nasıl davranmaları gerektiğini, uygulama alanlarını ve uygulamalarda kullandıkları araçgerecin niteliğini etkilemiş, hemşireler gelişen teknolojiyi pek çok hemşirelik uygulamalarında
kullanmaya başlamıştır. Diğer alanlarda olduğu gibi hemşirelik alanında da birçok yararlar getiren
teknoloji doğru ve uygun kullanılmadığında pek çok zararı da beraberinde getirmektedir.
Teknolojinin avantaj ve dezavantajları arasında göze çarpan önemli noktalardan birisi teknolojinin
kullanımı ile birlikte insancıl davranışlardan uzaklaşıldığıdır. Hemşireler, hastalar için insancıllıktan
uzak teknolojik dünyayla insanların dünyası arasında bir köprüdür ve hemşirelik uygulamalarında
önemli olan teknolojik gelişmelerle insancıllığın, bilim ve sanatın akıllıca birleştirilmesidir. Bu
konuşmada bilim, sanat ve teknoloji eşliğinde yukarıda sayılan başlıkların psikiyatri hemşireliği
açısından önemi tartışılacaktır.
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Art, Technology and Humanism
Assoc. Prof. Şeyda DÜLGERLER
Today, technology rapidly increases whereas these developments rapidly effect all branches of science.
The nurses, being the basic performer and an effective member of healthcare, are also affected from
technological changes and developments considerably. Healthcare technology has affected as to how
professional nurses should behave; their application areas; and the quality of equipments that they used
during applications therefore, nurses have started using developed technology in many nursing practices.
Technology, which brings many advantages in nursing area just as it does in many areas, also causes
several harms unless used appropriately and properly. One of the significant points striking among
advantages and disadvantages of technology is the leaving of humanist behaviors with the use of
technology. Nurses are a bridge between technological world that is far from being humanistic and the
humans' world, and that what is important in nursing practice is the integration of being humanistic
with technological developments.
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Psikiyatri Hemşireliğinde Grup Tedavileri
Prof. Dr. Olcay ÇAM
Psikiyatri hemşireliğinde psikoterapi konusu, kişisel olarak kendini geliştirmiş hemşirelerin sayısının
artması açısından çok önemlidir. Burada psikoterapilerle ilgili teorik bilgilerin öğrenilmesinin yanı
sıra, psikoterapi uygulamaları ile hemşirelerin öncelikle bireysel farkındalıklarının, içgörülerinin, güç
ve dayanıklılıklarının artması can alıcı önemdedir. Psikoterapilerin bir çeşidi olan grup
psikoterapilerinde, grup ortamı ve grup üyelerinin katkısıyla bu süreç daha etkili ve kalıcı olmaktadır.
Salt bilgiyi bilmek bile bilgiden gelen gücü kullanmayı sağlar. Eğer bu bilgiler kişiliğe de sinmişse
bunun çok daha ötesinde anlam taşır. Bu hemşirenin bir ışık kaynağı gibi kendisi ve çevresini
aydınlatması anlamındadır. Çevre kapsamında mesleki çevre de yer almaktadır. Bu donanımlarla
verilen hizmetin kalitesi de ona göre yüksek olacaktır. Psikoterapi eğitimi almak, psikoterapi
sürecinden geçmek uzun ve zorlu bir süreçtir. Ancak bu zorluğun karşısında elde edilenler, hiçbir
şeyle ölçülemeyecek denli farklı, anlamlı ve değerlidir. Alanda bu zorlu süreçten geçmiş, kararlı,
dayanıklı, farkındalığı yüksek, donanımlı hemşirelerin artışı hizmet kalitesini artırdığı gibi,
mesleğimizin yükselmesini de sağlayacaktır.
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Group Therapies in Psychiatric Nursing
Prof. Dr. Olcay ÇAM
Psychotherapy in psychiatric nursing is an essential topic, since it is very important to educate nurses in
the field, who have more personal awareness. Beside the theoretical knowledge obtained, the process of
psychotherapy would increase the individual awareness, insight, strength and endurance of the nurses.
This process in the group psychotherapy, as a type of psychotherapies, can be more effective and
permanent through the group context and the contribution of group members. The methodological
knowledge itself is already a gain. But if the knowledge is internalized, it carries a meaning beyond this
gain. Such a nurse would not only offer higher quality health services, but also he/she would positively
affect his/her social environment including the work. Psychotherapy education and going through
psychotherapy is a long lasting and arduous process, as it is in the case of group therapies. However, the
gains obtained are invaluable. As the number of nurses with such a background increases, not only the
service quality will increase, but also our profession will further develop.
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Yatan Hastalarda Yapılandırılmış Grup Terapisi: Kişilerarası İlişkiler Rol Analizi
Doç. Dr. Hülya ARSLANTAŞ
Kişilerarası ilişkisel rol analizi terapisinin tarihsel süreci
Kişilerarası ilişkisel rol analizi terapisi Dr. Ferhan Dereboy öncülüğünde geliştirilen ve Adnan Menderes
Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri kliniğinde on iki yıldır düzenli olarak uygulanmakta
olan yapılandırılmış bir grup terapi tekniği olup, haftada iki kez 90 dakikalık oturumlar şeklinde ortalama 6–10
kişilik gruplara uygulanmaktadır. Terapi Yalom gruplarının gündem belirleme ilkesinin bizim kültürümüzle
uyuşmadığı ve hastaların bu konuda zorlandıkları gözleminden yola çıkılarak geliştirilmiştir.
Kişilerarası ilişkisel rol analizi grup terapisi altı basamaktan oluşmaktadır. Bunlar:
1- Rolü Tanımlama: Rol çözümleme sürecinin ilk ve en önemli basamağıdır. Amaç, aile/arkadaş/iş/okul
ortamlarında kişinin üstlendiği rolün ne olduğunun anlaşılmasıdır. Rol üstlenmek sözü ile anlatılmak istenen,
rol yapmak değildir; topluluk içinde belirli bir işlevi yerine getirmek, belirli bir yer tutmak, belirli bir konuma
sahip olmak, belirli bir kimlik edinmektir. Rol, asıl olarak bir uyum/ayakta kalma/baş etme stratejisidir.
İnsanlar, bulundukları değişik ortamlarda pek farkına varmadan hep aynı rolü üstlenme eğilimi gösterirler.
2- Rolün Bedelini Anlama: Her rol için mutlaka bir bedel ödenir. Her rolün kişiye bir maliyeti vardır. Yani,
bedava rol yoktur. Kimi rolleri sürdürmek için ödenen bedel oldukça yüksektir. Bu tür rolleri “pahalı roller”
olarak adlandırmaktayız. Kişiye maliyeti kazancından yüksek olan rolleri “maladaptif” olarak adlandırmaktayız.
3- Rolün Kazancını Anlama: Aslında kişilerarası roller, bulunduğumuz çevrelerde belirli bir yer edinmek ve
ihtiyaçlarımızı karşılamak için zaman içinde farkında olmadan benimsediğimiz stratejilerdir. Rollerimiz,
üzerimize giydiğimiz ve bir daha çıkaramadığımız elbiseler gibidir. Bizim kim olduğumuzu belirlerler. Rol
çözümleme sürecinin üçüncü basamağı hastanın gruptan en çok yardım alması gereken basamaktır. Çünkü kimi
rollerin ilk bakışta hiçbir ciddi kazancı yokmuş gibi görünür. Ama her rolün kişiye sağladığı belirli kazançlar
vardır. Her bir rol belirli ihtiyaçları karşılamak için biçilmiş kaftandır.
4- Rolün Nasıl Edinildiğini Anlama: Kişilerarası rolümüzü genellikle çocukluk ve gençlik yıllarımız boyunca
yavaş yavaş ve farkına varmadan ediniriz. Genellikle belirli bir rolü edinmemiz; hem çevrenin o rolü bize uygun
görmesi, hem o rolün bizim yapısal özelliklerimize uygun düşmesi, hem de bizim benimsememizle olur. Kimi
zaman, çevremiz tarafından dayatılan belirli bir rolü benimsenmeden üstlenmek durumunda kalabiliriz. Rolü
değiştirmemize izin verilmediğinde rol çatışması yaşanır. Bazen de, kendiliğinden ortaya çıkan bir ruhsal
rahatsızlık geçiren insanlar, hastalık rolünün kazançlarını sezerek farkında olmadan bu role tutunurlar.
5- Rolün Hastalıkla İlişkisini Anlama: Rol çözümleme sürecinin beşinci basamağında amaç; hastanın rolü ile
rahatsızlığı arasında nasıl bir ilişki bulunduğunun anlaşılmasıdır. Böylelikle, hastanın rolünü değiştirmeden
rahatsızlığının iyileşmesinin mümkün olup olmayacağı aydınlığa kavuşur. Çoğu zaman, insanın kişilerarası rolü
ile ruhsal rahatsızlığı arasında yakın bir ilişki vardır. Kimi zaman rahatsızlığı üreten, doğrudan doğruya rolün
kendisidir. Kimi zaman da rol, başlamış olan bir rahatsızlığın bir türlü iyileşmemesine yol açar. Özellikle insanın
kendini hasta rolüne kaptırdığı durumlarda, iyileşmenin yolu ilaçlardan değil, rol düzeltmesinden geçer.
6- Rolün Düzeltilmesi ve Yeni Rolün Kazanılması: Rol çözümleme sürecinin hedefi, insanın kişilerarası
rolünde yapması gerekli değişiklikler olup olmadığını fark etmesidir. Sürecin sonunda kimi hastalar,
rollerinden memnun oldukları ve bir düzeltme yapma gereği duymadıkları noktasına varmaktadırlar. Ancak
pek çok hasta, rolünde ne tür düzeltmeler yapması gerektiğini grubun yardımıyla fark edebilmekte ve yaşamını
değiştirebilecek önemli kararlar alabilmektedir. Kimi zaman rolde yapılan irili ufaklı değişiklikler, yıllardır
süren ruhsal sorunların ortadan kalkmasını da sağlamaktadır. Rol çözümleme sürecinin son basamağında;
hastanın birinci görevi, rolünde yapması gereken düzeltmelerin neler olduğunu grubun yardımıyla
belirlemektir. İkinci görev de, yapmaya karar verdiği rol değişikliğiyle ilgili ilk denemeleri veya provaları
seanslar sırasında veya seansların arasında gerçekleştirmektir.
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Structured Group Therapy in Hospıtalized Patients: Interpersonal Relational Role Analysis
Assoc. Prof. Hülya ARSLANTAŞ
Historical Process of Interpersonal / Relational Role Analysis (KAIRA)
Interpersonal / relational role analysis is a structured group therapy technique, developed by Dr. Ferhan Dereboy,
and performed at Adnan Menderes Research and Practice Hospital Psychiatry clinic over the last twelve years. It is
practiced with groups consisting of 6-10 inpatients through 90-minute-sessions twice a week. KAIRA has been
derived from interactional Yalom groups in order to make the group work more structured and more goals
oriented for the members and therapists. Our experiences suggest that KAIRA provides a convenient means of
training group therapist both for the trainees and for the trainers.
The interpersonal /relational role analysis group therapy consists of six steps. These are:
1- Identifying the Role: It is the first and most important step of role analysis process. The aim is to identify the
role assumed by the individual in family/friend/work/school settings. Taking up a role does not mean pretending,
instead it means carrying out a function in a community, having a certain status or position, thereby a certain
identity. Role is actually an adaptation, survival or coping strategy. Individuals tend to unconsciously pick the
same role across different settings.
2- Identifying Cost of the Role: Each role has a cost for individual, hence no role is free. The price paid to
maintain certain roles, however, is very high. We call such roles as “expensive roles.” When a role costs too much
compared to its benefits, then it is maladaptive.
3- Identifying Gain of the Role: In fact, the interpersonal/relational roles are unconsciously adopted strategies in
order to have a certain social position to meet our needs. Our roles are like the dresses we put on and never take
off again. They define who we are. Some roles appear to have no significant gain at first sight, however, each role
has certain and often irresistible gains for individual. Each role is perfectly suited to meet certain needs.
4- Clarifying Acquisition of the Role: We unconsciously acquire our interpersonal roles gradually during our
childhood and adolescence. We usually acquire the role when the society sees that role appropriate for us, when
that role suits well with physical and psychological characteristics. In some cases, individuals are forced to
unwillingly assume a role imposed by their environment. One experiences role conflict when one’s will is not
allowed to pick the desired role or to change the undesired role for oneself. One of the main reasons for treatment
resistance is psychiatric patients’ clinging to so-called “patient-role” associated with tangible gains.
5- Exploring Association of the Role with the Disease: The fifth step of the role analysis process aims at
understanding the interdependence between the patient’s role and the patient’s disease. This will clarify if the
disorder can be improved unless the patient changes his/her role. Generally, there is a connection between the
interpersonal/relational role and mental disorder of the individual. At times it is the role itself that paves the way
for the disorder. At times, the role prevents remission of an already started disorder. When the individual is fully
absorbed in the patient-role, treatment is not possible without correcting the role.
6- Reviewing the Role: The goal of the role analysis is to help each group member to see whether any
improvement in their role is needed in order for them to live in peace and health. At the end of this process, some
patients seem to be content with their current roles while most patients become aware of the modifications they
need to make in their roles with the help of the group. Sometimes, a small modification in the role can cause a huge
change in patient’s relationships; thereby eliminate the mental problems lasting for years. The first task of the
patient in the final step of the role analysis is to define the required role modifications with the help of the group.
The second task is to try and rehearse the modified role during or between the sessions.
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Psikiyatri Hemşireliğinde Psikodinamik Sanat Terapisi
Dr. Nurhan EREN
Freudiyen psikoanalitik teoride temel odak, dürtüler ve bunlara karşı koymaya çalışan savunmaların yarattığı
çatışmalar üzerinedir (1). Ruhsal yapı, alt ben (id), ben (ego) ve üst-ben (süper-ego) olarak katmanlara ayrılmış
varsayılır. Saldırganlık ve cinsel dürtüler, gelişimde temel motivasyon kaynağıdır. Psikoseksüel gelişim oral,
anal, fallik, oidipal ve gizil dönemlerden oluşur. Anna Freud’un (2)öncülüğünde gelişen ego psikolojisindeise,
özellikle egonun ve savunmaların rolüne önem verilmektedir. Bu görüşte odak, ego yetersizliği üzerinedir.
Analizde değişim ilkel savunmaların çözümlenmesi ve gelişmiş savunmaların oluşumunu sağlamaktır. Başta
MelanieKlein, Fairbairn ve günümüzdeki en önemli temsilcilerinden Kernber’in geliştirdiği nesne ilişkileri
yaklaşımı, insanın önemli öteki (anne) ile girdiği etkileşim, ilişki ve iletişimleri sonucunda, içe alma
(introjection), içselleştirme (internalization), özdeşleşme (identification) ve ben kimliğini (ego identity)
oluşturma süreçlerini, gelişimin odak noktası olarak görür (3). Kohut’un öncülüğünde gelişen kendilik
psikolojisi ise, huzurlu, sakin “biz” deneyimi içinde ben duygusunun gelişimini ele alır. Kendilik psikolojisinde,
“biz içinde ben deneyimi” gelişimin, psikolojik büyümenin sağlandığı süreçler olarak kendini dışarıdan bir gözle
ele alabilme, proje üretebilme, giderek üreticilik, yaratıcılık temel hedeflerden biri olarak karşımıza çıkar. Bu
yaklaşım, sağlam ve tutarlı kendiliğin bu koşullarda yerleştiğini öne sürer (4 ).
Psikodinamik Sanat Psikoterapisi
Psikodinamik sanat psikoterapi modeli; psikoanalitik kuramlardan, gelişim psikolojisinden ve nesne ilişkileri
teorisinden geliştirilmiştir (5). Bu modelde “Yaratıcı Sanat” ve “Psikodinamik Kuramın” bütünleşmesi ön
plandadır. Psikanalitik kuram geliştikçe, sanat psikoterapisi alanında da etkiler yaratmış ve bu alanın
tanımlanmasında bazı farklılıklar gündeme gelmiştir. Bu tanımlardan bazıları; Analitik Sanat
Psikoterapisi,Sanat Psikoterapisi, Psikodinamik Oryantasyonlu Sanat psikoterapisi ve Yaratıcı Psikodinamik
Sanat Terapisidir. Bu tanımlar hiyerarşik olmaktan çok mevcut uygulamalarınbir ifadesidir (6).
Psikodinamik sanat psikoterapi modeli, en çok kendiliğin (self) farklı yönlerinin sanatsal ürün ve süreçler
olarak ifade edildiği (mesela oyun) yansıtma (projeksiyon) sürecine bağlıdır (5). Yansıtma, psikoterapide
varsayımsal olarak gerekli olan kişisel materyali açığa çıkaran sanatları iddia etmek için bir temel oluşturur.
Yansıtma, ilk olarak sanat ve iç dünya arasında bağlantı kuran sebep-sonuç süreci ya da sanat eseri
yaratıldıktan sonra ona kişisel anlam yüklendiği atfetme süreci olarak, sanatsal ifade etmenin hem içeriğini
hem de şeklini belirler.İkinci olarak, model sanatsal bir şekilde ifade edilen kişisel materyalin daha sonra
değiştiğini, üzerinde çalışıldığını ve arabuluculuk yapıldığı dönüşüm kavramını kullanır. Yaratıcı sanat
terapileri, bu dönüşümsel sürecin doğal olarak ortaya çıkıp çıkmadığını, terapistin müdahalelerine bağlı olup
olmadığını ya da sanatsal medyanın kendine özgü bir açısından kaynaklanıp kaynaklanmadığını tartışır. Sonuç
olarak model, dönüştürülen kişisel materyalin hastanın psikolojik ruh haline yeniden entegre edildiği
içselleştirme kavramına bağlıdır. Yaratıcı sanat terapileri, bu yeniden entegre etme aşamasında sözlü ifade
etmenin önemi konusunda farklılıklar gösterir. Bu modelden anlaşılan, bilinmeyenin (bilinçdışı) dış dünyaya
hareketidir (eksternalizasyon), terapötik oyun boşluğunda onların dönüştürülmesi ve son olarak bilinenin
(bilinçli) içeriye doğru hareketidir (internalizasyon) (5,6) (Şekil 1).
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Resim
(Dışa vurulan bölünmüş yada
bastırılmış sembolik materyal)

Geçiş/sanat/oyun alanı
(Transitionalspaces)
İçselleştirme (İnternalization)
Dışsallaştırma (Externalization)

Hasta
(birey-grup)

Terapist
(Onarıcı, bütünleştirici, dönüştürücü
terapötik müdahaleler)

Şekil 1. Üçüncü Alan: Hasta-Terapist-Resim Üçgeni (Eren)
Aslında psikoterapinin bütün biçimlerinde ve şamanizmde, içsel duyguların ve kişinin yaşadığı değişimlerin
dışlaştırılması ve sembolik dışavurumu vardır. İyileştirici ilişki sadece kesin bir biçim ve özel duyguların açığa
kavuşturulması ile değil aynı zamanda içgörü ve duygulanımı da sağlayan(emosyonel adaptasyon) sahneleme
yoluyla ortaya çıkar. Bu modelde dönüştürücü olarak hizmet eden,sanat çalışması (artwork)
değilterapistinterapötik müdahaleleridir. Terapistin rolü, önce terapiste yatırımın bir sonucu olarak tutulan ve
sonra terapistle berabermodifiye edileni (workingthrough), yeniden içselleştirilmesi için hastaya sunmaktır.
Böylece psikanalizde,projeksiyon, odanın gizliliği ve terapiste aktarım ve bu projeksiyonların terapistin alıcılığı,
tutma kapasitesi ve yorumlamaları yoluyla terapötik boşlukta oluşur. Yaratıcı sanat terapistleri, hasta ve
terapist arasındaki sanatsal alanı içerecek biçimde bu terapötik boşluğun olanaklarını genişletirler (5,6).
Psikodinamik Sanat Psikoterapisinde Temel Kavramlar
Psikodinamik sanat psikoterapisine temel teşkil edecek bazı gelişimsel ve ruhsal süreçler vardır(5). Aşağıda
bunlar kısaca açıklanmaktadır.
İçselleştirme (İnternalization):Kişinin çevreyle olan gerçek ya da hayali etkileşimlerini ve çevresinin gerçek ya
da hayali özelliklerini ve etkileşimlerini içsel düzenleme ve özelliklere dönüştürdüğü süreçlerin tamamı olarak
tanımlanabilir. İçselleştirme; içe alım, içe atım ve özdeşleştirme süreçlerini içerir.
İçe alım (İncorperation): Ötekini bir bütün olarak içe alma ve nesneyle (hayal dünyasında) bir olma (birleşme)
şeklinde ilkel bir deneyimdir.
İçe atım (İntrojection):En eski, en ilkel ve temel aşamada bir içselleştirme olup, çevreile etkileşimin sabitlenme
ve tekrar üretiminden meydana gelen bellek izleri ve kümelerinden oluşur.Üç bölümü vardır: nesne imgesi,
nesne ile etkileşimde olan kendilik imgesive etkileşim sırasındaki dürtü etkisinde kalan nesne imgesi
ilekendilik imgesinin duygusal renklenmesi (affectivecoloring). Bu süreç psişik aygıtın büyüme
mekanizmasıdır. İçe atmanın duygusal özelliği, yalibidinal doyuma ulaşmanın olumlu değeri yada saldırgan
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dürtü türevlerinin olumsuz değerlerinin etkisi altında ortaya çıkarak sırasıyla “iyi içsel nesneler”i ve “kötü içsel
nesneler”i oluştururlar.
Özdeşleşme (identification):Daha sonraki süreçte, benlik kendisini çevreden ayırt ettiği zaman meydana gelir ve
sevilen nesnelere paralel bir şekilde olgun bir ego değişimini içerir. Daha gelişmiş bir içselleştirme şeklidir ve
çocuğun algısal, bilişsel ve duygulanımsal yeteneklerinin belli bir seviyede gelişmiş olmasını gerektirir.
Gelişmiş olmalıdır, çünkü kişiler arasındaki ilişkilerdeki rollerin içeriğini anlama durumundadır. Özdeşleşme,
rollerin içselleştirilmesi demektir. 4 aşamada gerçekleşir. İlk aşamada dış nesnenin çocuk tarafından belli bir
duygu ve anlam ile birlikte algılanması gerçekleşir. Sonra, bu nesnenin içsel tasarımı ile ona denk düşen
kendilik tasarımının duygulanımı arasındaki bağ birleşir. Bunları takiben, bu nesne tasarımının etkisi ile
kendilik tasarımında değişme olur. Son aşamada, değişen kendilik tasarımına bağlı olarak kendilikte değişiklik
oluşur.
Psikoterapide de, hasta sadece terapistine yansıttığı kendi imajıyla özdeşleşmez, aynı zamanda hastanın iç
dünyasındaki duygu yoğunluğunu dengelemek için çok çeşitli duygulara katlanma kapasitesine sahip terapistin
gerçek kişiliği ile de özdeşleşir.
Dışsallaştırma (Externalization):
Dışsallaştırma, benliğin istenmeyen özelliklerini çevredeki nesnelere atfetme hayallerini içerir.Dışsallaştırma,
yansıtma ve yansıtmalı özdeşleşme alt süreçlerini içerir.
Yansıtma (projection): Benliğin niteliğini başka bir kişiye ya da nesneye yeniden atfetmektir ve bu genellikle
egoyu kaygı ya da acıdan korumak için yapılır.
Yansıtmalı özdeşleşme (projectiveidentification):Daha ilkel bir yansıtmalı süreçtir ve benliğin bir kısmının başka
bir kişiye girdiği ve onları kontrol ettiği fantezisini içerir. İçe atma ve özdeşleştirmelerin tümden düzenlenmesi
demektir.
Geçiş Nesnesi/Fenomeni (Transitional Object)
Başparmakla oyuncak ayı arasındaki, oral erotizmle gerçek nesne ilişkisi arasındaki, birincil yaratıcı aktiviteyle
içe atılanın yansıması arasındaki, birincil minnettarlığın farkına varılmamasıyla minnettarlığın kabul edilmesi
arasındaki geçici deneyim alanıdır.Winnicott’ın geçiş fenomeni kavramını kullanmasına rağmen yaratıcı sanat
kuramcıları, kavramı mekansal anlamıyla benimsemiş ve bunun yerine “geçiş alanı” terimini tercih etmiştir (7).
Geçiş alanı fikri yaratıcı sanat terapi seanslarında yeniden oluşturulan çevrenin, yani iç ile dışın, benlik ile
ötekinin birleştiği estetik, hayali ve mecazi alanın tanımıdır. Sanat psikoterapisi için, sanat/oyun alanı kavramı
kullanılır, bu alan geçiş alanının bir uzantısıdır çünkü hasta ve terapist arasındaki etkileşim olasılığını
genişletir.
Psikodinamik Sanat Psikoterapisinin İşleyişi
Sanatpsikoterapisinde; özgür (spontan)yaratıcı süreç ve egoyu destekleyen yapılandırılmış sanat terapi
sürecikullanılır. Özgür yaratıcı süreçte, ilham kaynağı içseldir, ilkel dürtü ve fantezilerden beslenir.
Psikodinamikpsikoterapide birincilterapötik araç, ilkel dürtü ve fantezilerin tekrarlanan yorumlarıdır.
Psikodinamik sanat psikoterapisinde ise, bu intrapsişik dürtü ve fantazilerin bir sanat eserine
dönüştürülmesidir.Özgür ve spontan yaratıcı süreç, düşük dürtü kontrolü olan kimseler için uygun değildir.
Materyallerle olan sınırsız etkileşimden dolayı oluşan gerileme durdurulamaz ve aşırıdır. Fazla gelen ilkel
dürtülerden dolayı, sembol oluşumu ketlenir. Böylece içselleşmiş erken nesne temsili ile sembolik yedekleri
arasında bir karışıklık olur. Sanatsal dışavurumun temelleri, geçiş nesnesinin erken dönemde tatmin edici
(yeterli) biçimde içselleştirmesinde yatar. Bu da sublimasyon kapasitesinin özünü oluşturur. Sublimasyon
(yüceltme), libidinal yatırımın ilkel biçimde arzu gidermek için bilinçaltı arayışını, ilkel dürtüleri etkisiz kılmak
için anlık gerçeklikte yer alan yeni kanallara yöneltmeye yarar (Freud). Yaratıcı eylem, dürtü doyumu için
yetersiz bir yerine koymadan, sembolik bir eşdeğere dönüşür. Winnicott’un teorisine göre, sanatsal yaratma
süreci, bu süreci harekete geçiren ilkel fantezilerden uzaklaşırken, gerçeklikte bir nesneyle bağdaşan bir
sembol haline gelir (5,6,7).
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Psikodinamik Sanat Psikoterapisinde Aktarım
Aktarım, temelde, hastanın erken yaşamından ilkel figürlere yönelmiş olan, terapide ise hastanın terapiste
yönelttiği duygu ve davranışların toplamı olarak tanımlanır. Terapist içselleşmiş ilkel nesne temsili için
sembolik bir alternatif olarak görev yapar. Yaratıcı süreçte aktarımın özü, sembolikoluşum kapasitesini
oluşturur (6).
Sanat psikoterapisinde yaratıcı süreçte bir karışıklık/tıkanma yaşandığı zaman aktarım terapiste yönelir. Bu
durumdaterapist erken nesne ilişkisinin temsili olmaktan çıkar, birincil unsur olur. Bu durum da terapiste karşı
aşırı bir bağımlılık oluşmasına sebep olur. Sanat psikoterapisinde terapistle yoğun iletişim, yaratıcı süreçte bir
bozulma görüldüğünde gerçekleşir.Bu süreç duygusal tepkilerin katı bir şekilde düzenlenmesine yardımcı olur.
Bu katılık yaratıcılık için zararlıdır ve bu eylemi “ilkel”(ham) bir halden, kontrollü (yapılandırılmış) bir yaratıcı
eylem haline getirir. Sanat yapma sürecinde, sürekli tekrarlanan bir kalıptan yola çıkarak hareket etme
takıntısı, duygusal deneyimin esnekliğini azaltarak yaratıcı ifadenin gelişmesini engeller. Sanat
terapisindeaktarımı idare etmek, sürekli yinelenen yaratıcı kalıpları ısrarla tekrarlama ihtiyacını değiştirmek
açısından önemli bir rol oynar (6).
Sanat terapisinde terapistle olan aktarım iletişimi, içselleşmiş erken nesne temsiline yönelmiş bastırılmış ilkel
fanteziler için sanat alanında yeterli yüceltici bir kaynak oluşturmayı başaramayan yaratıcı sürecin
sonucudur.Libidinal yatırım, yaratıcı süreçten terapistle olan ilişkiye döner ve bir aktarım ilişkisi oluşur.
Yaratıcı süreçten terapiste olan ilgi sapması, sembol oluşumu seviyesinde bir gerileme yaratır. İlkel fantezilerin
sanatsal yaratıcılıkla somutlaştırılmaları, bu fantezilerin daha somut bir figür olan terapistle olan iletişimde
temsil edilmesinden daha ileri bir seviyede sembolizasyon gerektirir (6).
Aktarım ilişkisinin sürekli yorumlanması, erken nesne ilişkilerinin derin bir şekilde araştırılıp gözden
geçirilmesi ve duygusal ifadenin canlanmasını sağlar. Duygusal ilginin yaratıcı sürece döndürülmesine yardımcı
olur. Terapistinyorumlarıyoluyla simgeleştirme oluşmaya başlar ve sembolik resimler ortaya çıkabilir.
Psikoz ve Sınır Kişilik Bozukluklarında Sanat Terapi
Psikotik hastaların resimleri anlamlı simgesel bağlantılardan uzak, tekrarlayıcı ve eksiktir. Terapistler sıklıkla
bu hastalarla çalışırken sıkılır ya da kendilerini suçlu hissederler. Bunun bir karşı aktarım olduğunun farkına
varılması çok önemlidir.
Bu hastaların varoluşsal, imgesel anlamda bütünlük eksikliğine bir yanıttır ve hastayı anlamada yol göstericidir.
Sıklıkla resimler üzerine sözcükler yazmaktadırlar. Yazılan sözcükleri konuşulandan ayırmak önemlidir.
Konuşulan sözcük genellikle bir dinleyiciye söylenir. Ancak resimlerin üzerine yazılan sözcükler bütün
tasarımın bir parçası olarak, tutarsız gözüken veya sabit bir fikre gönderme yapan işaretler biçiminde
anlaşılmalıdır (6).
Ağır kişilik bozukluklarında ise bölünmüş kendilik ve nesne parçaları, zıtlıklar, kaotik bir yapı, çoğu zaman
bütünlüklü bir kompozisyon oluşturmayan birbirinden kopuk imgeler görülür.
Sanat psikoterapisinde “günah keçisi” aktarımı tanımı yapan JoySchaverien (1997), psikoterapideki çalışmayı
birçok aşamayı içeren bir süreç olarak görmektedir (6). Resmin bir günah keçisi aktarımı olarak işlevinde,
başlangıçta resme simgesel anlamdan yoksun biçimde aktarılan ve kurtulunanpsişedeki parçalı ve bölünmüş
ögeler, daha sonra imgesel anlamlarla tekrar bütünleşerek içe alınır. Hastanın resimle bir ikili halinde
özdeşleştiği başlangıç durumunu “Fetiş” olarak tanımlar. Adeta resim ile kişi özdeş gibidir. Bu kavramın kökeni
büyücülükten gelir, iyi ya da kötü etkilere sahip canlı bir şey gibi algılanan ve fetiş olarak yatırım yapılmış olan
bir resim, kısmi-nesne ilişkisinin canlanması için bir fırsat sunar. Bir resme geçici olarak yaşam” atfedilmesi,
insan olmayan ögenin cisimleştirildiği ve sonra da bilinçli hale gelebildiği bir yol sunabilir. Sanat çalışmasının
daha ileri bir aşamasında resimdeki ögeler “Tılsım” olarak tanımlanabilecek daha yapıcı bir işlev kazanır. Bu
durum Lacan’ın ayna evresi gibidir, alışma evresi olarak da isimlendirilen bu aşamada resme dışarıdan bakılır.
Kabullenme evresinde bilinçli tutum oluşmaya başlar, resimler iletişim amacı taşıyan sözcükler de içerebilir.
66

Burada simgesel düzene doğru bir ilerleme görülür. Kişi resmin ima ettiklerini kabullenmeye başlar. Resmin
özümsenmesi aşamasında bilinçli biçimde resme sahip çıkma, büyüsel bir anlam verme, tılsım bu aşamada
çıkar ve iletişim için resim bir sembol olarak kullanılır hale gelebilir (6).
Kaynaklar
1. Brenner C. (1976) PsychoanalyticTechniqueandPsychicConflict. New York: International
UniversitiesPress.
2. Freud A. (1989) Ego ve Savunma Mekanizmaları. Çev: Y.Erim. İstanbul: Bağlam Yayınları. (Orijinal
basım 1936).
3. Scharff D.E. (1996).Object RelationsTheoryandPractice, An Introduction. New Jersey:JasonAransonInc.
4. Kohut H. (2000). Kendiliğin Çözümlenmesi. İstanbul: Metis Yayınları Ötekini Dinlemek.(Orijinal
basım1971).
5. Johnson, D.R. (1998). On the therapeutic action of the creative arts therapies: The psychodynamic
model. The Arts in Psychotherapy, 25:85–99.
6. Schaverien J. (1999). Therevealingimage: Analytical art psychotherapy in theoryandpractice.
London&Philadelphia: JessicaKingsleyPublishers.
7. Winnicott D.W. (1998).Oyun ve Gerçeklik. Çev: T.Birkan.İstanbul: Metis Yayınları Ötekini
Dinlemek.(Orijinal basım1971).

67

Psychoanalytic Therapies and EMDR in Psychiatric Nursing
Prof.Dr. Kathleen WHEELER
Psychoanalytic therapies are based on psychodynamic principles that have great utility for psychotherapists no
matter what psychotherapy techniques are employed. The confluence of neurobiology, attachment theory, and
infant and developmental research has deepened our understanding of psychodynamic principles and validates
many of Freud’s ideas about how the people change and what is curative. The contemporary model of relational
psychodynamic psychotherapy is consistent with the centrality of relationship that nursing espouses. As a
psychoanalyst and certified EMDR therapist, Dr. Wheeler discusses the integration of these approaches and their
use in psychiatric nursing.
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Cognitive Therapy
Jeanne A. CLEMENT, EdD, APRN, PMHCNS-BC, FAAN
Psychiatric nurses have found that cognitive therapies are congruent with nursing standards of practice. Further,
these therapies are successful in a variety of practice environments. This panel presentation will focus on several
models of cognitive interventions including Rational Emotive Behavioral Therapy and Solution Focused Therapy
and suggest several environments in which they are useful.
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Psikiyatri Hemşireliğinde Psikoterapilerin Nörobiyolojisi
Doç. Dr. Meral DEMİRALP
Beden, beyin ve zihin tek bir organizmanın bütün tezahürleridir; tüm zihinsel olay ve davranışlar temelde
biyolojik - nöronal süreç ve olaylara dayanmaktadır. Bu nedenle duygular, bilişsel işlevler ve davranışla ilgili
bozuklukların görüldüğü ruhsal bozukluklar beyin işlevlerinde bozulmanın sonucu ortaya çıkar. Son yıllarda,
Kandel'in yenilikçi deneyleri, beyin yapıları ve sinaptik bağlantıların dinamik olduğunu göstermiştir. Sinapslar
öğrenme ve bellek süreçlerini de içeren geniş bir yelpazedeki çevresel faktörler tarafından değiştirilebilir.
Dinamik psikoterapi sürecinin, bellek ve öğrenme süreci ile ilgili olduğu hipotezi, nörobilim ve psikanaliz ve
ilgili psikoterapi teknikleri arasında bir ileti olasılığını açmıştır. Psikoterapi, düşünce, duygu ve davranışları ya
da ruhsal bozukluğu özel teknikler kullanarak etkileme, değiştirme ve iyileştirme demektir. Kandel de
psikoterapinin beyinde mikrohücresel düzeyde anatomik değişikliklere yol açtığını, böylece aslında biyolojik
bir sağaltım olduğunu ileri sürmüştür. Bu konuşmada psikoterapide nörobiyolojik açıdan öğrenme ve bellek,
nöroplastisite ve beyin yapılarında oluşan değişimler ilgili araştırmalarla örneklendirilerek tartışılacaktır.
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Neurobiology of Psychotherapy in Psychiatric Nursing
Assoc. Prof. Meral DEMİRALP
Body, brain and mind are all manifestations of one single organism; all mental processes are based on biologicalneuronal processes and events. Therefore, emotions, cognitive functions and behavioral disorders seen in mental
disorders caused by deterioration in brain function. In the last decades, Kandel's innovative experiments have
demonstrated that brain structures and synaptic connections are dynamic. Synapses can be modified by a wide
variety of environmental factors, including learning and memory processes. The hypothesis that dynamic
psychotherapy process involves memory and learning procesess has opened the possibility of a dialogue between
neuroscience and psychoanalysis and related psychotherapy techniques. Psychotherapy is defined as to create
change and improvement on the thoughts, emotions, and behavior or mental disorders by using special techniques.
Kandel has argued that psychotherapy has caused to the anatomical changes at microcellular level in the brain
and so it is actually a biological treatment. In this presentation, learning and memory, brain structures and
neuroplasticity in psychotherapy will be discussed by giving examples of research.
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Updates in Addictions Nursing: Pharmacology for Substance Dependence Care
Assoc. Prof. Susanne ASTRAB FOGGER
Nursing care of the individual with addictions can be challenging. It is helpful for the nurse to understand the
underlying neurochemical changes that take place in the brain of those struggling with addiction. Being addicted
to a substance, nicotine, alcohol or gambling produces changes to structures within the brain. These
neurochemical effects are long lasting and continue after the detoxification period when the person is no longer
using.
Most models of addiction treatment consider that on-going abstinence as essential for recovery and the treatment
goal. While the individual may commitment to abstinence, powerful unconscious internal signals may override this
goal. These signals hijack the brain often below the person’s awareness and the individual seeks relief through
return to chemical use. Current pharmacology can provide neurochemical support to aid the individual in recovery
to decrease cravings, or make use less attractive. A review of current evidenced based pharmacological treatment
options will include alcohol, nicotine and opiates.
In addition, we will examine how new discoveries in the field of genetics can improve outcomes by creating a
personalized approach. The developing field of genetic information can improve the provider’s ability to tailor
treatment by optimizing available pharmacology. This development can change addiction treatment outcomes in
the future.
Objectives:





Identify one FDA-approved medication for each of four specific substances of abuse.
State three common side effects for each of the identified medications.
Articulate physical and laboratory evaluation for monitoring safety of medications use for substance use
disorders.
Describe one benefit of personalized medicine use to support recovery.
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Psikiyatrik Hastalıklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Yaklaşımlar
Doç. Dr. Leyla KÜÇÜK
Tamamlayıcı ve alternatif terapiler (TAT) insanoğlu var olduğu andan itibaren kullanılmasına rağmen, 1990’lı
yıllardan sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde hastalıkların tanı, bakım ve tedavilerinde
gözlenen hızlı gelişmelere paralel olarak hastaların kendi tedavilerinde daha fazla kontrol ve sorumluluk alma
istekleri, semptomları azaltıcı girişimlere ulaşma çabaları, sağlık ekibinin yeterli zaman ayıramayışı, güncel
tedavilerin yüksek maliyeti, ruhsal olarak kendilerini daha iyi hissetme isteği ve geleneksel tedavi
yöntemlerinden doyum sağlayamama gibi durumlar tamamlayıcı ve alternatif terapilere (TAT) olan ilgiyi
artırmıştır. NCCAM, alternatif tedavileri doğal ürünler, beden zihin tıbbı, manupulatif ve beden temeli tedaviler
ve diğer TAT uygulamaları şeklinde sınıflandırmıştır.
TAT’ın dünyada bu kadar yaygın kullanılmasına karşın, bu yöntemlerin yeterince bilinmemesi, bu konuda
yapılan çalışmaların az olması ve TAT uygulayan profesyonel kişi sayısının az olması nedeniyle ülkemizdeki
kullanımı sınırlıdır. Bununla birlikte ülkemizde tamamlayıcı tedavilere olan ilginin artması ve halk arasında
kullanımının yaygınlaşması sağlık profesyonellerinin bu alana yönelmesini zorunlu kılmıştır.
Bu konuşmada, psikiyatride kullanılan tamamlayıcı/ alternatif terapiler ele alınacaktır.
Kaynaklar:
1. Erdoğan Z, Çınar S. Reiki: Eski Bir İyileștirme Sanatı – Modern Hemșirelik Uygulaması.
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Complementary and Alternative Approaches in Psychiatric Disorders
Assoc. Prof. Leyla KÜCÜK
After 1990s, complementary and alternative therapies (CAT) began to be used widely, although complementary
and alternative therapies were used from the human being. Correspondingly to the rapid developments in disease
diagnosis, care and treatment on nowadays, the increased interest in complementary and alternative therapies
cause of the patients more control over their own treatment and willingness to take responsibility, initiatives to
reduce symptoms of an effort to reach, of the healthcare team to allocate sufficient time, the high cost of current
treatment, feel better about themselves spiritually request and inability to provide satisfaction of traditional
treatment methods. National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) classifies CAT into five
categories: Natural products, Mind-Body Interventions, Manipulative and Body-Based Methods, and the other CAM
Interventions. Despite using of CAT so common in the world, it is limited to use in Turkey cause of insufficient
knowledge of these methods, lack of research in this field and also insufficient number of practicing professionals
for using CAT. However increasing interest in complementary therapies and using these therapies by public widely
in Turkey that health care professionals have been lean to work on this area.
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Psikiyatrik Hastalıklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Yaklaşımlarda Kanıta Dayalı Uygulamalar
Doç. Dr. Yasemin KUTLU
Tamamlayıcı ve alternatif yaklaşımlar (TAT) geleneksel tıbbi yaklaşımın dışındaki farklı sağlık bakım
sistemleri, uygulamaları ve ürünlerinin kullanımı olarak tanımlanmaktadır (http://nccam.nih.gov). Tıp bilimi
ve teknolojik gelişmelerde elde edilen büyük başarılara karşın, son yıllarda yararları bilimsel kanıtlardan
yoksun olan TAT yöntemlerinde de artış olmuştur.
Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (CDC) (2004) araştırmasına göre yetişkinlerin %75’i son 12 ay
içinde bazı tamamlayıcı ve alternatif yöntemleri kullanmış olup bu oran 1990’a göre %33 oranında artmıştır.
Yine bireylerin %54’ü geleneksel tıp ile birlikte TAT kullanmaktadır (Killeen 2009). Amerika’da %42,1,
Avustralya’da %48,2, Fransa’da %49,3, Kanada’da %70,4, Şili’de %71, Çin’de %70, Kolombiya’da %40 ve Afrika
ülkelerinde %80 oranında TAT kullanıldığı bildirilmiştir (Özçelik ve Fadıloğlu 2009).
Türkiye’de tamamlayıcı terapi kullanımı ile ilgili kesin veriler yoktur. Bu durum yapılan çalışmaların az olması,
tamamlayıcı terapilerin çoğunun ülkemizde henüz yeterince bilinmemesi, tamamlayıcı terapilere yeterince
güven duyulmaması ve uygulayan profesyonel kişi sayısının az olması ile ilişkilidir (Kutlu ve ark.2009; Turan ve
ark. 2010).
Eskişehir’de yapılan bir çalışmada bireylerin %60’ının tamamlayıcı ve alternatif terapileri kullandığı
bulunmuştur. En çok kullanılan yöntemler %30’bitkiler, %21.7 diyet ve %18 mega vitamindir. Ayrıca balık ve
hayvanlar, akupunktur, masaj, yoga, reiki, fizik tedavi ve şifacıya gitme gibi yönetmelere de başvurulmaktadır
(Çetin 2007).
Ruh sağlığı sorunlarıyla ilgili olarak sıklıkla kullanılan bitkisel ürünler, egzersiz, ışık terapi ve akupunktur,
kanıta dayalı bulgular vermektedir. Bazı çalışmalarda TAT yöntemlerinin plaseboya üstünlüğü de
gösterilmiştir. Ayrıca bilişsel davranışçı yaklaşımlar veya antideprasanlar gibi geleneksel tedavilerle
karşılaştırıldığında TAT’ın etkili olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur (Killeen 2009).
Bu sunumun amacı, psikiyatrik bozukluklarda kullanılan tamamlayıcı ve alternatif yaklaşımları kanıt temelli
olarak gözden geçirmektir.
Kaynaklar
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Ed. Stuart GW, 9th. edition. Mosby Elsevier:549-557.
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75

Evidence Based Practices in Complementary and Alternative Approaches in Psychiatric Disorders
Assoc. Prof. Yasemin KUTLU
Complementary and alternative approaches (CAM) are defined healthcare system, interventions and usage
products without conventional medical approach (http://nccam.nih.gov). In spite of medical science and
technological developments achieved the great success in recent years, the benefits are devoid of any scientific
evidence has been an increase in CAM methods.
According to Centers for Disease Control Prevention (CDC) trial in 2004, 75% of adults in the last 12 months have
been some use of complementary and alternative methods, this rate increased by 33% compared to 1990. Also, 54
% of individual use CAM with conventional medicine (Killeen 2009). In USA 42.1 %, in Australia 48.2 %, in France
49.3 %, in Canada 70.4 %, in Chile 71 %, in China 70 %, in Columbia 40 % and in African country 80 % has been
reported to use CAM (Özçelik& Fadıloğlu 2009).
There is no certain data about usage complementary therapy in Turkey. It is about less studies about this issue,
not known these therapies in our country, lack of confidence to complementary therapies and practicing
professionals who are associated with the small number of people (Kutlu et al. 2009; Turan et al. 2010).
In a study, which made in Eskisehir, found that 60 % of participants used complementary and alternative
therapies. The most used methods are 30 % herbs, 21.7 % diet and 18 % mega vitamin. In addition, people consult
fish, animals, acupuncture, massage, yoga, reiki, physiotherapy and going healer (Çetin 2007).
Mental health issues are often used as herbal products, exercise, light therapy and acupuncture, provides evidencebased findings. Some studies are showed that CAM methods are more effective than placebo. In addition, there are
some studies which are showed that CAM is more effective than conventional treatments like cognitive behavioural
approaches and antidepressants (Killeen 2009).
The aim of this presentation is to review evidence based practices in complementary and alternative approaches in
psychiatric disorders.
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Psikiyatrik Hastalıklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Yaklaşımlarda Etik
Doç. Dr. Hülya BİLGİN
Birçok hastanın iyi bir bilgisayar okuyucusu olduğu ve kapsamlı online araştırmalar yaptığı günümüzde, birçok
farklı nedenle, tamamlayıcı ve alternatif tıp yaklaşımlarına başvurulmaktadır. Bununla beraber, tamamlayıcı
alternatif yaklaşımlara karşı yönelim, esas olarak, oldukça katı ve teknik olan, tedavi seçiminde hastanın
otonomisini azaltan tıp sistemindeki yerleşik tutumdan etkilenmektedir.
Tamamlayıcı ve alternatif tıp, genel olarak geleneksel tıbbın parçası olarak değerlendirilmeyen, farklı tıp ve
sağlık bakım sistemleri, ürünleri ve uygulamaları grubudur (Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp MerkeziNCCAM 2011).
Günümüzde, TAT yaklaşımlarına yönelik popülaritede artış, hastalar ve toplum bünyesinde, geleneksel tıbbın
yapabildiğinden daha farklı şeyler istenmesine yol açmıştır.
Daha etkili tedavi biçimleri ve girişimlerin geliştirilmesiyle, bilim ve teknoloji hastalara yarar sağlamıştır.
Hastalar sağ kalım ile karşılaştığında, daha iyi bir prognoz ve yaşam kalitesi arayışına girebilmektedir. Bu
nedenle, TAT yaklaşımlarına yönelik ilgi artışı, modern tıptaki son gelişmelerle taban tabana zıt görünmektedir.
TAT yaklaşımlarının arkasındaki anlamın daha fazla anlaşılması, hastaların gereksinimlerinin geleneksel tıpla
neden karşılanamadığını belirlemek için gereklidir.
Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT) yaklaşımlarının, psikiyatri bakımına entegrasyonu, psikiyatri çalışanları
açısından da önemli yasal konuların ortaya çıkmasına yol açmıştır: TAT’lerin kullanımı ya da kullanılmaması ile
ilgili terapötik öneriler, değerlendirme ve tedavi için hastayı TAT terapistine yönlendirme, bilgilendirilmiş
onam, paylaşılmış karar verme, tıbbi öneriye karşı TAT yöntemi kullanma konusunda ısrar eden hastaya
gerekli yanıtı verme gibi yasal açıdan cevaplandırılması gereken sorular ortaya çıkmıştır.
Geleneksel bakımın sağduyulu şekilde, TAT yaklaşımları ile kombine edildiği bütünleyici psikiyatri bakımı,
psikiyatri çalışanlarının kendilerini, hastaların beklentileri, klinik yargılama ve sorumluluk boyutlarının
arasında kalmış bulmalarına yol açmıştır.
Klinisyenler, genellikle, bu tür kompleks durumlar karşısında nasıl hareket edecekleri konusunda, gerek kendi
kurumlarından gerekse mesleki organizasyonlardan çok az profesyonel rehberlik almaktadır.
TAT yaklaşımları ile ilgili etik açıdan göz önünde tutulması gereken boyutlar: yetkinlik, karar verme,
bilgilendirilmiş onam, çoklu ilişkiler, zarar vermekten kaçınma şeklinde mesleki genel etik kodlarla aynıdır.
Bu sunumda, TAT yaklaşımlarının psikiyatri bakımına entegrasyonu, klinik açıdan sorumluluk taşıyan, etik
açıdan uygun ve yasal açıdan savunulabilir bir denge arayışı kapsamında ele alınmaya çalışılacaktır.
Kaynaklar
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American Psychiatric Press, Inc. Washington.
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Treatments in Mental Health Care. Ed. James Lake, David Spiegel, American Publishing Inc. Washington
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Ethics in Complementary and Alternative Approaches in Psychiatric Disorders
Assoc. Prof. Hülya BİLGİN
At the present time that many patients are computer literate and do broad online searches, complementary and
alternative medicine (CAM) methods are resorted with many diverse reasons. However, a tendency towards CAM
methods has been affected primarily by the permanent attitude of medical system which is quite rigid and
technical and has also reduced patient’s autonomy in the choice of medication.
Complementary and alternative medicine is a group of diverse medical and health systems, products and practices
that are not generally considered as a part of conventional medicine (National Center of Complementary and
Alternative Medicine-NCCAM 2011).
Growing popularity to CAM methods today has leaded to want something different than conventional medicine
can do within the patient and public.
Science and technology provide benefit patients through development of more effective medications and
interventions. Surviving patients look forward to find a beter prognosis and quality of life. For this reason, the
increased interest to CAM methods seems to contradict to recent advances. More understanding of the meaning
behind CAM methods is needed to define why conventional medicine can not meet patients’ needs.
The integration of CAM methods to psychiatric care caused to the occurrence of the important legal aspects in
terms of psychiatric professionals: legal questions concern therapeutic advices whether use or not use of CAM,
referral of patient to CAM practitioner for assessment and treatment, informed consent, shared decision making
and to response insisted patient to use CAM method against medical advice.
Integrated psychical care in which conventional care is combined with CAM methods caused that psychiatric
professionals find themselves between patients’expectations, clinical judgement and liability considerations.
Clinicians often receive little guidance from their home institutions and professional organizations how to manage
these complex situations.
Dimensions took account ethically related to CAM methods are competence, decision making, informed consent,
multiple relations and do not harm and all of those are the same with general professional ethical codes.
In this presentation, the integration of CAM methods into psychiatric care will be tried to discuss in the context of
clinically responsible, ethically appropriate and legally defensible.
References
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Toplumun Ruh Sağlığının Güvencesi için Kadın ve Çocukların Güçlendirilmesi
Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN
Toplumların yarısını kadın cinsi oluşturmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri sonucu çoğu kadın
dezavantajlı konumdadır ve eğitim, istihdam gibi fırsatlardan yeterince yararlanamadıkları için
yoksullaşmakta, töre ve namus anlayışının baskılarına ve erkek şiddetine maruz kalmaktadır. Sonuçta bedensel
ve ruhsal sağlığı bozulmaktadır. Oysa evrensel insan hak ve özgürlüklerinden eşit yararlanan, ayrımcılık
yaşamayan, ekonomik ve sosyal desteği olan kadınlar ise, stresle daha etkili baş edebilmekte ve sağlıklı
kuşaklar yetiştirebilmektedirler. Bu nedenle kadınların ruh sağlığının desteklenmesi ve güçlendirilmesi,
yetiştirecekleri çocukların sağlıklı olmasını sağlayacak, bu da o toplumun ruhsal sağlığının güvencelerinden biri
olacaktır.
Toplum ruh sağlığı birçok disiplinin birlikte çabasını gerektirir. Psikiyatri hemşireliği bunlardan biridir ve
tanımlarından biri de şöyledir: “bir toplumda statüko yetersiz beslenme, şiddet gibi olumsuz yaşam
koşullarıysa, hemşirelik bu statükoyu değiştirmektir”. Bu koşulların başında yoksulluk, şiddet, baskılar, savaş
ve benzeri çatışmalar, ayrımcılık, eşitsizlik, hoşgörüsüzlük vb gelir. 2011 yılı ‘Dünya Ruh Sağlığı Günü’ teması
da bu etmenlerle mücadele için, en iyi yatırımın insana ve ruh sağlığına yapılan yatırım olacağını vurgulamıştır.
‘Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nda da; damgalama ve ayrımcılığa karşı farkındalık oluşturma, kadına yönelen
şiddetin, çocuk istismarının, intiharın, afet ve travmaların ruhsal sonuçlarının önlenmesi konularında
çalışmalar öngörülmektedir.
Türkiye’de okuma yazma bilmeyen (%8) nüfusun %82’si kadındır. UNESCO’nun Raporu’na göre Türkiye’de kız
çocuklarının %65’i, erkeklerin %36’sı ortaöğretimi tamamlayamamaktadır. Ayrıca bu alandaki ilerlemelerde
duraklama söz konusudur. 2010 yılında ortaöğretimdeki “Vatandaşlık ve Demokrasi” dersi kapsamına alınan
‘BM kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi’ bir yıl sonra programdan çıkartılmıştır.
Ülkemizde şiddet katsayısı hızla tırmanmaktadır. Son beş yılda erkekler 1109 kadını öldürdü. Salt cinsiyetleri
nedeniyle yılda ortalama 222 kadın yaşama hakkını yitirmiştir ve bu konuda alınan önlemler yeterli değildir.
Şiddetin durdurulması, devletin ve toplumdaki tüm kesimlerin ortak çalışmasını gerektirmektedir. Medya’da
kullanılan dilin ve şiddetin sunuluş biçiminin, saldırganlığı artırdığı, bu konuda yapılan çalışmalarda sorumlu
bir dil geliştirilmesi üzerinde durulmuştur.
Yoksulluk; kadınların, çocuk ve ergenlerin ruhsal sağlığını olumsuz etkilemektedir. Toplumsal cinsiyet
eşitsizliği yüzünden kadınlar; eğitim, sağlık hizmeti, istihdama katılım gibi fırsatlardan erkeklere göre daha az
faydalanmakta, bu nedenle yoksulluk artmakta ve ağırlaşmaktadır. Yoksulluk sorunu, ancak sosyal adaletin
sağlanması ve tüm dezavantajlı grupları kapsaması halinde çözülebilir
Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesi için siyasal karar alma süreçlerinde temsil edilmeleri
gereklidir. Özellikle Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmalarıyla kadınların siyasal taleplerinde ve partilerin
kadın adaylara yer vermelerinde önemli duyarlılıklar oluşmuştur. Bu umut verici bir gelişmedir. Kadınların
ekonomik yönden güçlendirilmeleri için Avrupa Birliği projeleri desteğiyle girişimcilik ve mikro kredi
uygulamaları sürmektedir.
Psikiyatri hemşireliğinin hedefleri doğrultusunda bizler, kadın ve çocuk haklarının savunucusu olarak diğer
profesyonellerle birlikte her tür ruh sağlığı uygulamasında yer alarak toplumun ruh sağlığına katkı verebilir ve
mesleğimizi daha görünür kılabiliriz.
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Empowerment Women and Children for the Guarantee of Community Mental Health
Prof.Dr. Ayşe ÖZCAN
Half of the community is comprised of women gender. Because of the gender unequality, most women cannot make
use of the education and employment opportunities and suffer from poverty. Since they are exposed to the male
violence and the pressure of traditional moral laws and pudicity. Causing them to lose their both physical and
mental health. The women who equally benefit from the universal human rights and freedoms, and are given
economic and social supports and not facing any discriminations cope with the life stresses more effectively and
grow generations with better health. For this reason, supporting and enhancing women’s mental health will
absolutely affect their children’s health and consequently will guarantee the mental health of the society.
Community mental health requires the attempts and performances of multi disciplines. One of the discipline is
psychatric nursing. A definition of psychiatric nursing states that “if the status-quo in a society is inapropriate
nutrition, violence etc. the nursing is to change this status-quo.” The prominent ones among these status-quo are
poverty, violence, social pressures, war and war like conflicts, discrimination, inequality, and intolerance. The
theme of “The World Mental Health Day” in 2011 claims that in order to cope with such conditions, the best
investment is to devote to mental health.
“The National Mental Health Action Plan” also considers the studies on increasing awareness against
discrimination, preventing violence against women, child abusement, suicides and the consequences of the natural
disasters and traumas.
In Turkey, among the illiterate population (8%), 82% is women. According to UNESCO Report, 65% of the girls
and 36% of the boys are not able to complete the secondary education in Turkey. Moreover, it is stated that there
is no sound progress in this matter. In 2010, “Citizenship and Democracy” course given in the secondary education
level, was added to the curriculum with the unit titled UN Convention on the Elimination of all forms of
Discrimination Against Women (CEDAW) but was excluded a year later.
The rate of violence in our country has been increasing drastically. In the last five years 1109 women were killed
by men. Just because of their gender 222 women were killed in a year and the preventive measures taken are never
satisfactory. The joint work of the state and all the social groups is essential in order to stop the violence. It has
been argued that the discourse used by Media is contributing the violence increase and the workshops held on the
topic have underlined the importance of using more responsible language.
Poverty has been negatively affecting the mental health of women, children and adolescents. Since women cannot
have the opportunities such as education, health services and employment as much as men can, the rate of poverty
is increasing and becoming a major social problem. The poverty problem can only be solved when the social justice
is being established for everyone, particularly including all the disadvantaged groups.
Women should be politically represented in decision-making processes in order to power their status. Especially
the non-govermental organizations have made remarkable contributions to the issue by responding women’s
political demands and creating more space for women in political parties, which is promising for the future.
European Union Projects and micro credits given to the eligibale women also support women’s enterpreniorship to
aim their economic independency.
As the nurses we are women’s and children’s rights advocate. Bearing the objectives and principles of psychatric
nursing in mind, can contribute to all kinds of mental health practices for the society’s mental health by
collaborating with other professionals. This will also make our profession more visible.

80

Yaşlılık ve Ruh Sağlığı
Prof. Dr. Fatma DEMİRKIRAN
Ruh sağlığı, bütünüyle sağlık ve iyilik hali için temel bir zorunluluk olduğu için her yaş grubunda özellikle de
‘yaşlı’ yaş grubunda fiziksel sağlık ile aynı öncelik ve en kısa zamanda ile tanılanıp tedavi edilmelidir
Bilindiği gibi dünya nüfusu hızla yaşlanmaktadır. Dünya yaşlı nüfus oranının 2000 ile 2050 arasında %11
den %22’ ye yaklaşık iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir.
Ülkemizde yaşlı nüfus oranı gelişmiş ülkelerden düşük olmakla birlikte bu oran giderek artmaktadır. 2010
yılında ülkemizde yaşlıların genel nüfus içindeki oranının %5.6 olacağı, 2025 yılında ise bunun %9.3’e
ulaşacağı bildirilmektedir
60 yaş ve üzerindeki yaşlılar; aile üyeleri olarak, gönüllüler olarak ve de işgücünün aktif katılımcıları olarak
topluma önemli katkılar sağlamaktadırlar. Çoğunun ruh sağlığı iyi iken, birçok yaşlı ise fiziksel
rahatsızlıkların ya da kısıtlanmaların yanı sıra, ruhsal ve nörolojik bozuklukların ya da madde kullanım
problemlerinin gelişimi açısından risk altındadır.
60 yaş ve üzerindeki yaşlıların % 20’den fazlası bir mental ya da nörolojik bozukluğa sahiptir. Bu yaş
grubundaki en yaygın nöropsikiyatrik bozukluklar demans ve depresyondur. Anksiyete bozuklukları yaşlı
nüfusun %3.8’ini, madde kullanım problemleri % 1’ini etkiler ve kendine zarar verme nedeniyle ölümlerin
yaklaşık dörtte biri 60 yaş veya üzerinde görülür. Yaşlılardaki madde kötüye kullanım problemleri sıklıkla
görmezden gelinmekte ya da yanlış tanılanmaktadır. Ayrıca ruhsal hastalıklara ilişkin damgalanma
bireylerin yardım aramaya karşı isteksiz olmasına neden olmaktadır.
Bireyin ruh sağlığı düzeyi sosyal, psikolojik ve biyolojik faktörler tarafından etkilenmektedir. Tüm
insanlarda yaygın görülen tipik yaşam stresörlerinin dışında; hareketlerde kısıtlılık, kronik ağrı, zayıflık ya
da diğer ruhsal veya fiziksel problemler nedeniyle çoğu yaşlı bağımsız yaşayabilme yetisini kaybeder. Bu da
değişik şekillerde uzun dönem bakımına gereksinim duymalarına neden olur. Buna ek olarak yaşlılar; kayıp,
emeklilikle birlikte gelen sosyoekonomik statüde düşme ya da engellilik gibi durumları daha fazla
yaşamaktadırlar. Tüm bu faktörler yaşlılarda izolasyon, bağımsızlık kaybı, yalnızlık ve psikolojik sıkıntıya
yol açabilir.
Yaşlı bireyler de fiziksel ihmal ve istismara karşı savunmasızdırlar. Yaşlılarda istismar sadece fiziksel
sakatlıklara yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda çok ciddi, bazen de uzun süre devam edebilen, depresyon
ve anksiyete yi de içine alan psikolojik sonuçlara yol açabilmektedir.
Yaşlıların ruh sağlığı, etkin ve sağlıklı yaşlanma yoluyla geliştirilebilir. Yaşlılar için ruh sağlığına özgü
çalışmalar; uygun yaşam koşulları ve ortamları yaratmayı gerektirir. Ruh sağlığını yükseltmek büyük ölçüde,
yaşlıların temel ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli kaynaklara sahip olmalarını sağlayan stratejilere
bağlıdır. Bunlar;
 Güvenlik ve özgürlük sağlama;
 Destekleyici barınma politikası ile yeterli barınma sağlama;
 Yaşlı nüfus ve bakım vericileri için sosyal destek;
 Yalnız yaşayanlar, kırsal kesimdekiler ya da kronik veya tekrarlayıcı ruhsal ya da fiziksel rahatsızlığı

olanlar gibi riskli gruplara yönelik programlar,
 Şiddet veya yaşlı istismarı önleme programları; ve
 Toplum gelişimi programlarıdır.

Genel sağlığın ve sosyal bakımın iyi olması, yaşlıların sağlığını korumak, hastalıkları önlemek ve kronik
hastalıkların yönetimi için önemlidir. Yaşlanmayla ilişkili hastalıklar ve örneklerle çalışan tüm sağlık
çalışanlarını eğitmek bu nedenle önemlidir. Ruhsal bozukluklara sahip yaşlılar için etkili, toplum düzeyinde
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birinci basamak ruh sağlığı hizmeti kritik öneme sahiptir. Ruhsal bozukluklara sahip yaşlıların uzun dönem
bakımlarına odaklanmak, bakım vericilere eğitim, öğretim ve destek sağlamakla eşit öneme sahiptir.
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Mental Health and Elderliness
Prof. Dr. Fatma DEMİRKIRAN
Because mental health is essential to overall health and well-being, it must be recognized and treated in all age
periods, especially in older adults, with the same urgency as physical health.
The world’s population is ageing rapidly. Between 2000 and 2050, the proportion of the world's older adults is
estimated to double from about 11% to 22%.
Although the elderly population ratio is lower than in developed countries, this rate is increasing in our country.
While the general population of the elderly 5.6% in 2010 our country, it is reported that this ratio would be
reached to 9.3% in 2025.
Older adults, those aged 60 or above, make important contributions to society as family members, volunteers
and as active participants in the workforce. While most have good mental health, many older adults are at risk
of developing mental disorders, neurological disorders or substance use problems as well as physical illness or
disability.
Over 20% of adults aged 60 and over suffer from a mental or neurological disorder. The most common
neuropsychiatric disorders in this age group are dementia and depression. Anxiety disorders affect 3.8% of the
elderly population, substance use problems affect almost 1% and around a quarter of deaths from self-harm
are among those aged 60 or above. Substance abuse problems among the elderly are often overlooked or
misdiagnosed. In addition to that stigma surrounding mental illness makes people reluctant to seek help.
Social, psychological, and biological factors effect the level of mental health of a person at any point of time. As
well as the typical life stressors common to all people, many older adults lose their ability to live independently
because of limited mobility, chronic pain, frailty or other mental or physical problems, and require some form
of long-term care. In addition, older people are more likely to experience event ssuch as bereavement, a drop in
socioeconomic status with retirement, or a disability. All of these factors can result in isolation, loss of
independence, loneliness and psychological distress in older people.
Older adults are also vulnerable to physical neglect and maltreatment. Elder maltreatment can lead not only to
physical injuries; but also to serious, sometimes long-lasting psychological consequences, including depression
and anxiety.
Mental health of older adults can be improved through promoting active and healthy ageing. Mental healthspecific health promotion for the older adults involves creating living conditions and environments that
support wellbeing and allow people to lead healthy and integrated lifestyles. Promoting mental health depends
largely on strategies which ensure the elderly have the necessary resources to meet their basic needs, such as:
 providing security and freedom;
 adequate housing through supportive housing policy;
 social support for elderly populations and their caregivers;
 health and social programmes targeted at vulnerable groups such as those who live alone, rural populations

or who suffer from a chronic or relapsing mental or physical illness;
 violence or older adults maltreatment prevention programmes; and
 community development programmes.

Good general health and social care is important for promoting older people's health, preventing disease and
managing chronic illnesses. Training all health providers in working with issues and disorders related to
ageing is therefore important. Effective, community-level primary mental health care for older people is
crucial. It is equally important to focus on the long-term care of older adults suffering from mental disorders, as
well as to provide caregivers with education, training and support.
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Kadın Çalışmaları Deneyimi
Doç. Dr. Ayşe OKANLI
Sağlık hizmetlerinde toplumsal cinsiyet temelli yaklaşımın uygulanabilmesi için kadın ve erkeklerde görülen
sağlık sorunları ve sağlık hizmeti gereksinimleri arasında ne tür farklılıkların bulunduğu ve bunların sağlık
hizmetlerinin sunumunda nasıl karşılanabileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Genel olarak sağlık
sistemimiz tanı, tedavi ve korunma açısından kadın ve erkeklerin biyolojik yapısına odaklanmıştır. Genetik,
hormonal ve metabolik değişiklikler kadın ve erkeklerde kalp hastalıkları, enfeksiyonlar ve bir çok oto-immün
sistem sorunlarının görülme sıklığında farklılıklara neden olmaktadır. Biyolojik cinsiyet farklılıkları kadınların
ve erkeklerin sağlık hizmeti gereksinimlerini de etkilemektedir. Ancak, kadın ve erkeği tanımlamada önemli
olan diğer bir faktör de değişik kültürlerde kadın ve erkeğin sosyal olarak belirlenen rol ve sorumluluklarını
ifade eden toplumsal cinsiyetidir. Yaşam ve çalışma koşulları, kaynaklara ulaşım arasındaki farklılıklar da kadın
ve erkeklerde farklı sağlık sorunlarının gelişmesine neden olduğu gibi bazı hastalıklardan da korunmasına
neden olabilmektedir. Toplumsal cinsiyet farklılıkları, kadın ve erkeklerin sağlık hizmetlerini kullanımlarını da
etkilemektedir.1,2
Aynı toplumda yaşayan kadınlar ve erkeklerin yaşam ortamındaki benzerliklere rağmen toplumsal cinsiyet
rolleri nedeniyle sağlık durumları farklı etkilenmektedir. Kadınlarda depresyon ve anksiyetenin yüksek
düzeylerde görülmesinin, ağır ev işleri, kısıtlı zaman ve maddi kaynaklar içinde çocuklarının yetiştirilmesi ve
diğer aile fertlerinin sorumluluklarının yükünden kaynaklandığı saptanmıştır.
Kadınların erkeklere kıyasla biyolojik gereksinimleri yanında sosyo – kültürel koşullarından kaynaklanan
toplumsal cinsiyet gereksinimleri de dikkate alınmalıdır. Ülkemiz gerçeğine bakacak olursak kadınların hem
fiziksel hem sosyal hem de psikolojik olarak daha fazla risk taşıdığını söyleyebiliriz. Kadınların sorunları ele
alan spesifik çalışmaların artırılması ve kadınların genel sağlıklarının iyileştirilerek yaşam kalitelerinin
artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması önemlidir.
Bu oturumda farklı hastalık gruplarında kadınlarla yaptığım çalışmalar, çalışmalar sırasında karşılaştığım
zorluklar ve çalışmalarımın sonuçlarıyla ilgili deneyimler paylaşılacaktır.
Kaynaklar
Akın, A., Demirel, S., “Toplumsal Cinsiyet Kavramı Ve Sağlığa Etkileri”, C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 25 (4), 2003
Özel Eki.
Öztek, Z., Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Sağlık Ocağı Yönetimi, s., 55, 56, 63, Palme Yayıncılık,
Ankara, 2004.
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Experience on Women’s Studies
Assoc. Prof. Dr. Ayşe OKANLI
It is necessary to determine what kind of differences exist between the health problems and healthcare service
requirements observed among men and women, and how these health services may be provided in order to
practice gender mainstreaming -oriented approach in health services. Generally, our health system is focused on
the biological structures of men and women in terms of diagnosis, treatment, and protection. Genetic, hormonal,
and metabolic changes cause differences on the frequency of incidences of cardiac diseases, infections and many
auto-immune system problems on both women and men. Biological gender differences also affect the healthcare
service requirements of women and men. However, another significant factor for defining man and woman is the
gender mainstreaming that specifies roles and responsibilities of man and woman in social terms in different
cultures. Living and working conditions, and differences in accessing resources also cause different health
problems on women and men, as well as they also may result in protection against some diseases. Gender
mainstreaming differences also affect men and women to use healthcare services. 1,2
Even though women and men living in the same society have similar living conditions, their states of health are
differently affected due to their social gender roles. It was determined that the fact that depression and anxiety
levels are high among women is associated with the burden of heavy house works, the need of raising children
within limited times and with limited financial resources and having responsibilities of other family members.
In addition to the biological needs of women compared to the needs of men, their social gender needs arising from
their socio-cultural conditions should also be taken into consideration. When we consider the reality of Turkey, we
can indicate that women bear more risks in physical, social and psychological aspects. It is important to increase
the number of specific studies that approach the problems of women and to conduct studies for enhancing the life
qualities of women by improving their general health.
In this session, the challenges I confronted during the studies I conducted among women in different disease
groups and experiences concerning the results of my studies will be shared.
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Konsültasyon Liyezon Hemşireliği Deneyimi
Doç. Dr. Nazmiye KOCAMAN
Konsültasyon liyezon psikiyatrisi emosyonel stres yaşayan fiziksel hastalığa sahip hastalarda psikiyatrik
bozuklukların teşhisi, tedavisi, izlenmesi ve önlenmesi üzerine odaklanmıştır. Genel hastanede çalışan
konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşiresi, fiziksel hastalığı ya da yakınması olan hastaların/ailelerin
psikolojik, davranışsal tepkilerini, sorunlarını tanımlar, yeni duruma uyumlarını kolaylaştırır, psikososyal
bakımı doğrudan ya da dolaylı biçimde verir, hemşirelerin psikiyatrik tıp alanında eğitimlerini sağlar, iş
stresiyle başa çıkmalarına yardım eder ve araştırmalar yapar. Konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşiresinin
rolleri klinik, eğitim, araştırma ve idari olmak üzere dört majör kategoride tanımlanmıştır. Ülkemizde tüm
genel hastanelerde konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşirelerinin faaliyet göstermesi gerekir. Hemşirelikte
konsültasyon liyezon psikiyatrisinin tanınmasına, yaygınlaşmasına, bu alanda uzmanlaşmış hemşirelerin
yetiştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu oturumda İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon
Psikiyatrisi Bilim Dalı’nda bu rollerin uygulanması, konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşiresinin aktiviteleri
ve sorumlulukları tartışılacaktır.
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Consultation Liaison Psychiatry Nursing Experıence
Assoc. Prof. Nazmiye KOCAMAN
The focus of psychiatric consultation liaison is the diagnosis treatment and prevention of psychiatric disorders in
patients with physical illness and experiencing emotional distress. The consultation liaison nurse working in the
general hospital setting defines the psychological and behavioral problems of the patients and their families, helps
them in adapting new situations, provides direct or indirect psychosocial care, trains nurses in psychiatric
medicine, helps them cope with job stress and does research. The roles of psychiatric consultation liaison nurse
have been described in four major categories: clinical, educational, research and administrative. In our country,
consultation-liaison psychiatry nurses in all general hospitals must operate. There is a need for recognition,
development and education of consultation liaison psychiatry nursing. This session will discuss the activities and
responsibilities of psychiatric consultation liaison nurse and the applications of this role at the Department of
Psychiatric Consultation Liaison at the Istanbul Medical Faculty of the Istanbul University.
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Olağanüstü Durumlar ve Hemşirelik
Prof. Dr. Havva TEL
Olağanüstü durum ifadesi ingilizce "disaster" kelimesinin karşılığı olan felaket, afet anlamına gelmekte ve daha
çok "afet" anlamında kullanılmaktadır. Afet toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, sosyal, ekonomik
ve çevresel kayıplara neden olan, insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplum yaşantısını
bozan doğal veya insan kaynaklı olaylar olarak tanımlanmaktadır. Dünyadaki hızlı nüfus artışı, doğanın tahrip
edilmesi, bilinçsiz kentleşme ve teknolojik gelişmelerin çevreye verdiği zarar nedeni ile afetlerin sıklığı ve
sebep olduğu can ve mal kayıpları artmaktadır. Afetler oluş nedenlerine göre doğal afetler (deprem, tsunami,
sel, erozyon vb.) ve insan kaynaklı afetler (savaş, terör saldırısı, göç, maden kazası, nükleer madde kazası vb.)
olarak gruplandırılmaktadır.
Afet herhangi bir zamanda gerçekleştiği için insanlar aniden evlerini, işlerini, yaşamlarını kaybedebilmektedir.
Afet durumu bireylerin fiziksel iyilik hali kadar psikososyal iyilik halini de tehdit etmekte, ciddi sağlık
sorunlarına neden olmaktadır. Afet mağduru bireylerde stresin fiziksel tepkileri ile anksiyete, öfke veya
düşünme veya karar verme güçlüğü gibi çeşitli psikolojik belirtiler hafif veya orta düzeyde görülmektedir. Bazı
bireyler belirtileri şiddetli düzeyde yaşayabilmekte ve destek gereksinimleri artmaktadır. Afet mağdurlarında
yorgunluk, kas ağrısı, baş dönmesi ve mide yakınmaları gibi nedeni açıklanamayan fiziksel belirtiler de
görülmektedir. Afet mağdurlarında sıklıkla genel anksiyete bozukluğu, post travmatik stres bozukluğu, majör
depresyon, madde kullanımı ve suistimali bozuklukları ile çeşitli fobiler gibi ruhsal sorunlar görülmektedir.
Bireylerin afet sonrasında ruh sağlığı gereksinimleri afetin etkisine, afete maruz kalma durumuna ve afet öncesi
ruhsal sorun olup-olmamasına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Afet öncesi hiç bir ruhsal sorunu
olmayan bireyler afet sonrası post-travmatik stres bozukluğu yaşayabilir. Örn: Oklahoma City bombalamasına
maruz kalan insanların yaklaşık %44’ünde daha önce hiçbir ruhsal hastalık tanısı olmadığı halde, afetten 6 ay
sonra bunların %34’ünde post-travmatik stres bozukluğu gelişmiştir. Öte yandan; daha önce post-travmatik
stres bozukluğu, depresyon veya madde bağımlılığı gibi ruhsal hastalıkları olan bireylerin de hastalık belirtileri
artmıştır.
Afetlerin yaşanma sıklığının yüksek olması ve toplumda yıkıcı etkilerinin olması nedeni ile her ülkenin afetler
karşısında uygun afet yönetimi stratejileri geliştirmesi gerekmektedir. Afet yönetimi; afetlerin önlenmesi ve
zararların azaltılması için afet öncesi, afet anı ve afet sonrası yapılması gerekenlerin belirlenmesi, afetlerden
etkilenen bireyler için gerekli sağlık bakım hizmetlerinin sağlanması ve güvenli bir çevrenin sürdürülmesi
amacı ile olası olumsuz etkilerin önlenmesidir. Afet yönetimi planı; güvenlik, itfaiye, acil kurtarma ekibi, sağlık
ekibi, sivil savunma ekipleri gibi çeşitli sektörlerin işbirliği içinde çalıştığı multidisipliner bir yaklaşım ile
geliştirilir. Afetler yaralanma, sakatlanma, hastalanma ve ölüm gibi doğrudan sağlıkla ilgili olaylarla
sonuçlandığından sağlık çalışanları özellikle acil çalışanları, ruh sağlığı çalışanları ve halk sağlığı çalışanlarını
afet yönetiminde yeralmaktadır.
Hemşireler, afet durumlarında oluşabilecek sağlık tehlikeleri ve yaşamı tehdit edici zararları en aza indirmek
amacıyla, afet süreci boyunca sağlık yönetimi, yardım sağlama ve bakım vermede görev alır. Hemşireler
toplumla yakın temas içinde olan sağlık meslek üyeleri olduğundan toplumdaki riskli gruplar hakkında özel
bilgilere sahiptir. Bu nedenle afet durumunda bu bilgilerini ivedikle kullanabilir ve afetin birey, aile ve
toplumun iyilik hali üzerine olan fiziksel ve psikososyal etkilerini tanıyabilirler. Afet durumlarında hemşireler
bireylerin zor zamanları yaşaması ve yaşamını yeniden yapılandırmasında kendine güvenmesini destekler ve
yardım eder. Örneğin kasırga-hortum durumunda; hemşireler yaşamı koruyabilir, halkın korkusunu azaltabilir
ve donanımlı sığınaklar-barınaklar gibi afet durumunu azaltıcı önlemlere yardım edebilir. Hemşireler
incinebilir savunmasız bireyleri bulundukları ortamda afet durumu hakkında bilgilendirdikleri gibi onların
çalışma ortamlarında acil durum-afet durumu planları yapmasına yada bu planlarını güncellemelerine de
yardım eder. Sel durumunda; hemşireler uygun sanitasyon önlemlerinin sürdürülmesine, bulaşıcı hastalığı olan
bireylerin uygun kontrolünün sağlanmasına ve halk eğitimi yoluyla bulaşıcı hastalıkların kontrol edilmesine
yardım eder. Deprem durumunda; hemşireler yaşamı koruyan klinik becerilerini arama-tarama çalışmalarında
ve enkaz altında kalanlara yardım etmede kullanırlar.
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Afetlerde hemşirenin rolü; olayın boyutunu ve önemini belirleme, etkilenen grupların sağlık gereksinimlerini
tanımlama, öncelikleri ve amaçları belirleme, mevcut ve olası halk sağlığı sorunlarını tanımlama, belirlenmiş
gereksinimleri gidermek için ihtiyaç duyulan kaynakları tanımlama, multidisipliner ekip, devlet ve sivil toplum
kuruluşları ile işbirliği içinde çalışma ve iletişim sürdürmedir. Afetler bireylerin baş etme yeteneklerini
zorlamakta, başetmelerini olumsuz etkilemekte ve zayıflatmaktadır. Ancak afete müdehale etme kargaşası
içinde genellikle psikolojik ilk yardım girişimleri ya unutulabilmekte yada öncelik sıralaması gecikmektedir.
Oysa afetlerde mağdurlara verilen destek hizmetleri, güvenlik ve fiziksel sağlık gereksinimlerinin yeniden
yapılandırılması aynı zamanda ilk psikiyatrik girişimdir. Bunlar iyileşmeyi başlatmanın ve gelecek için umut
sağlamanın temelini oluşturmaktadır. Afet durumunda bireylerde birçok fiziksel, duygusal ve davranışsal
tepkiler ortaya çıkmakta ve bu tepkiler bireylerin gelişim dönemlerine göre farklılık göstermektedir. Bu
nedenle hemşirelerin afet sonrası psikolojik ilk yardım girişimlerini uygularken mağdurların bireysel ve
gelişimsel özelliklerini dikkate alması, uyumunu desteklemesi, aile ve toplumla ilişkilerini yeniden
geliştirmesine yardım etmesi, sosyal destek kaynaklarından etkin yararlanmasını sağlaması gerekmektedir.
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State Emergency and Nursing
Prof. Dr. Havva TEL
State emergency means "disaster" or catastrophe in English and is mainly used in exchange for “disaster”. Disaster
is defined as natural or man-made events that cause physical, social, economical and environmental losses for all
or a part of the society and that destroy society’s life by preventing or interrupting human activities. Due to the
damages given to the nature by fast growing human population, devastation of the nature, unplanned
urbanization and technological advancements; incidence and loss of life and property have been increasing.
Disasters are classified as natural disasters (earthquakes, tsunami, flood, erosion) and man-made disasters (war,
terror attacks, migration, mining accidents, accidents caused by nuclear agents) in terms of causes.
Since disasters may occur at any time, people may suddenly lose their houses, jobs and lives. Disasters may
threaten people’s well-being as well as their psycho-social well-being and cause severe health problems. Physical
reactions due to stress and such various psychological signs as anger or difficulty thinking, difficulty making
decisions may be seen at slight or moderate level among disaster victims. On the other hand; some severely
experience these problems and as a result their need for support increases. Disaster victims suffer from such
unexplainable physical signs as fatigue, muscle pain, dizziness and stomach pains; too. Disaster victims often have
such psychological problems as anxiety disorder, post traumatic stress disorder, major depression, substance abuse
and substance dependence and various phobias. Post-disaster psychological health needs of the individuals change
depending on the effect of the disaster, their exposure to and duration of the disaster and whether or not they have
pre-disaster psychological problems or not. Those with no pre-disaster psychological problems may have post
traumatic stress disorder: for example; although nearly 44% of those who experienced Oklahoma City bombing did
not suffer from any psychological problems before; 34% of them developed post traumatic stress disorder 6
months after the disaster. In addition; disease signs increased among those with previous post-traumatic stress
disorder, depression or substance abuse.
Higher incidence of diseases and their devastating outcomes require each country to plan appropriate disaster
management strategies. Disaster management includes determining what should be done before, during and after
a disaster, providing necessary health care services for those who are affected by the disasters and establishing a
secure environment by preventing the negative effects of the disasters. Disaster management plan is developed
with a multidisciplinary approach in collaboration with such sectors as security forces, fire brigade, rescue teams,
health team and civil protection forces. Because disasters result in direct health-related damages like injuries,
disabilities, illnesses and death; health care personnel-particularly emergency personnel, psychology personnel
and public health workers-are included in disaster management.
Nurses are in charge of health management, assistance and provision of care during a disaster in order to
minimize health dangers and life-threatening damages. Because nurses are the members of the health care team
who are in close contact with the society; they have special knowledge on risky groups. Therefore; they can
instantly use the knowledge and can detect the physical and psycho-social effects of the disaster upon the wellbeing of the individual, the family and the society. In case of a disaster; nurses support and help those in difficult
situations get self-confidence in overcoming the hard times and re-constructing their lives. For example; in case of
a tornado or storm, nurses can protect lives, decrease public fear and help taking such facilitating measures as
well-equipped shelters and hiding places. In their localities; nurses can provide the vulnerable population with
information and knowledge on an emergency situation and help them make or update the emergency disaster
plans. In case of a flood; nurses assist in sustaining proper sanitation measures, providing proper medical controls
for those with infectious diseases and controlling infectious diseases via public education. In case of an earthquake;
nurses employ their clinical skills –which save lives- to help the search activities and to rescue the wreck victims.
The role of the nurses in case of disasters is to determine the dimension and effect of the event, to identify health
needs of the victims, to establish the priorities and the objectives, to explore the existing and the possible public
health problems, to find the sources necessary to compensate the identified needs, to work in collaboration with
the multidisciplinary team, state-organizations and non-governmental organizations and to maintain the contact
with these institutions. Disasters challenge individuals’ coping skills, affect their coping abilities negatively and
weaken them. However; generally speaking, psychological first aid interventions are either forgotten or
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deprioritized in the confusion of interventions made during a disaster. In fact; support services, establishment of
safety and reconstructing the physical health needs are also the first psychiatric interventions which lay the
foundation of healing and future hopes. In case of a disaster; individuals expose many physical, emotional and
behavioral reactions and these reactions differ in relation with the developmental period of the individuals.
Therefore; in the provision of psychological first aid interventions after a disaster, nurses are supposed to consider
individual and developmental characteristics of the victims, to support their adaptations, to help them re-establish
their relations with the family and society and to assist them to use social support mechanisms and sources
effectively.
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Ruhsal Travma ve Psikolojik İlk Yardım
Doç. Dr. Fahriye OFLAZ
Günümüzde ruhsal travmaya neden olan olaylara maruz kalma nedeniyle yaşanan acıların yaygınlığı ve sıklığı
oldukça artmıştır. Travma yaşayan bireylere psikolojik olarak acil yardım edilmesi gerektiği geniş çapta kabul
gören bir kavram olmasına rağmen ilk saatlerde ya da günlerde bu kişilere nasıl yardım edileceği konusunda
halen güçlükler yaşanmaktadır.1,2
Çok yakın bir şiddet, kayıp, yaralanma ya da ölüm tehdidine maruz kalan kişiler genellikle travma sonrası stres
bozukluğu (TSSB) gibi psikiyatrik problemler nedeniyle sıkıntı yaşamaktadır. TSSB, travmatik olayın tekrar
tekrar yaşanıyor gibi hissedilmesi, olayı hatırlatan durum ve kişilerden kaçınma davranışları, duygusal küntlük,
aşırı uyarılmışlık hali yani sürekli tetikte olma ve anksiyete gibi belirtiler içeren bir sendromdur. TSSB
genellikle travmaya maruz kaldıktan hemen sonra başlamaktadır ve bu dönemde akut stres bozukluğu (ASB)
olarak isimlendirilmektedir. Bazı vakalarda, ASB kendiliğinden iyileşmekle beraber bazı vakalarda da
iyileşmeyerek kronik TSSB’na dönüşmektedir. TSSB genellikle madde bağımlılığı, depresyon ve diğer anksiyete
bozukluklarına da neden olan, kişinin evde ve işte sorumluluklarını yerine getirmesini engelleyen, topluma
maliyeti oldukça yüksek bir bozukluktur. Bu nedenle TSSB ve travmayla ilgili komorbid diğer bozuklukların
önlenmesi öncelikli ele alınması gereken bir konu haline gelmiştir.2
Erken girişimlerin etkinliğini dikkate alırken travmatik stres reaksiyonlarının normal seyrini göz önüne almak
gerekir. Araştırma bulguları insanların çoğunluğunda kronik TSSB gelişmediğini ve spontan iyileşmenin
travmaya normal bir yanıt olduğunu göstermektedir.2,3 Ancak akut stres reaksiyonu gösteren bireylerde TSSB
riskinin yüksek olması, erken önleyici müdahalelerin yapılmasının önemine işaret etmektedir. 1 Bu doğrultuda
travma yaşayan bireyler için fiziksel ilk yardım gibi psikolojik ilk yardımında yapılmasının gerekliliği
vurgulanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Ulusal Travma Sonrası Stres Bozukluğu Merkezi travmaya
maruz kalan kişiler, kurtarma ve yardım ekipleri için bir tedavi seti olarak psikolojik ilk yardım (PİY)
önermektedir. PİY travma sonrasında ortaya çıkan ilk stres belirtilerini azaltmayı, kısa ve uzun vadeli uyuma
dönük işlevselliği desteklemeyi hedeflemektedir.2,4
Psikolojik ilk yardım nedir?
Psikolojik ilk yardım (PİY) fiziksel ilk yardım kadar doğal ve olması gereken, bilinmesi gereken bir
müdahaledir. Psikolojik ilk yardım, basit bir şekilde ister fiziksel yaralanma nedeniyle isterse hastalık ya da
aşırı stresten kaynaklansın duygusal sıkıntı yaşayan birine yardım olarak tanımlanabilir. Duygusal sıkıntı her
zaman bir yara, kırık bir bacak ya da fiziksel hasar nedeniyle çekilen ağrı kadar görünür değildir. Bununla
birlikte aşırı heyecan, şiddetli korku, aşırı endişe, derin depresyon ve aşırı huzursuzluk ve öfke, etkili baş
etmenin bozulduğunu gösteren stres belirtileridir. Belirtiler daha fark edilir oldukça, acilen yardım etme
ihtiyacı ortaya çıkar ve önemli olan nasıl yardım edeceğini bilmektir. 5
Psikolojik ilk yardım özel bir terapi eğitimi gerektirmez ya da olay yerinde yardım eden ekiplerde bulunan
bireyler için düzenlenmiştir (sağlık personeli, kurtarma ekipleri vb) Profesyonel yardıma ulaşıncaya kadar
kişiye sunulması gereken yardım ve destektir. Hemşireler, doğal afetlerde ve diğer insan eliyle oluşan
travmatik olaylarda hem olay yerinde hizmet sunan hem de travmatik yaşantılara primer ve sekonder olarak
maruz kalan gruplar içinde yer almaktadır. Bu bağlamda psikolojik ilk yardım, TSSB’nu önleyici girişimler,
erken tanılama ve uygun sevklerin sağlanması yönünden sorumluluk alması gereken gruplar içinde yer
almaktadırlar. Hemşirelerin travmatik yaşantılarda psikososyal destek sunmaya hazır oluşluğu birçok riskin
ortadan kaldırılmasında ve tedavi girişimlerinin sağlanmasında, gerektiğinde tedavinin doğrudan
sunulmasında önemlidir.
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Psychological Trauma and Psycologıcal First Aid
Assoc. Prof. Fahriye OFLAZ,
The frequency and incidence of traumatic events have been increasing in the world. Despite the suffering caused
by both man-made victimization and natural traumas there have been difficulties in addressing the needs of
survivors, especially during the first hours of exposure. 1,2
Sudden loss of loved-one/s, exposure of violence, injuries, fatal accidents and death threat causes some
psychiatric problems such as post traumatic stress disorder in the people who experience these kind of events.
PTSD is a syndrome including some typical symptoms such as re-experiencing the traumatic event, (intrusive
memories; recurrent, unwanted distressing memories of the event or/and reliving the traumatic event as if it
were happening again); avoiding reminders of the trauma (thinking or talking about the traumatic event and
places, activities or people that remind the traumatic event); feeling emotionally numb; increased anxiety and
emotional arousal. PTSD usually starts just after the traumatic event and named as acute stress disorder during
this period. In some cases ASD recover spontaneously, but in some cases not recover and it comes to end as PTSD.
The cost of the PTSD is higher to the society because of its chronic nature and leading substance addiction,
depression and other anxiety disorders and, disruption the relationships at work and home. For this reason, PTSD
and related disorders, and psychosocial problems become a priority after the traumatic events. 2
It is important to take into account the natural course of traumatic reactions while evaluating the efficiency of
early interventions. Research findings indicate that spontaneous recovery is a normal response to trauma for
most of the people. 2,3 However the likelihood that acute stress reactions will develop into long-term PTSD
provides a good reason to apply early interventions for persons manifesting acute psychopathology following
trauma exposure. 1 In this extent, it is emphasized the necessity psychological first aid for the trauma victims as
well as physical first aid. WHO and NCPTSD suggest psychological first aid (PFA) as a treatment set for the
persons exposed traumatic event and the rescue and relief team members. PFA is an early interventions directed
at all persons exposed to trauma with the aim of decreasing initial stress level, supporting short-long term
adaptive functioning and preventing long-term stress residues. 2,4
What is psychological first aid?
It is an intervention as natural as physical first aid after the traumatic events. PFA is a help for a person who are
experiencing emotional distress because of physical injury, illness or excessive distress. Emotional distress is not
always visible like a pain caused by a broken leg or physical damage. Nevertheless, excessive excitement, severe
fear, deep depression, extreme restlessness and anger are the indicators that the person cannot cope with the
stress effectively. When these symptoms become noticeable the need to help urgently arises and what is
important to know how to help then. 5
PFA is designed for delivery by the persons who provide early assistance to affected people (rescue and relief
teams, health workers etc.). It does not need to get specific therapy training. It is an assistance and a support
until the traumatized person gets the professional help. Nurses are one of the professionals who have to help the
victims and meantime who are exposed to the traumatic experiences during the disasters. In this context, nurses
are the persons who should take the responsibility to provide PFA, preventing interventions and early
identification, appropriate referrals. Nurses’ readiness for intervening to the psychological trauma and
preventing PTSD and the other psychiatric problems are very substantial element in the disaster situations.
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Psikiyatri Hemşireliğinde Psikofarmakoterapi
Doç. Dr. Celale Tangül ÖZCAN
Psikiyatrik bozuklukların tedavisinde çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemler arasında yer alan
psikofarmakolojik tedavinin, psikiyatrik hastalıklar en yaygın ve en önemli yöntem olduğu inkar edilemez bir
gerçektir. Psikiyatri hemşireleri 1980’lerden itibaren hızla gelişen psikofarmakolojik yöntemi geriden takip
etmiştir. 1990’larda ise psikiyatri hemşireleri, hemşirelik uygulamalarının bireyin biyo-psiko-sosyal bir bütün
olarak ele alınmasının gerekliliğini öneren oldukça geniş bir holistik hemşirelik literatürüne rağmen neden
tedavinin biyolojik yönünün göz ardı edildiğini tartışmaya başlamışlardır. Tedavinin biyolojik yönünün bakıma
katılması konusundaki gereksinim sadece holistik yaklaşımı kullanmak anlamına gelmez, aynı zamanda
psikiyatri hemşirelerinin psikofarmakolojik ajanları uygulaması, izlemesi, gerekli kaynakların tanımlanması ve
koordinasyonu, hasta ve yakınlarının psikoeğitimi gibi rolleriyle de ilişkilidir. Özellikle psikiyatri ekibi içinde,
hemşireler 24 saat boyunca psikofarmakolojik ajanların uygulanması ve izlenmesi konusunda rolleri olan ekip
üyesi olmaları nedeniyle, ekip içinde daha etkin konumda bulunmalıdır. Bu nedenle psikiyatri hemşireleri,
psikiyatrik bozuklukların biyolojik yönlerini ve bu bozuklukların tedavisi için reçete edilen ilaçların etki
mekanizmalarını anlamak için gerekli bilgi, deneyim ve alt yapıya da sahip olmalıdırlar. Psikiyatri hemşireleri
aynı zamanda psikiyatrik bozuklukların nörobiyolojik kanıtlarını, tedavilerini bilmeli ve genetik, nörobilim ve
psikofarmakoloji alanındaki güncel gelişmeleri de takip edebilmeli, dahası bu bilgileri kanıta dayalı tedavi
modelleri açısından kullanabilir durumda olmalıdırlar. Psikofarmakolojik girişimler laboratuvar testlerinin
yorumlanması, tanının konulması ve farmakolojik ajanların reçete edilmesini içerdiğinden hemşireler
açısından önemlidirler. Özellikle psikofarmakolojik tedaviden yararlanmanın sağlanması için, reçete edilmiş
psikoaktif ilaçlarının özelliklerinin bilinmesi ve hastaya özgü tedavinin belirlenmesi, ilaç etkileşimlerinin ve yan
etkilerinin takip edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle psikiyatri hemşireleri nörobiyoloji ve psikofarmakoloji
alanında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır.
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Psychopharmacotherapy in Psychıatric Nursing
Assoc. Prof. Celale Tangül ÖZCAN
A variety of methods have been used in the treatment of mental disorders. Among those methods, it is an
undeniable fact that psychopharmacological treatment is most common and therefore most important method for
psychiatric disorders. Mental health nurses (MHNs) have unfortunately lagged behind the psychopharmacological
method which has been evolving rapidly since 1980s. When the 90's arrived, MNHs have started to discuss why
biological aspect of of treatment is ignored though the existence of a wide literature on holistic nursing which
suggests that nursing practice should be based on bio-psycho-social connection of persons. The rationale of the
need for caring biological aspect of treatment was not only related to holistic approach but also related to MHNs’s
roles like administering and monitoring psychopharmacologic agents, identification and coordination of relevant
resources, psychoeducation with clients and families. The nurses should play more active position especially in
psychiatric health care team as they have roles in administering and monitoring psychopharmacologic agents for
24 hours. Therefore psychiatric nurse must have the knowledge, experience and infrastructure to understand the
biological aspects of psychiatric disorders and the mechanism of action of the prescribed drug used for this
disorder. MNHs should also know the neurobiological evidence of psychiatric disorders and their treatments,
should be able to follow current developments in genetics, neuroscience and psychopharmacological
interventions, furthermore they should be able to apply this knowledge in evidence-based treatment models.
Psychopharmacological interventions are important for the nurses as they include, the interpretation of
laboratory tests,
the diagnosis and the prescription of pharmacological agents. Particularly
psychopharmacological treatment is required to provide benefit from treatment, to know the specialities of the
drug and to identify patient-specific treatment and to follow of drug interactions and side effects. Therefore MHNs
should also have sufficient knowledge and experience in the field of neurobiology and psychopharmacology.
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Gençler ve Teknoloji Bağımlılığı
Doç.Dr. Neslihan KESER ÖZCAN
Son yıllarda pek çok teknolojik yenilik internetin herkes tarafından ve yaşamın her alanında kullanmasına
yönelik kurgulanmaktadır. İnternet; kişisel, mesleki ve akademik yaşantımızın vazgeçilmez öğelerinden biri
haline gelmiştir. Kısa sürede ve düşük maliyetle sınırsız bilgiye ulaşma kolaylığı ve iletişimde sunduğu fırsatlar
sayesinde her geçen gün daha fazla sayıda insanı kendine bağımlı kılmaktadır. Yaşamımıza sunduğu kolaylıklar
pek çok yaşam alışkanlığımızın değişmesine neden olmakta, sağladığı faydalar yanında uygun kullanılmadığı
durumlarda olumsuz etkilerinden de bahsedilmektedir. Hem internetin uygun olmayan biçimde kullanımı hem
de bu kullanım sonucu zarar görme olasılığı açısından en riskli grubun çocuklar ve gençler olduğu
düşünülmekte ve konuyla ilgili yapılan çalışmaların çoğu ergen gruplar üzerinde gerçekleşmektedir.
Aslında tüm teknolojik ürünler gibi internet de nötr olmasına rağmen günümüzde ekran teknolojilerinin
insanları ve özellikle çocuk ve gençleri nasıl etkilediği ciddi tartışmaların yaşandığı konulardandır. Bazı
araştırmacılar ekran teknolojilerinin beynin plastisitesi yoluyla hızlı evrimsel gelişimlere neden olduğunu ve
dolayısıyla daha farklı düşünen, zeki yeni kuşakların yetiştiğini iddia ederken bazı araştırmacılar ise bazı temel
insani özelliklerin yitirildiğini savunmaktadır. Bu sunumda gençlerin teknolojiyle ilişkisi irdelenmeye
çalışılacaktır.
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The Young and Technology Addiction
Assoc. Prof. Neslihan KESER ÖZCAN
In recent years, many technological innovation has been designed for the use of internet by everybody and in every
part of the life. Internet has become one of the indispensable ingredients in the personal, professional and
academic life. In a short time, at low cost and ease of access to unlimited information through the opportunities
offered in communication, makes everyday more and more people dependent on it. The conveniences offered our
lives leads to many life changing habits, in addition to the benefits in cases where the use of inappropriate negative
effects are mentioned as well. Both inappropriate use of the ınternet and in terms of the possibility of damage as a
result of the use of children and young people thought to be most at risk and most of the relevant studies are
performed on groups of adolescents.
In fact, although the internet is neutral such as all technological products, how display technology affects the
people today, -especially children and young people-, are among the issues seriously discussed. Some researchers
claiming that display technologies through the plasticity of the brain that causes rapid evolutionary development
and thus more different thinking, intelligent new generations grow, some researchers have argued that the loss of
some basic human characteristics. In this presentation, it will been tried to analyze young people's relationship
with technology.
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Duygudurum Bozukluklarında İlaç Uyumunu Arttırma Stratejileri
Doç. Dr. Meral KELLECİ
Duygu durum bozuklukları, özellikle pek çok sakatlayıcı ve intihar girişiminde bulunan hastaların %2550’sinde görülür. Dünya Sağlık Örgütü duygu durum bozukluklarını, şiddetli engelliliğe neden olan hastalıklar
arasında sınıflandırmaktadır. Hastalığın tekrarlama oranları bir yılda %35,7 ile %55 arasında değişmekte olup
5 yılda görülen tekrarlama oranı ise % 73 olarak bildirilmektedir. Geçirilen her atak yeni bir atak geçirme
riskini artırır ve hastalığın neden olduğu yeti yitimi ve kayıplar her atakla birlikte ağırlaşır.
Duygu durum bozukluklarında epizodların sıklığı ve şiddetini kontrol altına almak, olumsuz psikososyal
sonuçları önlemek, eşlik eden morbidite ve mortaliteyi azaltmak ve epizodlar arası işlevselliği düzeltmek için
tedavi gereklidir. Tedavide ilk seçenek ilaç tedavisi olup, psikoterapi ile birlikte kullanılan etkili ilaçlar
hastaların %60–80’inde normal bir hayat sürdürmelerine olanak sağlamaktadır. İlaç tedavisinin etkinliği ise
doğrudan ilaç uyumu ile ilgilidir. Duygu durum bozukluklarında ilaç tedavisine uyumsuzluk oranları %20-%60
arasında değişmektedir. Hastaların yaklaşık %60’ı başlanan tedaviyi altı ay içinde bırakmakta ve %35’i uzun
yıllar tedaviye başvurmamaktadır. Bu durum hastaların yaşam kalitesinin düşmesine, hastaneye yatış
oranlarının artmasına, bakım masrafları ve mortalitenin yüksek olmasına, depresif ataklara, intiharlara,
tedavinin bozulmasının yanı sıra fonksiyonel durumun bozulmasına ve semptomların artmasına neden
olmaktadır.
İlaç uyumsuzluğunun neden olduğu yüksek nüks oranları ile hastaneye yatışı azaltmanın, hastaların yaşam
kalitelerini arttırmanın ve hastalığın neden olduğu olumsuz yaşam deneyimlerini önlemenin yolu olarak ilaç
uyumunu arttırmayı bir çözüm olarak ileri sürmektedirler. Psikiyatri hemşiresinin görevlerinden birisi de
hastaların ilaç uyumunu arttırmaktır. Hasta ve ailesinin ilaç uyumu etkili, güncel, sorunun çözümüne yönelik ve
kanıta dayalı olarak oluşturulmuş programlarla artırılabilinir.
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Strategies to Enhance Medication Compliance in Mood Disorders
Assoc. Prof. Meral KELLECİ
Of the patients who have attempted suicides or impairing activities, 25-50% develop mood disorders. The World
Health Organization places mood disorders among the diseases that cause severe disability. While the 1-year
recurrence rate of the disease is reported to range between 35.7% and 55%, the 5-year rate is 73%. Each episode
increases the risk of another episode, and each new episode aggravates the disability and losses caused by the
disease .
In mood disorders, to control the frequency and severity of episodes, to avoid the negative psychosocial
consequences, to reduce the accompanying morbidity and mortality, and to promote functionality between
episodes, treatment is required. The first choice in the treatment is drug treatment. Administration of effective
drugs together with psychotherapy enables 60 to 80% of the patients to lead a normal life. The efficacy of drug
treatment is directly related to medication compliance. Rates of medication non-compliance in mood disorders
range from 20% to 60%.
Of the patients who start drug treatment, approximately 60% discontinue the treatment within six months, and
35% do not resume the treatment for many years. This situation leads to a decline in patients’ quality of life, an
increase in hospitalization rates, high healthcare costs, high mortality rates, depressive episodes, suicides,
deterioration of the treatment and functional status, and increases in the symptoms.
In order to reduce high rates of recurrences and hospital admissions caused by the medication non-compliance, to
promote patients' quality of life and to prevent negative life experiences caused by the disease, medication
compliance is suggested as a way of solution. One of the duties of psychiatric nurses is to increase patients’
compliance with medication. The patient’s and the family’s compliance with medication can be increased through
effective, up-to-date, solution-oriented and evidence-based programs.
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Psikiyatri Hemşireliğinde Hasta Hemşire İlişkilerinde Geleceğin Yetişkini Olacak Y ve Z Kuşağına
Yönelik Çalışmalar
Prof. Dr. Nesrin AŞTI
Gezi Parkı direnişinde; yarınına dokunulmayan ve geleceğinin güvence altına alındığından emin olmak isteyen
,sevgi ve şevkatle bunu dile getirmeye çalışan, ait olduğu ülkenin insanı ve doğasıyla bütünleşerek kendini var
etmeğe çalışan gençlik, biz büyükleri şaşırtmış ve çapulcu kavramı ile birlikte sosyologların ilgisini
çekmişlerdir. Bu nesil , ana ve babalar başta olmak üzere eğitimciler ve sağlık çalışanlarının da ilgi alanına
girmektedir.
Sözünü ettiğimiz gençlik ya da çocukluk Y ve Z kuşağı olup kendilerini;
”sabırsız, hırslı, marka bağımlısı,çalıştığı kuruma ve sevgiliye sadakati az,sosyal medyada takılmayı ,işini
internetten görmeyi seven, kolay arkadaş edinen, devamlı aynı işi yapmak,hep aynı saatte işe gelip gitmek
istemeyen.büyüklerin de küçüklerden öğrenecekleri çok şey olduğuna inanan”şeklinde tanımlıyorlar. Ana ve
babaları olan X kuşağı beklentilerini alamadığı zaman sesini çıkarmadan beklerken, Y kuşağı sabretmiyor,
zaman kaybetmek istemiyor,taleplerini açıkça ifade ediyor ve beklediklerini alamıyorlarsa da çekip
gidiyorlar.Görülüyor ki bu kuşak ; tüketim konusunda aileyi yönlendiren, digital teknolojiyle büyüyen, hızı
seven,anında paylaşan ve tepki veren , sabırsız ve girişimci bir nesildir. Özgürlük ve esneklik yaşam felsefeleri
olup otoriteyle çatışma nedenleri içinde kararlarına düşüncelerine ve seçimlerine önem verilmemesi
yatmaktadır (Türk A.,2013,Aştı 2012).
Digital kuşak dediğimiz Z kuşak ise; teknoloji ile iç içe büyüdükleri için coğrafi sınırlamaları olmayacak. Batılı
akranlarıyla kolay uyum sağlayacak, sabırsız ve komplekssiz olacaklar. Çok fazla bireysel ve bağımsız olmaları
nedeniyle tek başına bir yaşam tercih edecekler(Aştı,2012).
Kimlik duygusunu kazanmış/kazanacak gibi görünen Y ve Z kuşağında; gençlik tanımı ve sorunlarında düne
kadar kullandığımız “kimlik bunalımı ve “kimlik karmaşası” tanımlarını, pek dillendirmeyeceğimizi sanıyorum.
Çünkü :
2009 yılında Amerikan üniversitelerinde okuyan 9 bin birinci sınıf öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışmada
bugünün öğrencilerinin (Y kuşağı) entellektüel özgüven, kalabalık önünde konuşma yeteneği ve liderlik
becerisi gibi alanlarda 1966 kuşağından( X Kuşağı ) %50 daha üstün oldukları görülmüştür (Twenge, J.,
Campbell ,W., & Gentile, B. 2012).
2010 yılında gerçekleştirilen bir araştırmada ise , öğrencilerin zevkli bir yemekten veya sevilen kişi ile
olmaktan ziyade özgüvenlerini artıran bir olaya, akademik başarılarından dolayı övgüye veya derslerden
yüksek bir not almaya daha fazla önem verdikleri ve para kazanma, içki içmek veya eski bir dosta zaman
ayırmak yerine, özgüvenlerini pekiştiren başka bir etkinliğe zaman ayırmayı tercih ettikleri görülmüştür
(Twenge, J., Campbell, W., & Gentile, B., 2012).
Araştırmacıların çoğu, gençlerin eski kuşaklara göre daha güçlü bir egoya ve özgüvene sahip olduğunu
vurguluyor. Özgüven sözcüğünü 1890’lı yıllarda psikoloji bilimine kazandıran Amerikalı psikolog William
James bu kavramı, “kişinin başarılarının hedeflerine olan oranı” olarak tanımlanıyor. Başka bir deyişle özgüven,
kendi değerinizle ilgili öznel bir ölçümdür; bu değer, hedeflerinize ulaştıkça artar. Bu açıklama, özgüvenin
sözlükteki “Kişinin kendisiyle ilgili olumlu görüşü veya saygısı” tanımıyla da örtüşüyor (Belke, B.,Leder,
H.,Strobach ,T.,Carbon, C.,2010, www.psychologicalscience.org).

Peki özgüvenli olmanın nesi yanlış? Neden otoriteler özgüven yüksekliğinden rahatsızlar? Ya da bunun aksine
psikologlar ve psikiyatristler neden girişkenlik ve özgüven oluşturma terapileri yapıyorlar?
Çünkü :
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Kişinin kendisiyle ilgili aşırı olumlu görüşü, kibir olup şişirilmiş egolar pek çok genç insanda gerçekdışı
beklentilerin oluşmasına ve bu beklentilere ulaşılmadığı zaman da depresyona yol açıyor. Bu nedenledir ki son
yıllarda antidepressif kullanan “Prozac gençliği” türedi.
Y Kuşağı’nın en belirgin özelliğinin aşırı şişirilmiş bir egoya sahip olmaları olarak gösteriliyor. Bu nedenle
bugünün gençliğini oluşturan bu insanlar, başkaları tarafından ve özellikle otoriteler tarafından –Gezi Parkı
olayında olduğu gibi-şımarık, küstah ve narsisist olarak algılanıyor. Daha da kötüsü, bu kuşak sürekli ilgi açlığı
çekiyor ve doğal olarak beklentileri karşılanmadığı için karamsar ve doyumsuz bireyler haline geliyor (Belk,e
B.,Leder, H.,Strobach, T.,Carbon, C.,2010 ).
1980’lerde çocuk yetiştirmenin en iyi yolunun, pozitif geri besleme ve sürekli övgü yoluyla özgüveni
pompalamak olduğu sanılıyordu Beklentilerin aksine, özsaygısı yüksek insanların stres altında daha kolay ve
daha sık depresyona girdiği, oysa özsaygısı düşük olanların yaşamın inişleri/çıkışları karşısında daha esnek bir
tutum takındığı görülmüştür.
Yüksek özsaygı, kızları bulimia gibi yeme bozukluklarından korurken, sigara ve içki içme, uyuşturucu kullanma
konusunda erkekleri engelleyici bir rol oynamadığı da anlaşılmıştır
Gençlerin egosunu şişirmekten çok, özdenetim yeteneğini geliştirmek gerekir.Özsaygı öz-kavram olarak
nitelendirilen bir bütünün parçası olup, Öz-kavram, kişinin etnik ve akademik kimliğini ve cinsiyetini kapsayan
bir bütündür.Başarılı bir yaşamın sırrı, özsaygının değil iradenin güçlendirilmesinde yatar.Bu görüşe göre
çocuk ve gençler, öncelikle dürtülerini kontrol etmesini öğrenmelidir.Aileler ve otoriteler
çocuklarını/gençlerini hata yapsalar dahi, her koşulda sevdiklerine ve hatalarını düzeltecek potansiyele sahip
olduklarına inandırmalıdır( Baumeister RF , Campbell JD.,Krueger J.,2003).
Olgun insan kendi gereksinimlerini karşılayabilir görüşünü savunan kuramcı ,PEPLAU dur. Peplau’ya göre
yetişkin :
Kendine ve başkalarına saygılıdır,
Duygu ve düşüncelerini rahatça ifade eder,
Diğer insanların gereksinim ve beklentilerine duyarlıdır,
Ne istediğinin ve neye gereksinimi olduğunun farkındadır,
Gereksinimlerini karşılarken başkalarının gereksinimlerine saygılıdır,
Gerek olduğunda yardım ve bilgi ister.
Dolayısıyla ana ve babalar ve otoriteler, bu özellikleri taşımalı
kazandırmalıdır(Pektekin,2013).

ve Y / Z kuşağına

da bu özellikleri

“Hemşire, insan kavramının bireyselliği, zaman ve yer ilişkisinde değişkenliği üzerinde durarak o anki durum
üzerinde yoğunlaşır” görüşünü savunan kuramcı, Orlando’dur. Orlando’nun Etkileşim ve Sıster Callista Roy’un
Adaptasyon kuramına göre Y ve Z kuşağı:
Biyopsikososyal bir varlıktır,
Değişen çevresi ile devamlı etkileşim içindedir,
Sürekli değişen dünyaya uyum sağlamaya çalışır,
Çevreye uyum yaşam için gerekli olup anababaya /otoriteye tepkiler, Y kuşağının var olan doğal tepkileridir.
Y /Z kuşağının kuşağının diğerleri ile ilişkide ve destek sisteminde yaşadığı/yaşayacağı uyumsuzluklarda ;
agresyon,düşmanlık,yalnızlık,yabancılaşma kaçınılmazdır.O halde;
İnsan insana ilişkiler Kuramını geliştiren Travelbee’nin - İnsan dünyaya bir kere gelir,kendine özgü özellikleri
vardır,kimseye benzemez , yeri doldurulamaz.;var olur,gelişir ve değişir-görüşüne göre ; hemşire,hümanist bir
yaklaşımla kendini terapötik olarak kullanır,yani Y / Z kuşağının davranış dinamiklerini bilerek ,Y/ Z kuşağına
yönelik davranışlarının farkında olarak,empati geliştirerek yardımcı olabilir(Pektekin,2013).
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Phil Barker ve Tidal (Gelgit) kuramına göre ;Barkerr’ın “bireyin büyüme gelişimi için gerekli koşulları önceden
görebilme anlamına gelen “Trephotaxis” kavramı dikkate alarak hemşireler :Y /Z Kuşağının stresi ile nasıl
başedebileceklerini,olumlu hale nasıl döndürebileceklerini öğrenmelidir. Bu kuşağa ; öz yardım ve öz kontrol
geliştirmede,toplumsal rolleri almada ve otonomi geliştirmede yardımcı olmalıdır (Pektekin,2013).
Günlük yaşantımızın bir parçası haline gelen elektronik alış verişler ve mobil bilgi erişiminin biçimlendirdiği
bu yeni digital kültürde, özellikle Z kuşağı için herkesin her şeyden haberdar olduğu, bilginin paylaşıldığı,
gizliliklerin ortadan kalktığı bir dünya ele alınmıştır. Evin içini ve özel hayatı gözetleme; telefon kayıtlarını
dinleme; mail yoluyla gönderilen bilgilere; bilgisayardaki bilgilere kolaylıkla ulaşabilme gibi teknolojik
gelişmelerle geleceğin yetişkini z kuşak, George Orwell’in 1984 adlı bilim kurgu romanının karakterleri
olacaktır (Aştı,2012).
Dünyada ve Türkiye’deki aktif ve çoğunluğu genç olan facebook kullanıcı sayısı hızla artmaktadır. Bu günün Y /
Z kuşağı geleceğin ise yetişkin ve yaşlıları ; mektup ve siyah beyaz hatıra fotoğraflarını sanal dünyanın
nostaljik objeleri olarak torunlarına göstereceklerdir.Kahve sohbetleri ve arkadaşlıkları yerini facebook
arkadaşlığına bırakacak ve arkadaşlık kavramının yerini netdaşlık kavramı alacaktır(Aştı,2012).
Gelecekte Y / Z kuşağı; internet üzerinden oturdukları yerden kalkmadan geziyor, öğreniyor, beğeniyor,
doyuyor, eyleniyor, savaşıyor, barışıyor, iyileşiyor, kazanıyor yada kaybediyor olacaklardır.İnsan sıcaklığını
hissetmediğiniz ,kucaklaşarak paylaşamadığınız,doğanın rengine sevginin sinmediği ve “delete” tuşuna bağlı
online yaşam, maalesef iletişimde geleceğimiz olacaktır. Sonuç olarak E sağlık bakımı ,sanal iletişim ve
hemşirelik üzerine yeni kuram ve kavramlar geliştirilmelidir.
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The Future Adults, Y and Z Generations Oriented Studies on patient/nurse Relations in Psychiatric
Nursing
Prof. Dr. Nesrin ASTI
Turkish youth, who want to be ensured about a safe future and declare this concern of theirs with kindness and
compassion and those who try to exist by integrating with the people and the nature of their country, suprised us
grown-ups and they grabbed the attention of sociologists with the term “çapulcu” during Taksim Solidarity
Movement(Gezi Parkı). This generation interests both educators and health workers(health care professionals)
with the inclusion of parents.
This youth/children mentioned above are considered to be Y and Z generatios and they describe themselves as:
“impatient, ambitious, brand-addicted, rare loyalty to the establishment they work for or to their beloved, like to
spend time on social media, like to do their work on the internet, make friends easily, dislike doing the same job
and going to work on the same time every day and believe that grown-ups have so much to learn from youth”. X
generation who have parents keep silent and wait as their expectations do not get satisfied but Y generation on the
contrary do not want to waste time, declare their concerns right away and leave immediately if their expectations
do not get satisfied. It is obvious that this generation leads the family about consumption, grow up with
technology, loves speed, shares and gives out reactions immediately, impatient and enterprising. Freedom and
flexibility are their motto and the reason why they conflict with the authority is that their thoughts and choices
are not valued enough (Türk A., 2013, Aştı 2012).
The Z generation which we call the “Digital Generation” shall not have geographical boundries as they have grown
up with technology. They will accord with western fellows easily and they will be impatient and self confident.
They’ll prefer a sole life as they are too individual and independent (Aştı, 2012)
I don’t think we’ll mention the “identity crisis” or “identity complex” terms that we used for the definition of youth
and its problems so far, for the Y and Z generations that seem to gain their identity concience.
Because;
In 2009 the study made on ninethousand 1st grade students in American Universities showed us that today’s
students (Y generation) have intellectual confidence, have the skills to appeal in public and leadership, 50% more
than 1966 generation ( X generation) (Twengw, J., Campbell, W., & Gentile, B. 2012).
A study made in 2010 showed us that students give more importance to incidents that increase their confidence,
compliment for academical success or getting a good grade than having an enjoyable dinner or spending time with
the beloved and they prefer spending time for a self-confidence increasing activity than earning money, drinking
alcohol or spending time with an old friend (Twenge, J., Campbell, W., & Gentile, B., 2012).
Most of the researchers indicate that young people have stronger ego and self confidence than the old generations.
American Psycholog William James who earned this term to the science of psychology in 1890’s, describes it as:
“the ratio of someone’s success to his aims”. In other words, self confidence is a subjective measure and it increases
as you reach to your aims. This explanation also meshes with the description of “someone’s self-respect or positive
opinion” (Belke, B., Leder, H., Strobach, T., Carbon, C., 2010, www.psychologicalscience.org).
So, what is wrong with being self-confident? Why are the authoroties uncomfortable about this high selfconfidence? Or psychologists or psychiatrists do theraphies on building self-confidence or gumption?
Because:
Someone’s extra positive opinion and exaggerated egos of themselves create extraordinary expectations on so
many young people and depression accurs when not reached at those expectations. That’s why a “prozac nation”
has accured that use antidepressions, lately.
The most distinctive feature of the Y generation is known with their exaggerated egos. That’s why those young
people today are considered as spoilt, arrogant and narcicist –as considered in Gezi Park Solidarity- especially by
the authorities. And even worse, this nation has a lack of attention constantly and become pessimist and insatiate
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individuals naturally because their expectations never get satisfied (Belk,e B., Leder, H., Strobach, T., Carbon, C.,
2010).
In the 1980’s the best way to grow up a child was known as positive feedback and building up self esteem by being
complimentary constantly. But on the contrary, it was seen later that people with high self confidence had
depression more when under stress than people with low self esteem. High self esteem prevented young females
from eating disorders like bulimia but on the other hand it did not prevent young males from smoking, drinking
and using drugs.
Young people’s self-control ability should be improved rather than their overdrawn egos. Self-respect completes a
person’s ethnic and academic identity and sex. The secret of a successfull life depends on building up a strong
consciousness, not self confidence. According to this theory, first of all, children and young people need to learn
how to control their impulses. Parents and authorities must assure their children that they’ll love them and believe
that they have the potential to fix their mistakes (Baumeister RF, Campbell JD., krueger J., 2003).
The theory which depends on the idea that a mature person can supply his own needs, is argumented by the
theorist Peplau. According to Peplau, adults;
Have respect not only to themselves, but also the others.
Can express their feelings and ideas conveniently. They
Are sensitive about other people’s needs and expectations.
Are aware of heir needs and aims.
Respect other people’s needs, while satisfying their own.
Ask for help and information when needed.
That’s why parents and authorities must have these qualities and help Y and Z Generations gain them too
(Pektekin, 2013).
Theorist Orlando arguments the idea that “a nurse, focuses on the moment while mentioning the individuality of
human being and its variability on the relation of time and place”. According to Orlando’s Interaction and Sister
Callista Roy’s Adaptation Theories, the Y and Z Generations are biopsychosocial beings.
They are being in interaction with their constantly changing surrounding.
They try to accord with constantly changing World.
Y Generation’s natural reaction is to react towards parents/authority and according with their surrounding is
necessary for their living.
Aggression, hostility, loneliness, alienation is fatal in the incoordination of relations that Y/Z generations will face
with the others and in supporting system.Then, according to Travelbee who built up the Human to human
Relations Theory, a human being comes to life once, has his own personality, unique, can not be replaced, improves
and changes. And according to that theory, a nurse acts therapeutic with a humanistic behaviour, which means a
nurse can help Y/Z Generations by behaving consciously and developing empathy (Pektekin, 2013).
According to Phil Baker and Tidal’s “coming and going” theory, when Barkerr’s “Trephotaxis” term which means
prevision of the circumstances needed for the individual’s growing and improving, must be considered and the
nurses must learn how to handle Y/Z Generation’s stress and turn it into a positive situation and they must help
those generations for building up their self-control, gaining social roles and improving autonomy (Pektekin, 2013).
The new digital culture which is built up by electronical shoppings and accessing mobile information that became
a part of our lives, a world that everybody has information about everything by sharing and no privacy is created,
especially for the Z Generation.The Z Generation in the future, will be living a life like in George Orwell’s 1984
novel, by the technological changes accuring like watching private properties and lives, listening to telephone
conversations, excessing information in computers via emails (Aştı, 2012).
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The number of young and active facebook users worldwide and also in Turkey, is growing day by day. Today’s Y/Z
Generation, which is tomorrow’s adults and elderlies will show their grandschildren their letters and black and
White photographs as nostalgic objects of the virtual world. Coffee chats will become facebook chats and
friendship will become friends on facebook and internet (Aştı, 2012).
Y/Z Generations in the future, will be travelling, learning, liking, eating, enjoying, fighting, loving, healing, winning
or losing on where they sit on internet. Our future relationships will depend on the life that we’ll live without
feeling the human warmness, without sharing by hugging each other and that will depend on the “delete” button.
And that means new theories and terms must be developed according to virtual relations, e-health care and
nursing.

106

Aile Danışmanlığı
Prof. Dr. Fatma ÖZ
Aile merkezli yaklaşım ile aile bireylerinin sağlıklı olması ve sağlıklılığı sürdürmesi amaçlanır. Bu
yaklaşımlardan biri olan aile danışmanlığında da yaşanan aile içi çatışmalar ve aile içi destek sistemleri
belirlenerek, bu durumları/olaylarıetkileyen faktörler psikolojik, sosyal ve biyolojik yönleriyle değerlendirilir
ve tüm kaynaklar bireylerin sağlık göstergelerini iyileştirmek için kullanılır. Çünkü ruh sağlığının korunması ve
sürdürülmesi için en önemli gerekliliklerden biri,ailenin sosyal destek olarak kullanımıdır (2). Bu nedenle,
sağlıklı ya da hasta bireyi ele alırken aile, sağlık sisteminde birlikte düşünülmesi gerekir. Bu anlayış, her ailenin
bir birey gibi biricik, kendine özgü güç ve işlevlere sahip olduğunu bilmeyi gerektirir. Bu nedenle, aile
danışmanlığında her ailenin bu bağlamda iyi değerlendirilmesini ve farklılıkların göz ardı edilmemesini
vurgulamaktadır. Bunun için, ailelerin bazı evrensel özelliklere sahip olduğu bilinmeli, danışmanlık verilen
ailenin hangi özelliklere sahip olduğu iyi değerlendirilmelidir. Böylece ailenin kendine özgülüğü ve biricikliği
daha iyi anlaşılır (1,3,6,10). Bu özellikler:
• Her aile bir sosyal sistemdir.
• Her ailenin kendi kültürel değerleri ve ilkeleri vardır.
• Her ailenin yapısı vardır.
• Her ailenin temel işlevleri vardır.
• Her aile yaşam döngüsündeki evreleri yaşar.
“Genel Sistemler Teorisi” nden yararlanarak aileyi bir sistem olarak ele alanlar, aile dışı etkileşimler ile aile
içindeki güçler arasında bir denge kurmaya çalışır. Ailelerin nasıl işlev gördüğünü açıklayan açık sistemlerin
bazı özellikleri vardır (1). Bunlar;


Ailede her bir üyenin davranışı diğer üyenin davranışını etkiler,



Bir aileyi diğer aileden ayıran özellikler onların kendilerine özgü davranışları ve sınırlarıdır,



Ailenin açık sistem olarak yeterli düzeyde işlev görmesi için çevresiyle bilgi alışverişi yapması ve
bağlanması gerekir,



Aileler uyum gösteren, denge arayan sistemlerdir,



Ailelerin üyelerinin gelişimi için ortam oluşturma ve sürdürme amacı vardır(1,4).

Aileler kültürel boyutlarıyla sosyal sistemdir. Aile kültürü; aile yapısını ve işlevlerini etkileyen davranışları ve
deneyimleri açıklamak için, üyelerin kazandıkları bilgidir. Aile kültüründe üç öge vardır (1,7).


Aile üyeleri, aile davranışlarını etkileyen mevcut değerleri paylaşırlar



Aile üyeleri için tanımlanmış mevcut roller vardır.



Ailede güç dağılımı ve gücün kullanımı vardır.

Sağlık bakımının odağını yalnızca bireye değil aileye yöneltmek, aileyi yalnızca bir hastalık değil, yapısı,
dinamikleri ve tüm süreçleriyle değerlendirmek günümüzde daha da önem kazanmıştır. Aile Danışmanlığı
Yönetmeliği 4 Eylül 2012 Tarihli ve 28401 Sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır (8). Buna göre, aile
danışmanlığı sertifika programlarıyla aile danışmanı, 300 saatlik teorik, 30’u süpervizyon olmak üzere 150
saatlik uygulamadan oluşan toplam 450 saatlik eğitim ile eğitilecektir. Tıp, hemşirelik, psikoloji, psikolojik
danışma ve rehberlik, sosyal hizmet, sosyoloji ve çocuk gelişimi mezunlarının bu sertifika programından eğitim
aldıktan sonra iş bulma ya da özel çalışma olanağının olacağı açıklanmıştır. Üniversitelerde bu programlar
açılmaya başlanmış, Hacettepe Üniversitesi de sözü geçen fakülte ve bölümlerdeki eğiticilerden oluşan
multidisipliner bir ekiple bu eğitim programını açmıştır. Bu programda da ailenin kendi güç kaynaklarını
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geliştirmesi - işlevselliğini sağlaması, gerçekçi hedefler edinmelerini, açık iletişim kurmalarını ve etkili baş etme
becerilerini kazanması, empati becerilerini geliştirmesi ve kendi yaratıcı çözümlerini ortaya koyması için
hedeflere yönelik içerik hazırlanmıştır. Aile yaşam döngüsünde yaşanabilecek evlilik, ayrılık ve boşanma
sırasında, aile içi çatışmalarda, kriz durumunda yaşanabilecek sorunlarla baş etme ve işlevselliğin
kaybolmaması hedeflenmiştir.
Danışma sürecinde tüm aile üyelerinin geçmişleri ve kişilik yapıları incelenirken aynı zamanda aile bütün
olarak ele alınmalı, danışman her bir üye için empati yaparak sürece katılmalıdır. Bireysel danışmada
kullanılan yorumlama, yüzleştirme onaylama ve destekleme gibi teknikler, aile danışmanlığında da her aileye
uyarlanarak kullanılabilir (5). Aile danışmanlığı, hemşireler için ileri rollerini uygulamaları için bir fırsat, bunu
gerçekleştirmek için gerek alınan mesleki eğitim gerekse birey, aile ve topluma doğrudan hizmet verme
konumunda zengin deneyimlere sahip üyelerdir.
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Family Counseling
Prof. Dr. Fatma ÖZ
Family-centered approach and their family membersare intended tocontinueto be healthy and healthiness. The
family counseling is one of this approaches experienced conflicts in family and family support systems are
determined, these situations/events affecting the factors evaluate as the psychological, social and biological
aspects and all there sources used to improve individuals’ health indicators. Because for mental health protection
and sustaining one of very important requirements is the use of the family as social support (2). Therefore, while
handling healthy or sick family members should be considered together in health systems. This understanding of
each family’s unique as an individual, with its own powers and functionality that requires knowledge. Therefore,
in this context in family counseling of each family a good evaluation and the differences that emphasizes not be
ignored. For this, the family owned some of the universal characteristics should be known, is consulting with the
family, which features should be evaluated. Thus, the specificity and uniqueness of the family understood (1,3,6,10).
It features:






Every family is a social system.
Every family has their own cultura lvalues and principles.
Every family has a structure.
Every family has the basic functions.
Each family lives in the life cycle stages.

"General Systems Theory" by taking advantage of the family considered as a system for dealing with external
interactions the family and within family tries to establish a balance of power. That explains how families function
in open systems have many characteristics (1). These are;
•The behavior of each member in the family affects the behavior of other members,
•Other family, a family of their own behavior and their distinctive features are the limits,
• Family, sufficient to function as an open system with its environment to exchange information and must be
connected,
•Families showing compliance and seeking a balance are systems,
• Family members of the development has the goal of creating and maintaining an environment (1.4).
Families are social systems with cultural aspects. Family culture; affect family structure and function to describe
the behavior and experiences, is that knowledge of the members.
There are three elements in the culture of the family (1.7). These are;




Family members, family influence the behavior of the current share value
Family members are defined for the available roles.
Family has power distribution and use.

The focus of health care to the individual not only to direct family, the family is not only a disease, evaluation by
structure, dynamics and all processes has gained more and more importance nowadays. Family Counselling
Regulation dated 4 September 2012 and was published in the Official Gazette No. 28401 (8). Accordingly, with
family counseling family counselor certification program, 300 hours of theoretical, 30 süpervision the application,
including a total of 150 hours with 450 hours of training will be trained. Medicine, nursing, psychology, guidance
and counseling, social work, sociology and child development from this certificate program graduates find jobs
after training or special studies are described that possibility. These programs at universities began to open. At
Hacettepe University faculties and departments in a multidisciplinary team consisting of trainers in this training
program has opened. In this program, the family's own power resources development - the functionality to provide
realistic targets to acquire, open communication and effective coping skills are learned, empathy skills and their
own creative solutions to demonstrate target-oriented content has been prepared. To live in the family life cycle,
marriage, separation and divorce, during the conflicts within the family in a state of crisis to deal with potential
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problems and avoid loss of functionality has been targeted. The history of all family members in the counseling
process and at the same time examining the personality structure of the family as a whole should be handled by
consultants empathy for each member should be involved in the process (5). Used in the interpretation of
individual counseling, confrontation techniques such as validation and support, family counseling adapted to be
used in every family. Family counseling for nurses are an opportunity for advanced practice roles, to realize it
received vocational training and individual, family and community nurses who have rich experiences in direct
service positions are members.
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Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Psikiyatri Hemşireliği Uygulamaları
Hem. Çiğdem DANAOĞLU
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (Trsm) Amacı: Belirli bir coğrafi alanda yaşayan,ağır ruhsal hastalığı olan hastaları
merkeze kayıt altına almak,gezici ekiplerle düzenli takip,tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlayarak yeti
yitiminden işlevselliğe geçilerek topluma yeniden kazandırmaktır.
Trsm ‘de, F-20-29, Şizofreni, Şizoaffektif Bozukluk, Delüzyonel Bozukluk, Atipik Psikoz, ve F-31.0 – 31.9, Bipolar
Bozukluk tanısı olan hastalar kayıt altına alınıp, takipleri yapılır.
Trsm Bolu da 270000 nüfusa hizmet vermektedir. Bu hizmeti yaparken, Bolu genelindeki kurum ve
kuruluşlarla koordinasyonu sağlar. Bolu; Merkez Doğu, Gerede, Dörtdivan-Merkez Güney, Seben, KıbrısçıkMerkez Kuzey, Mengen, Yeniçağa-Merkez Batı, Mudurnu, Göynük olmak üzere 4 bölge belirlenmiş olup, 4 ekip
ile hizmeti vermektedir
Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde halen 2 Doktor, 8 Hemşire, 2 Sağlık memuru, 1 Psikolog, 1 Sosyal
çalışmacı, 1 Güvenlik görevlisi, 2 Şoför, 2 Temizlik personeli, 1 Veri elemanı çalışmaktadır.
2008-2014 Trsm Kayıtları:
Psikoz tanısı alan hastalar (F20-29,şizofreni,şizoaffektif bozukluk,Atipik psikoz…)
Toplam ulaşılan liste kaydı:1667
Trsm kayıtlı hasta: 596,
Silinen kayıt: 962
Bipolar Bozukluk Tanısı alan Toplam liste:1490
Trsm kayıt :219
Silinen kayıt:301
Toplam TRSM kayıtlı hasta sayısı:815
Hastanın Hastane-Trsm Ev Takip Süreci: Hastanın takibi hastane yatışı ile başlar, bu süreçte Trsm hemşiresi
hastayı hastanede düzenli olarak ziyaret eder. Hasta ile ilgili düzenlenen tedavi toplantılarına katılır,
hastanedeki diğer meslek grupları, hasta ve hasta ailesi ile koordine çalışır. Bakım planının oluşturulmasını
sağlar.
Bakım Planının Oluşturulması: Bakım planında ruhsal durum, fiziksel hastalık, barınma, ekonomik durum, aile,
sosyal yaşam bakımından hasta değerlendirilir. Hazırlanan bakım planına göre öncelikli ihtiyaçlarına yönelik
hedefler belirlenir. 6-12 Ayda bir yeniden değerlendirebilmesi için toplantı düzenlenir. Toplantıya hasta ve
hasta yakınları yanı sıra tedavi ve bakımdan sorumlu tüm taraflar katılır.
Trsm 'de Hemşirelik Uygulamalarında; Değerlendirme, Eşgüdüm, Hasta haklarını gözetme, Sevk etme, Eğitim,
Rehabilitasyon faaliyetleri, Ev ziyaretleri, Krize müdahale, Fiziksel müdahale, ilaç uygulamaları ve
değerlendirilmesi gibi görevleri yerine getirir.
Trsm’ de kayıt altına alınan hastanın danışman hemşiresi belirlenir, hastalık öyküsü alınır, hastanın
ihtiyaçlarına göre diğer meslek grupları ile koordine çalışır. Hastanın haklarını gözetmede bilgilendirme,
yönlendirme ve destek sağlamada yardımcı olur. Hasta akut döneminde hastaneye sevk işlemi ve Trsm’ ler
arası sevk işlemini yürütür. Trsm hemşiresi psiko eğitim, sosyal beceri eğitimi, aile eğitimi, etkileşim grupları
ve hizmet içi eğitimleri yürütür. Trsm’ de yapılan rehabilitasyon hizmetlerinde hastaya eşlik eder. Tedaviye
dirençli hasta grupların da güven ilişkisini oluşturmak için belirli aralıklarla ev ziyareti düzenler, gerekli
durumlarda doktoru ev ziyaretine dahil eder. Akut dönemlerde aileden bilgi alır ve yönlendirir. Ayda bir kilo ve
bel çevresine bakılır. İlaç yan etkileri ile ilgili hasta ve aile bilgilendirilir. Tetkikleri yapılır.
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Trsm Hemşiresini Yaşadığı Zorluklar: Trsm hemşiresi sahada hasta ve hasta ailesi, çevre ve mesleki açıdan
birçok zorlukla karşılaşmaktadır.( Fiziksel ve sözel şiddet riski, mevsimsel ve coğrafi zorluklar, branşlaşmanın
olmaması, kronik hastalarla çalışıyor olmak…)
Sonuç olarak Trsm hemşiresinin hastanın yaşadığı ortamda tedavi bakımını üstlenmesi doğrudan koruyucu
etkisi tartışılmaz bir gerçektir. Çeşitli ülkelerde başarılı model uygulamalarının bilinmesi ülkemizde henüz
emekleme aşamasında olan Toplum Ruh Sağlığı hemşireliğin için iyi bir model oluşturacaktır.
Kaynaklar:


Bag, B. (2012)



Psikiyatride güncel yaklaşımlar. Toplum ruh sağlığı merkezinde hemşirenin rolü: İngiltere örneği.
Doi:10.5455/cap.2012428



Ensari, H. Koruyucu psikiyatri açısından bolu toplum ruh sağlığı merkezi rehabilitasyon çalışmaları.
Türkiye Klinikleri J Psychiatry –Special Topics 2011;4:86-93
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Psychiatric Nursıng Practice in the Community Mental Health Center
Nurse Çiğdem DANAOĞLU
The aim of the community mental health care center is (CMHCC) is to find, record, follow-up and treat and
rehabilitate the patients with severe mental illnesses living in a defined geographical area. Diagnosis of the
patients whom we are working with are schizophrenia, schizoaffective disorder, delusional disorder, atypical
psychosis and bipolar disorder.
CMHCC Works in the city where the population is 270,000. Bolu divided into four region each region have their
own team. Central east includes Gerede and Dörtdivan; central south includes Seben and Kıbrısçık; central north
includes Mengen and Yeniçağa; central west includes Mudurnu and Göynük.
Community Mental Health Center in Bolu still two doctors, eight nurses, two health officers, one psychologist, one
social worker, one security guard, a second driver, two cleaning staff.
Patients with a diagnosis of psychotic spectrum disorder in between 2008-2014: Total reached recorded patients
were 1667 and patients enrolled to the CMHCC were 596. Patients with a diagnosis of bipolar disorder in between
2008-2014: Total reached recorded patients were 1490 and patients enrolled to the CMHCC were 290. Total
number of patients registered at the CMHCC was 815.
Follow-up of patients starts with the hospitalization. Nurses visit the patients regularly in the hospital; attend
meetings of the treatment of patients in the hospital with the other professional groups, patients and families;
make the maintainance plan. Maintenance plan includes mental state, physical illness, housing, economic status,
and social life of the patients and their family. According to the maintenance plans and towards the priority needs
meeting with the patient is held once monthly.
Evaluation and coordination of the patients needs; observance of the patients rights; making consignment,
education and rehabilitation activities and home visits; intervention of health care are main jobs of CMCHCC
nurses. According to the needs of the patient nurses start to work in coordination with other professional groups.
In upholding the rights of patients to inform, nurses try to provide guidance and support. CMHCC nurses makes
psychoeducation, social skills training, family education, interaction groups and conducts in-service training. Trsm
'also accompanies the patient in rehabilitation services. Current challenges of CMHCC nurses in the field face many
challenges such as physical and verbal violence risk, seasonal and geographical difficulties of branching absence
and working with the chronic patients.
In conclusıon the CMHCC nurses whom take care of the patients in their lenvironment could be directly protective
of the diseases. There are successful models of this in various countries
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Şizofreni Hastalarının Aileleri için Aileden Aileye Destek Programı
Doç. Dr. Zekiye ÇETİNKAYA DUMAN -Yard. Doç. Dr. Kerime BADEMLİ
Şizofreni hastaları aile içinde ve toplumda kendilerinden beklenen rolleri yerine getiremedikleri için zorluk
yaşamakta ve sürekli olarak aile bakımı ve desteğini almak zorunda kalmaktadır Şizofreni hastalarının çoğu
aileleri ile birlikte yaşamaktadır ve aileler çoğu zaman bakım verme rolünü herhangi bir destek almadan yerine
getirmektedirler (12). Şizofreni hastasına bakım verenlerin yaşadıkları kronik stresin bir sonucu olarak ruhsal
ve fiziksel sağlık durumlarında bozulma yaşadıkları açıklanmaktadır. Şizofrenili bireye bakım verenlerde
depresyon prevalansının genel nüfusa kıyasla iki kat daha yüksek olduğu, bakım verenlerin %14-%72’ sinin
ruhsal sağlık sorunu bulunması açısından riskli grup olduğu belirtilmektedir (2,8,9).
Aileler yaşadıkları zorluklar ile nasıl baş edeceklerini bilememekte ve sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmak
ve tedaviye aktif katılmak istemektedirler (1,6,10). Sağlık çalışanları tarafından ailelere bilgi verilmesi,
duyguların paylaşmasının desteklenmesi, dinlenilmesi ve erken müdahalede bulunulması, ailelerin
başetmelerini güçlendirmekte ve bilgilerini arttırmakta (5) fakat ruhsal sağlıklarını, yüklerini ve duygu
ifadelerini az etkilemektedir (9). Walz ve ark.(2001), tarafından şizofreni hastalarının bakım verenleri ile
yapılan çalışmaların meta analizinde psikoeğitim müdahalelerinin hastalığın tekrarlanma oranını %20 azalttığı
belirtilmektedir (15). Ancak psikoeğitim müdahaleleri sadece araştırma dahilindeki ailelere uygulanmakta, bazı
aileler hastaları hastaneye yattığı zaman psikoeğitim alabilmektedirler (7).
Aile müdahalelerinden biri olan psikoeğitimin sağlık çalışanları tarafından yürütülen uygulamaların içinde yer
almaması aileden aileye destek programlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur (4,11). Aile destek
programlarının amacı, benzer problemi olan kişilerin karşılıklı olarak sosyal ve duygusal açıdan birbirlerine
destek olmalarını sağlayarak olumlu yönde sosyal, duygusal ve kişisel gelişimi desteklemek, başetme
becerilerini geliştirmek, ruhsal hastalığın nedenleri ve tedavisi konusunda bilgi sağlamak ve sosyal desteğin
artmasını sağlamaktır (10,16).
AAD programının geliştirilmesi ve uygulanmaya başlanması ile bakım verenlerin birbirinden duygusal destek
alabilecekleri bir ortam oluşturularak, birbirileri ile etkileşimde bulunmaları, ruhsal hastalığın nedenleri ve
tedavisi hakkındaki bilgilerinin artması, yaşadıkları güçlüklerle baş edebilmeleri ve ruhsal sağlıklarının
korunması hedeflenmektedir.
Bu çalışma aileden aileye destek programının, şizofreni hastalarının bakım verenlerinin baş etmeleri ve ruh
sağlığı üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM
Araştırmada randomize ön test-son test kontrol gruplu araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma İzmir
Şizofreni Dayanışma Derneği’ne kayıtlı şizofreni hastasına bakım verenlerle yapılmıştır. Araştırmanın
örneklemi; araştırmaya katılmaya gönüllü, okuryazar, 18 yaş üstünde, 3 aydan daha uzun süredir hastasının
bakımından primer sorumlu olan, hastasının bir yıl ve üzeri süredir şizofreni tanısı olan bakım verenlerden
oluşmuştur. Deney grubunda 22, kontrol grubunda toplam 24 olmak üzere 56 bakım veren ile çalışma
tamamlanmıştır. Araştırmada bakım verenlerin ruhsal sağlık durumlarını belirlemek için “Genel Sağlık Anketi”
(GSA) ve baş etme yöntemlerini belirlemek için de “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği” (SBÇTÖ) kullanılmıştır.
Araştırma üç adımda yürütülmüştür. Birinci adımda “Aileden aileye destek programı” geliştirilmiştir. İkinci
adımda “Aileden aileye destek programını” sürdürecek gönüllü kişiler belirlenmiş ve eğitilmiştir. Üçüncü
adımda eğitim alan bakım verenler diğer bakım verenleri eğitmişlerdir. Destek grupları her bir grup 11-12 kişi
olacak şekilde oluşturulmuş, her grup öncesi destek programını yürütecek kişi ile araştırmacı toplantı yaparak
ve o gün yapılacak olan oturumun teması gözden geçirilmiştir. Her grup haftada bir gün 2 saat olacak şekilde
toplam sekiz haftada tamamlanmıştır. Destek gruplarının başında, sonunda, sonrası üçüncü ve altıncı ayda
deney ve kontrol grubuna GSA ve SBÇTÖ uygulanmıştır.
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BULGULAR
Kontrol grubundaki bakım verenlerin dört ölçümden elde edilen GSA puan ortalamaları arasında anlamlı fark
olmadığı (p>,05, ya da 2Friedman: 5,471 p: ,140), deney grubundaki bakım verenlerin dört ölçümdeki puan
ortalamaları arasında ise ileri düzeyde anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<,001). Deney grubundaki farkın
hangi ölçümler arasında olduğunu belirlemek için yapılan Bonferroni düzeltmeli Wilcoxon ileri analizinde
deney grubundaki bakım verenlerin, aileden aileye destek programından sonra, üçüncü ay ve altıncı aydaki
puan ortalamaları başlangıçtaki puan ortalamalarından anlamlı olarak daha düşük (p<,05) bulunmuştur.
SBÇTÖ kendine güvenli yaklaşım, alt boyutunda aileden aileye destek programına katılan bakım verenlerin,
program öncesi puanları ile programdan sonra, 3. ve 6.ayda yapılan ölçümlerdeki puan ortalamalarında anlamlı
fark görülmüştür. İyimser yaklaşım alt boyutunda, deney grubunda program sonrası puan ortalamaları
program öncesi ve program sonrası, altıncı ay ölçümlerinden anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Sosyal
destek arama yaklaşımı alt boyutunda deney grubunda program öncesi puanları anlamlı olarak üçüncü ve
altıncı aydaki puanlarından daha düşük çıkmıştır.
Çaresiz yaklaşım alt boyutunda deney grubunun başlangıçtaki çaresiz yaklaşım puan ortalamaları anlamlı
olarak program sonrası, üçüncü ve altıncı aydaki ölçümlerden daha yüksek bulunmuştur. Beş alt boyutun
tekrarlayan ölçümlerinde kontrol grubundaki bakım verenlerin puanları arasında anlamlı farklılık
bulunmamıştır. Boyun eğici yaklaşım alanında ise, program öncesi ile program sonrası 3. ve 6.ayda yapılan
ölçümlerdeki puan ortalamaları arasında hem deney hem de kontrol grubunda anlamlı fark yoktur.
SONUÇ
Sonuç olarak aileden aileye destek programının şizofreni hastalarının bakım verenlerinin baş etme yöntemleri
ve ruh sağlığı üzerinde olumlu sonuçları vardır. Aileden aileye destek programına katılan bakım verenlerin
stresle baş etmede program sonrası etkili yöntemler kullanabildiği ortaya çıkmıştır. Çalışmalarda aile
müdahalelerinin ailelerin iyi oluşunu arttırdığı, hastalık süreci ile baş etmelerini geliştirdiği, ruhsal iyiliklerini
korumaya etkisi olduğu belirtilmektedir (3, 13, 14). Aileden aileye destek programında bakım verenler
kendilerini ifade etme imkanı bulmakta, kendi sorunlarına farklı bakış açısı ile bakabilmekte, yaşadıkları
sorunlarla baş etme yöntemlerini tartışabilmekte ve hastalık hakkında bilgi edinebilmektedirler. Akran
gruplarının sağladığı destekleyici ilişki, kişiyi olumlu olarak etkilemekte, stresörlere ve zorlanmalara karşı
koruyucu rol oynamaktadır (10). Aileden aileye destek programının oluşturulması ve ülke genelinde
yaygınlaştırılması ile ulusal ruh sağlığı politikaları doğrultusunda kronik psikiyatri hastalarının aileleri tedavi
ve rehabilitasyon sürecine dahil edilebilirler.
Anahtar sözcükler: Aileden aileye destek programı, psikoeğitim, şizofreni, bakım veren
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For Families of Patients with Schizophrenia the Family-to-Family Support Program
Assoc. Prof. Zekiye ÇETİNKAYA DUMAN – Assist.. Prof. Kerime BADEMLİ
Since patients with schizophrenia are unable to fulfill the roles expected of them in the family and society, they
have trouble in their life and often cannot lead a life without their families’ support and care. Most of the
schizophrenia patients live together with their families and the families usually fulfill the role of caregiving
without outside support (12). It has been reported that chronic stress that the caregivers of schizophrenia patients
suffer cause deterioration in their physical and mental health. It has also been reported that the prevalence of
depression in caregivers of schizophrenic individuals is twice higher than that in the general population, and that
14% - 72% of caregivers are in the risk group since they have mental health problems (2,8,9).
Families do not know how to cope with the difficulties they have and thus want to cooperate with health
professionals and to actively participate in the treatment (1, 6,10). Health professionals’ providing information for
families, supporting them to share their feelings, and intervening with the problem earlier help families to cope
better (5) but it was less successful in ccancing family members’psychological morbidities, burden or expressed
emotion (9). Meta-analysis of studies conducted with caregivers of patients with schizophrenia by Walz et al.
(2001) revealed that psycho-education interventions reduced the recurrence rate of disease by 20% (15). However,
only the families within the scope of the study have psychoeducation interventions, and some families receive
psychoeducation only when their patients are hospitalized (7).
The fact that psychoeducation, one of the family interventions, which is not included in practices carried out by
health care workers has brought about the family-to-family support programs (FFS) (4, 11). By encouraging those
who have similar problems to support each other socially and emotionally, family support programs aim to
improve their social, emotional and personal development, to improve their coping skills, to provide them with
information on the causes and treatment of the mental disorder and to increase social support (10, 16). The
purpose of the development and implementation of an FFS programme is to create environments where caregivers
can interact with and receive emotional support from each other, increase their knowledge about the causes and
treatment of mental illnesses, better cope with their difficulties and protect their own mental health.
This study was carried out to determine the effects of the FFS program on mental health of caregivers of patients
with schizophrenia and their coping with the disease.
METHOD
In the study, randomized pretest-posttest control group research design was used. The research was conducted on
the caregivers of people with schizophrenia registered in Schizophrenia Solidarity Association of Izmir. The study
sample is constituted by caregivers who volunteered to participate in the research, who are literate, over 18 years
of age, primarily responsible for the patient’s care for more than 3 months, and whose patient has the diagnosis of
schizophrenia for a year or more. The study was completed with 56 caregivers (22 in the experiment group and 24
in the control group). In the study, the General Health Questionnaire (GHQ) was used to determine the mental
health status of the caregivers and Coping Style Inventory (CSI) to determine their coping methods.
The research was conducted in three steps. In the first step, the FFS program was developed. In the second step,
volunteers to carry out the FFS program were selected and trained. In the third step, the caregivers who had had
training trained the other caregivers in the study. Each support group was composed of 11-12 people. Researchers
had a meeting with the person to carry out the program in each group and they altogether reviewed that day’s
program. Each group had training once a week for two hours and completed the program in eight weeks. Both the
experiment groups and the control groups were subjected to GHQ and CSI at the beginning, end, third and sixth
months of the support programs.
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FINDINGS
There were no differences between the mean GHQ scores of caregivers in the control group obtained from four
measurements (p>.05, or 2Friedman: 5.471 p: .140), but there were significant differences between the mean scores
of caregivers in the experiment group (p <. 001). In order to determine between which measurements of the
experiment group there was a difference, further analysis performed with Bonferroni-corrected Wilcoxon test and
it was found that the mean scores of caregivers in the experiment group obtained at the third and sixth months
after the FFS program were significantly lower than those obtained at the beginning of the program (p <.05).
In the self-confident approach subscale of CSI, there was a significant difference between the pre-program mean
scores and the mean scores obtained at the third and sixth months after the program by caregivers in the
experiment group participating in the FFS program. In the optimistic approach subscale, post-program mean
scores of the caregivers in the experiment group were significantly higher than the mean scores they obtained
before and at the sixth month after the program. In the subscale of seeking social support approach of the
experiment group, the pre-program mean scores were significantly lower than those obtained at the third and
sixth months after the program.
In the helpless approach subscale of the experimental group, the pre-program mean scores were significantly
higher than those obtained at the third and sixth months after the program. Repeated measurements of the five
sub-scale scores of caregivers in the control group did not differ significantly. In the submissive approach subscale
of both the experimental group and the control group, there was no significant difference between the preprogram mean scores and the third and sixth month mean scores after the program.
CONCLUSION
In conclusion, it can be said that the family-to-family support program has positive effects on coping methods of
the caregivers of schizophrenia patients and their mental health. It was found that caregivers who participated in
the FFS program were able to use effective methods in coping after the program. In several studies, it has been
reported that family intervention improved families well-being, helped them cope with the disease process better,
and helped them to protect their psychological well-being (3, 13, 14). In the FFS program, caregivers have an
opportunity to express themselves, can see their problems from a different point of view, discuss the methods to
cope with their problems and obtain information about the disease. A supportive relationship that peer groups
provide has a positive impact on people, and plays a protective role against stresses and stressors (10). In line with
the national mental health policies, the establishment and spread of FFS programs throughout the country could
be include the families of chronic psychiatric patients in the treatment and rehabilitation programs.
Key Words: Family to family support program, psychoeducation, schizophrenia, caregiver
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Adli Psikiyatri Hemşireliği
Doç. Dr. Gülsüm ANÇEL
Adli Psikiyatri Hemşireliği(APH) suç işlemiş psikiyatri hastalarının bakım ve yönetimi ile ilgili özel bir
hemşirelik dalıdır. APH Peternelj-Taylor and Hufft(1997 tarafından “psikiyatri hemşireliği felsefe ve
uygulamasını sosyo-kültürel ortam ve suç sistemi içinde entegre ederek birey, aile ve topluma kapsamlı bakım
vermeyi sağlayan bir disiplin” olarak tanımlanmıştır APN si, kurban ya da şiddet uygulayan kişinin
değerlendirmesini yapar, suçlunun hüküm giymesi, cezaya karar verilmesi, sabıkalı kişinin yeniden suç
işlemesi, tedavi ve suçu önlemeyi etkileyecek kanıtları toplar. APN uygulamaları, suçu nedeniyle adalet sistemi
sürecine giren ruh sağlığı bozuk bireylerin değerlendirilmesi, hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması
ve değerlendirilmesini formüle eder. APN nin rol ve yeterlilikleri tüm dünyada farklılık göstermekte, rol ve
sorumluluklara yönelik ciddi bir belirsizlik bulunmaktadır. Bununla birlikte APN nin sahip olması gereken
beceriler belirlenmiştir ve bu beceriler genel psikiyatrik bilgi ve becerilere ek olarak; risk belirleme, birey,
kurum ve topluma yönelik risk yönetimi, öfke ve düşmanlık yönetimi, güvenli ve terapötik çevre sağlama ve
suça odaklanan girişimleri içermektedir. Türkiye’de ruh sağlığı hemşireleri olarak APN konusunda kendimize
soracağımız çık fazla soru bulunmaktadır: APN de neredeyiz, gereksinimlerimiz neler, neleri bilmemiz
gerekiyor, ne yapmalıyız ve yapabiliriz?….
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Forensic Psychiatric Nursing
Assoc. Prof. Gülsüm ANÇEL PhD RN.
Forensic Psychiatric Nursing (FPN) is a speciality which concerned the care and management of people with
mental health problems who are offender. FPN defined by Peternelj-Taylor and Hufft(1997) as “the integration of
mental health nursing philosophy and practice within a socio-cultural context that includes the criminal justice
system to provide comprehensive care to individual clients, their families and their communities” FPN may assess
victim/perpetrator and gather evidence that may influence conviction, sentencing, recidivism, treatment, and
prevention. Forensic mental health nursing practice is the assessment and formulation, planning, implementation
and evaluation of nursing care for with people experiencing mental disorder who are involved in criminal justice
processes. The, roles and requirements of FPN is vary across the world and there is considerable confusion
surrounding the role and responsibilities of FPN. However, it has cleared that FPNs must have had some skills
including risk assessment, management risk at individual, interpersonal, organisational and community levels,
anger and hostility management, maintainance of environment which are safe and therapeutic and offence-focused
interventions in addition to general psychiatric knowledge and skills. In Turkey, as psychiatric mental health nurses
we should ask many questions about FPN, such as, where we are , what we need, what we should know, what we can
and should do….
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SÖZEL SUNUM OTURUMU 1
Tarih: 01.09.2014

Salon: S

Saat: 15:00-17:30

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zekiye ÇETİNKAYA DUMAN
[SS-001]

Psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerde duygusal zeka ve iletişim becerileri ilişkisi
Mihriban Tuncer, Meral Demiralp
GATA

[SS-002]

Psikiyatri hemşireliği dersi alan ve almayan üniversite öğrencilerinin etik duyarlılık,
özerklik ve bireysel gelişim düzeylerinin bazı sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi
Satı Dil, Mustafa Furkan Ürün, Serkan Temel
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

[SS-003]

Akut Psikoz Hastalarında Algılanan Sosyal Desteğin İşlevsel İyileşme Düzeylerine Etkisi
Sevil Er1, Sibel Asi Karakaş2
1Merzifon
2Atatürk

[SS-004]

Askeri Hastanesi, Merzifon, Amasya

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği ABD, Erzurum

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Amaçları Ve Sosyal Uyumları İle Aleksitimi Düzeyleri
Arasındaki İlişki
Satı Coşkun Dil, Dilek Sülük
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

[SS-005]

Hemşirelik Öğrencilerinde Ölüm Kaygısı
Merve Şahin1, Fatma Demirkıran2, Filiz Adana3
1Adnan

Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği
Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Aydın
2Adnan

Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Aydın
3Adnan

Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Aydın
[SS-006]

Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Zor Hasta Algısı ve Zor Hasta İle İletişimlerinin
Belirlenmesi
Gülşah Acar, Kadriye Buldukoğlu
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya

[SS-007]

Hemşirelerin Tedavi Ve Bakımda Teknolojinin Kullanımına İlişkin Düşünceleri Ve
Bilgisayar Özyeterlilik Algısının İncelenmesi
Ayşe Çevirme1, Özge Kaynak1, Nezihe Uğurlu2, Kevser Özdemir3, Gülgün Durat1
1Sakarya

Üniversitesi
Sağlık
Yüksekokulu,
Hemşirelik
Bölümü,
Sakarya
Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Sakarya
3Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Sakarya
2Muğla
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[SS-008]

Hemşirelerin Problem Çözme ve Atılganlıkları Arasındaki İlişki
Hatice Polat1, Fatma Demirkıran
1Sağlık

Bakanlığı

2Adnan

[SS-009]

Menderes Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı

Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin İntihar Davranışı ve İntihar Girişiminde
Bulunan Bireylere İlişkin Duygu, Düşünce ve Deneyimleri
Serpil Türkleş1, Mualla Yılmaz1, Pınar Soylu2
1Mersin
2Adana

[SS-010]

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağ.ve
Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Adana

Hast.Hemş.ABD,

Mersin

Psikoeğitimin Şizofreni Bakım Vericilerinin Yük Algılarına Etkisi
Müge Çabuk1, Hülya Arslantaş2
1Adnan

Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi, Aydın

2Adnan

Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı, Aydın
[SS-011]

Servis ortamının hastalar tarafından değerlendirilmesi
Burcu Ceylan1, Selda Aydın2, Hacer Aydöner2
1Hemşirelik
2Ernköy

[SS-012]

Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Konya

Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul,

Hemşirelerin kişilik bozukluğu hastalarıyla yaşadığı zorluklar ve tutumları
Nurhan Eren
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Sosyal Psikiyatri Servisi
İstanbul
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SÖZEL SUNUM OTURUMU 2
Tarih: 01.09.2014

Salon: Kırmızı

Saat: 15:00-17:30

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gülseren KESKİN
[SS-013]

Şizofreni Hastaları ve Bakım Veren Yakınları: Sosyal İşlevsellik ve Yük Duygusu
Yunus Kaya, Fatma Öz
Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara

[SS-015]

Psikiyatri Hastası Bağımsızlık Düzeyi Ölçeği (PHBÖ)’nin Geçerlilik VE Güvenilirlik
Çalışması
Elif Özge Acele1, Aslı Kert1, Tuğba Siviloğlu1, Kadriye Özaydın1, Ayşegül Bilge2, Olcay Çam2
1Ege
2Ege

[SS-016]

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD,İzmir
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, İzmir

İhmal Edilen Bir Gerçek: Duyusal Problemlerin Yoğun Bakım Hastalarına Etkileri
Yeter Sinem Üzar Özçetin, Duygu Hiçdurmaz
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim dalı, Ankara

[SS-017]

Psikiyatri Kliniklerdeki Hemşirelik Süreci Bakım Planı Kullanım Kayıtlarının
İncelenmesi
Nesibe Günay Molu, Rükuye Burucu, Deniz Sağlam Özdemir, Figen Türk Düdükcü
Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-Konya

[SS-018]

Bir AMATEM kliniğinde hemşirelik bakımı ve uygulamaları
Ayşegül Savaşan, Dilek Ayakdaş, Özlem Karadağ
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

[SS-019]

Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerde Duygu Dışavurumu ve İntihar Olasılığının
Belirlenmesi
Satı Demir
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara

[SS-020]

Kars'ta Görev Yapan İmamların Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançları
Nihal Bostancı Daştan1, Nurhayat Kılıç2
1Kafkas
2Çoruh

[SS-021]

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,Psikiyatri Hemşireliği AnaBilim Dalı,Kars
Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik AnaBilim Dalı, Artvin

Lise öğrencilerinde saldırganlık düzeyi ve etkileyen etmenler
Dilek Avcı1, Mahmut Kılıç2, Kevser Tarı Selçuk1, Tuğba Uzunçakmak2
1Balıkesir
2Bozok

[SS-022]

Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu, Balıkesir, Türkiye.
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Yozgat, Türkiye.

Şizofreni hastalarında genetik yatkınlık düzeyinin ve bu durumun bireylerin yaşları ile
ilişkisinin belirlenmesi
Ali Kaplan1, Şafak Taktak2, Ayla Ünsal3
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1Ahi

Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği, Kırşehir
Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri ve Adli Tıp Uzmanlığı, Kırşehir
3Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Esasları, Kırşehir
2Ahi

[SS-023]

Şizofreni hastalarının stresle başa çıkma tutumlarının bazı değişkenler açısından
incelenmesi
Gülay Taşdemir1, Gülseren Keskin2
1Pamukkale
2Ege

[SS-024]

üniversitesi denizli sağlık yüksekokulu
üniversitesi atatürk sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu

Kentsel Kesimde Depresyona Yönelik Tutumlar
Aysun Babacan Gümüş
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Çanakkale

125

SÖZEL SUNUM OTURUMU 3
Tarih: 01.09.2014

Salon: Yeşil

Saat: 15:00-17:30

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hülya BİLGİN
[SS-025]

İstismar ve İhmale Uğramış Adölesanların Benlik Saygıları ve Ruhsal Durumlarının
Belirlenmesi
Arzu Aydoğan1, Nermin Gürhan2
1Gülhane
2Gazi

[SS-026]

Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi
Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu

İnternet bağımlılığı: Bağlanma stili ve şiddet eğilimi yönünden bir inceleme
Aysun Babacan Gümüş, Sevinç Şıpkın, Arzu Tuna
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Çanakkale

[SS-027]

Üniversite 1. Sınıf Öğrencilerinin Ayrılma-Bireyleşme Özelliklerinin Belirlenmesi
Nalan Gördeles Beşer, Figen İnci
Niğde Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

[SS-028]

Hemşirelik öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin incelenmesi
Ayşegül Yüksel1, Esra Engin2, Emel Öztürk Turgut2
1Ege
2Ege

[SS-029]

Üniversitesi Hemşirelik Fak., Mezun Öğrenci
Üniversitesi Hemşirelik Fak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ndeki Şizofrenik Bozukluk Hastalarına Uygulanan Öncü
Belirtileri Tanıma Eğitiminin İçgörü ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Ayşegül Bilge1, Gizem Beycan Ekitli1, Nadide Embel2, Fatma Gül Kaya2, Hira Sema Kalkan3, Miraç
Kaygı Oğulluk3
1Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A
Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu
3Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
2Ege

[SS-030]

Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireylere Bakım Veren Aile Üyelerinin Yaşadığı Güçlüklerin
Belirlenmesi: Kalitatif Bir Araştırma
Esin Cerit1, Figen İnci2, Nuray Şimşek3
1Bozok

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği,Yozgat
Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu,Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları
Hemşireliği,Niğde
3Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği,Kayseri
2Niğde

[SS-031]

Onkoloji Hemşirelerinin Hastaların Psikososyal Gereksinimlerini Tanılama Becerileri
Tuğba Pehlivan, Leyla Küçük
İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Fakiltesi Ruh Sağlığı ve Psikiyatri
Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

[SS-032]

Atılganlık Eğitiminin Bedensel Engelli Ergenlerin Beden İmaji, Benlik Saygısı ve
Kendilerine Yönelik Tutumları Üzerindeki Etikinliğinin Değerlendirilmesi
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İlkay Keser1, Gül Ünsal Barlas2
1Akdeniz

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

2Marmara

[SS-033]

Kanser hastalarının umutsuzluk ve hastalık algısının belirlenmesi
Sevgi Nehir Türkmen1, Çiğdem Kumaşoğlu2, Tuğba Akyol2
1Celal

Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD.,
MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, MANİSA
[SS-034]

Koroner Anjiyografi Ve Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti İşlemi Öncesi
Uygulanan Progresif Kas Gevşeme Ve Müzik Dinlemenin Bireylerin Anksiyete
Düzeylerine Olan Etkisi
Özgür Demir1, Hülya Arslantaş2
1Dokuz

Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisi, İzmir, Türkiye
Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Adnan

[SS-035]

Hastanede yatan bireylerde intihar olasılığının belirlenmesi, stresle başa çıkma ve ruhsal
belirtilerin intihar olasılığı ile ilişkisi
Dilek Avcı1, Selma Sabancıoğulları2, Feride Taşkın Yılmaz2
1Balıkesir

Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu, Balıkesir, Türkiye.
Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu, Sivas, Türkiye.

2Cumhuriyet

[SS-036]

Kronik fiziksel hastalik tanisi alan bireylerde yaşam doyumu ile algilanan sağlik ve
cinsellik ilişkisi
Selma Sabancıoğulları1, Fatma Özkan Tuncay2, Dilek Avcı3
1Cumhuriyet

Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu, Sivas, Türkiye.
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sivas, Türkiye.
3Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu, Balıkesir, Türkiye.
2Cumhuriyet
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SÖZEL SUNUM OTURUMU 4
Tarih: 02.09.2014

Salon: S

Saat: 13:30-15:30

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Esra ENGİN
[SS-037]

Kemoterapi Alan Hastaların Otonomi Düzeyleri, Problem Çözme Becerileri ve İki
Değişken Arasındaki İlişki
Şükran Ertekin Pınar1, Gülay Yıldırım2, Şerife Karagözoğlu3, Nesrin Önder4
1Cumhuriyet

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Sivas
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Sivas
3Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sivas
4Nazilli Devlet Hastanesi, Aydın
2Cumhuriyet

[SS-038]

Gastrointestinal Sistem Kanseri Olan Bireylerde Anksiyete Depresyon ve Yaşam
Kalitesinin Belirlenmesi
Didem Kat Bektaş1, Satı Demir2
1Ankara

Üniversitesi İbni Sina Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara
2Gazi

[SS-039]

KOAH’lı Hastalarda Hastalık Algısının Yalnızlık ve Stresle Başetme Üzerine Etkisi
Canan Kılıçkaya1, Sibel Asi Karakaş2
1Erzurum
2Atatürk

[SS-040]

BEAH
Üniversitesi

Kanser Hastalarında Hastalık Algısının Aleksitimi ile Olan İlişkisi
Ayşe Okanlı1, Sibel Asi Karakaş1, Naci Yıldırım2, Özlem Şahin Altun1, Elanur Yılmaz Karabulutlu3
1Atatürk

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı,Erzurum
Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Erzurum
3Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim
Dalı,Erzurum
2Bölge

[SS-041]

Kanser hastalığı olan bireye bakım veren yakınlarının yaşam kalitesi
Sevcan Toptaş, Fatma Öz
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara

[SS-042]

Hemşirelerin Ölüm, Ölümcül Hasta ve Ötenaziye İlişkin Tutumları
Melike Ayça Ay, Fatma Öz
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara

[SS-043]

Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Tutumlarının Belirlenmesi
Azize Atlı Özbaş1, Nermin Gürhan2, Veli Duyan3
1Hacettepe

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
3Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
2Gazi
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[SS-044]

Fiziksel Hastalık Nedeni ile Hastanede Yatan Hastaların İntihar Riski Açısından
Değerlendirilmesi
Esma Özmaya1, Meral Kelleci2
1Öğr.

Gör. Esma Özmaya, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Karaman
2Doç. Dr. Meral Kelleci, Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sivas
[SS-045]

Hemodiyaliz Hastasının Yakını Olmak: Nitel Bir Çalışma Örneği
Aysun Babacan Gümüş
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Çanakkale
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SÖZEL SUNUM OTURUMU 5
Tarih: 02.09.2014

Salon: Kırmızı

Saat: 13:30-15:30

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ayşegül BİLGE
[SS-046]

Hemodiyaliz hastalarında anksiyete ve depresyon: sistematik inceleme
Gül Ünsal Barlas, Seda Kırmızı, Elif Şekerci, Şirivan Ürün, Zeynep Aydın, Semra Karaca, Nevin
Onan, Yüksel Can Öz
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Ana
Bilim Dalı, İstanbul

[SS-047]

Diyabetik Ayak Değil, Benim Ayağım
Meltem Meriç1, Coşkun Meriç2
1Beytepe

Asker Hastanesi, Ankara
Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, Erzurum

2Erzurum

[SS-048]

Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) biriminde yatan
bireylerde içselleştirilmiş damgalanma ve yaşam kalitesi
Sevgi Türkmen1, Çiğdem Kumaşoğlu2, Tuğba Akyol2
1Celal

Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD.,
MANİSA
2Celal Bayar Üniversite Hafsa Sultan Hastanesi, MANİSA
[SS-049]

Sokakta Yaşayan Madde Bağımlısı Çocuklarda Öfke Ve Saldırganlık Düzeyi
Veysel Kaplan1, Döndü Çuhadar2
1Gaziantep

Üniversitesi, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Kardiyoloji Servisi,
Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği
Anabilim Dalı
[SS-050]

Madde bağımlısı hastaların fonksiyonel olmayan inançlarının başa çıkma yöntemlerine
etkisi
Gülay Taşdemir1, Gülseren Keskin2
1Pamukkale
2Ege

[SS-051]

Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu
Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Türkiye’de Bağımlılık Hemşireliği: Durum Saptama Çalışması
Satı Bozkurt1, Gizem Beycan Ekitli1, Elif Özge Akyüz2
1Ege
2Ege

[SS-052]

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi / İzmir
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi / İzmir

Adölesanlarda Sigara Bırakma ve Transteoretik Model Kullanımı
Aygül Kıssal, Medine Koç
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, TOKAT

[SS-053]

İnternet Bağımlılığı ve Obsesif Kompulsif Belirtiler Arasındaki İlişki
Gümrah Duygu Atmaca1, Gülgün Durat1, Kevser Özdemir2, Ayşe Çevirme3, Özge Kaynak3
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1Sakarya
2Sakarya

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Sakarya
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı,

Sakarya
3Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Sakarya
[SS-054]

Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Sigara Bırakmada Motivasyonel Görüşmenin
Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Hamide Erol1, Fatma Eker2, Leyla Yılmaz Aydın3
1Düzce

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Düzce
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Düzce
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Düzce
2Düzce

131

SÖZEL SUNUM OTURUMU 6
Tarih: 02.09.2014

Salon: Yeşil

Saat: 13:30-15:30

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şeyda DÜLGERLER
[SS-055]

Bir Psikiyatri Hastanesinde Hemşirelerin, Hemşirelik Model / Kuramlarını, Hemşirelik
Sürecini ve Sınıflama Sistemlerini Bilme ve Uygulama Durumları
Münevver Akın, Gülbahar Çetin, Hacer Eşref Atik Tosunlar
Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul

[SS-056]

Üniversite Öğrencilerinde Anne Baba Tutumları ile Yeme Tutumları Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi
Gül Ünsal Barlas1, Semra Karaca1, Ceren Sonakın Aycanoğlu2, Özge Öner Kapısız3, Handan
Ankaralı4
1Marmara

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
3Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Düzce
4Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Düzce
2Okan

[SS-057]

Hemşirelik Öğrencilerine Uygulanan Grup Danışmanlığının Algılanan Üstbilişsel İnançlar,
Otomatik Düşünceler Ve Tolerans Düzeyine Etkisi
Satı Coşkun Dil, Pınar Çiçekoğlu
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

[SS-058]

Kronik Ruhsal Hastalıklarda Bilişsel Rehabilitasyon
Sibel Coşkun
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksek Okulu

[SS-059]

Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ailelere Uygulanan Yapılandırılmış Destek Eğitim
Programının Etkinliği
Sibel Coşkun, Gonca Karayağız Muslu, Kader Şarlak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksek Okulu

[SS-060]

Kişilik bozukluklarının uzun dönemli psikodinamik sanat psikoterapi sürecinde
psikoterapist gözlemleri
Nurhan Eren, Nazan Emil Öğünç, Doğan Şahin, Bilgin Saydam
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Psikiyatri Servisi İstanbul

[SS-061]

Motivasyonel Görüşme Ile Psikiyatrik Hastalikta Tedavi Işbirliği: Bir Olgu Çalişmasi
Melıke Ertem1, Zekiye Çetinkaya Duman2
1Dokuz
2Dokuz

[SS-062]

Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İZMİR
Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İzmir

Yapılandırılmış grupla psikolojik danışma uygulamasının hemşirelik öğrencilerinin öfke
yönetimi becerilerine etkisi
Yeter Sinem Üzar Özçetin, Duygu Hiçdurmaz
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Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara
[SS-063]

Gazi Üniversitesi Ön lisans Programlarında Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerde Çocukluk
Çağı Travma Yaşantılarının Benlik Saygısı Ve Ruhsal Belirtilerle İlişkisi
Burhanettin Kaya1, Nermin Gürhan2, Esra Kabataş3, Azize Atlı Özbaş4
1Gazi

Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Ana bilim Dalı, Ankara
3Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, İstanbul
4Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi
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SÖZEL SUNUM OTURUMU 7
Tarih: 02.09.2014

Salon: M

Saat: 15:30-16:00

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ayşe Okanlı
[SS-076]

Resuscitation Training amongst Medical Staff in 2 UK Mental Health Trusts
Maryam Ahmad1, Shalini Patel2
1Goodmayes

hospital, London, Uk
and Solihull Mental Health NHS, Birmingham, Uk

2Birmingham

[SS-077]

Determination of stress level and state of coping with stress on adults having adolescent
children
Dr. Serpil Özdemir1, Öğr. Hem. Gamze Cebeci2, Öğr. Hem. Cisem Yılmaz2, Öğr. Hem. Ecenur Ataç2,
Prof. Dr. Bilal Bakır3, Öğr. Hem. Zekiye Yaşar2, Öğr. Hem. Gözde Gedik2
1Halk

Sağlığı Hemşireliği BD, GATA HYO
Hemşirelik Yüksek Okulu
3GATA Halk Sağlığı BD
2GATA
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SÖZEL SUNUM OTURUMU 8
Tarih: 03.09.2014

Salon: Kırmızı

Saat: 13:00-14:30

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mualla YILMAZ
[SS-064]

Yaşlı Hastalarda Tanrı Algısı Ölüm Kaygısını Etkiler Mi?
Oya Sevcan Orak1, Hacer Gök Uğur2, Funda Başköy3, Merve Özcan3, Nurten Seyis3
1Ordu

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ordu
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ordu
3Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ordu
2Ordu

[SS-065]

Ruh sağlığı açısından evlilik
Nilgün Kahraman, Duygu Hiçdurmaz
Hacettepe Üniversitesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara

[SS-066]

Psikiyatri Hemşireliğinde Önemli Bir Kavram: Kişilerarası Duyarlılık
Adeviye Aydın, Duygu Hiçdurmaz
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara

[SS-067]

Bir Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan
Hemşirelerin Çalışan Güvenliğini Sağlamadaki Farkındalıklarının Araştırılması
Münevver Akın, Gülbahar Çetin, Hacer Atik Tosunlar
Prof. Dr. M.O.Uzman Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları

[SS-068]

Hemşirelik Uygulamalarında Ölümle Sık Karşılaşmanın Ölüme İlişkin Tutum, Kaygı ve
Depresyon Üzerine Etkisi
Sevgi Nehir Türkmen1, Tuğba Akyol2, Çiğdem Kumaşoğlu2
1Celal

Bayar Üniversitesi sağlık Yüksekokulu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD.,
MANİSA
2Celal Bayar Üniversite Hafsa Sultan Hastanesi, MANİSA
[SS-069]

Onkolojide Çalışan Hemşirelerin Yaşam Kalitesi ve Travma Sonrası Gelişim Düzeyleri
Gülay Yılmaz1, Besti Üstün2
1Bozok

Üniversitesi Sağlık Yüksekakulu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı,
Yozgat
2Emekli Öğretim Üyesi
[SS-070]

Psikolojik Şiddet: Umutsuzluk, Intihar Düşüncesi Ve Intihar Davranişi Ile Ilişkisi
Nermin Gürhan1, Nazan Deniz Turan2
1Gazi

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bilim Dalı/ Ankara
Hastanesi/Ankara

2Bayındır
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SÖZEL SUNUM OTURUMU 9
Tarih: 03.09.2014

Salon: Yeşil

Saat: 13:00-14:30

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Satı DEMİR
[SS-071]

İş Yerinde Hemşirelere Uygulanan Psikolojik Şiddet ve İlişkili Faktörler
Dilek Ayakdaş1, Hülya Arslantaş2
1İzmir

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu

2Adnan

[SS-072]

Vardiyalı Çalışma Sisteminin Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ve Dürtüsellik Düzeyleri
Üzerine Etkisi ve Biyolojik Ritm ile İlişkisi
Feray Fatma Selvi1, Sibel Asi Karakaş2, Murat Boysan3
1Konya

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyhekim Psikiyatri Kliniği, Konya
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Van
2Atatürk

[SS-073]

Adıyaman Üniversitesinde Görev Yapan Akademisyenlerin Duygusal Zekâ Düzeyleri ile
Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sema İçel1, Mine Ekinci2
1Adıyaman
2Atatürk

[SS-074]

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Adıyaman
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum

Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Şiddete Maruz Kalma Durumunun İş Doyumuna
Etkisininin İncelenmesi
Arzu Bahar, Simge Şahin, Zehra Akkaya, Muhammed Alkayiş
Turgut Özal Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Ankara

[SS-075]

Psikiyatri Kliniği Uygulamasında İntörn Hemşirelerin Mobbing Algısı ve Etkili Faktörler
Gönül Özgür1, Gizem Beycan Ekitli1, Elif Deniz Kaçmaz1, Elif Evlek2
1Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Sağlık Merkezi

2Anadolu
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SÖZLÜ BİLDİRİ ÖZETLERİ
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[SS-001]-Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerde Duygusal Zeka ve İletişim Becerileri İlişkisi
Mihriban Tuncer, Meral Demiralp
GATA
Amaç: Bu araştırma; psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerde duygusal zeka ve iletişim becerileri ilişkisinin
incelenmesi amacı ile kesitsel ve tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma; Kasım 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi psikiyatri kliniklerinde
çalışan hemşirelerde uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini, araştırma kapsamına uygun ve araştırmaya
katılmayı kabul eden 51 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında; psikiyatri kliniklerinde çalışan
hemşirelerin yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi özelliklerini incelemek amacı ile “Sosyodemografik Bilgi Formu”,
duygusal zeka ile iletişim becerilerini incelemek için “İletişim Becerileri Envanteri” ve “Duygusal Zeka Ölçeği’’
kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmada psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirenin duygusal zeka ve iletişim becerileri arasında
pozitif bir ilişki belirlenmiştir.
Sonuç: Hemşirelerin duygusal zeka seviyeleri arttıkça sağlıklı iletişim becerileri göstermelerinde artış
olmaktadır. Sağlıklı iletişim becerilerini gösteren hemşirelerin duygusal zeka ile ilgili farkındalıkları da
artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: duygusal zeka, iletişim becerileri, psikiyatri hemşiresi
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[SS-002]-Psikiyatri Hemşireliği Dersi Alan ve Almayan Üniversite Öğrencilerinin Etik Duyarlılık,
Özerklik ve Bireysel Gelişim Düzeylerinin Bazı Sosyodemografik Değişkenlerle İlişkisi
Satı Dil, Mustafa Furkan Ürün, Serkan Temel
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
Amaç: Bu çalışma, Psikiyatri Hemşireliği dersini alan ve almayan öğrencilerin etik duyarlılık, özerklik ve
bireysel gelişim düzeylerinin bazı sosyodemografik değişkenlerle ilişkisinin belirlenmesi amacıyla
yürütülmüştür.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte gerçekleştirilen bu çalışmanın evrenini, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı
bahar döneminde bir sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümünde psikiyatri hemşireliği klinik uygulama
deneyimi olmayan 2. ve 3. Sınıf ile olan 4. sınıf öğrencileri (N=245), örneklemi ise, araştırmaya katılmayı kabul
eden toplam 190 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, veri toplama formu ve Kim Lutzen’in geliştirdiği, Türkçe’ye
Hale Tosun’un uyarladığı “Ahlaki-Etik Duyarlılık Anketi (ADA) ve Ryff’nin geliştirdiği ve Akıncı Abacı’nın
Türkçeye uyarladığı Psikolojik İyi Oluş Ölçeği‘nin “Özerklik ve Bireysel Gelişim” alt boyutları kullanılarak
toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, t testi, Oneway Anova ve korelasyon
analizleri kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamasının 21.28±1.63 ve %75.3’ünün kız öğrenci olduğu saptanmıştır.
Öğrencilerin ADA (73.38±16.81), Özerklik (57.16±9.20) ve Bireysel Gelişim puanlarının (67.64±13.70) orta
düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Psikiyatri hemşireliği dersini alma durumuna göre, istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık olmadığı bununla birlikte, psikiyatri hemşireliği dersini alan öğrencilerin “Bireysel Gelişim”
ölçeği puanlarının, almayanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Cinsiyete göre istatiksel olarak anlamlı
fark olmamakla birlikte kız öğrencilerin Etik Duyarlılık ve Bireysel Gelişim puanlarının, erkeklerin ise Özerklik
puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin ADA, Özerklik ve Bireysel Gelişim puanları
arasındaki korelasyon incelendiğinde ADA ve Bireysel Gelişim arasında negatif yönde bir ilişki olduğu (r=0.148, p=0.041), Bireysel Gelişim ve Özerklik arasında ise pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. (r=0.197, p=0.007).
Sonuç: Buna göre öğrencilerin bireysel gelişim düzeyleri arttıkça, etik duyarlılıklarının arttığı, ayrıca özerklik
düzeyleri arttıkça da bireysel gelişim düzeylerinin arttığı saptanmıştır. Bu sonuçlara dayalı olarak Psikiyatri
hemşireliği araştırmacılarının öğrencilerin mezuniyet öncesi bireysel gelişim, özerklik ve etik duyarlılık
düzeyini yükselten psikoeğitimsel programları artırmaları, konuyla ilgili farklı tipte eğitim yürüten hemşirelik
okullarında daha geniş örneklem gruplarında ve kontrol gruplu, deneysel çalışmaların yapılması önerilir.
Anahtar Kelimeler: psikiyatri hemşireliği eğitimi, etik duyarlılık, özerklik, bireysel gelişim ve hemşirelik
öğrencileri
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The Relationship With Some Sociodemographic Variables of Ethical Sensitivity, The Level of Development
of İndividual Autonomy of The University Students Who Take Psychiatric Nursing Courses or Not
Satı Dil, Mustafa Furkan Ürün, Serkan Temel
Çankırı Karatekin University School of Health, Nursing Division
Aim: This study examines the relationship with some sociodemographic variables of ethical sensitivity, the level of
development of individual autonomy of the university students who take Psychiatric Nursing Courses or not
Method: This descriptive and cross-sectional study involves 245 undergraduates students who take psychiatric
nursing clinical experience with non-2nd and 3rd 4th grade students in Departmants of Nursing in a school of
health. The sample of this research consisted of 190 students who agreed to participate in the study.
The data of the study have been gathered through the administration of The Moral Ethical Sensitivity Scale
(TMESS) who was developed Lutzen which restricted to comply with Turkish Hale Tosun. "Autonomy and
Individual Development" subscale of the Psychological Well-Being Scale was used too. Data were evaluated by
numbers, percentages, means, standard deviations, ANOVA, pearson’s moment correlation coefficient and t- test.
Findings: Some of the basic findings of the study can be outlined as follows: It was determined that average age of
students are 21.28 ± 1.63, and most of the students are girls (%75.3). İt was also seen that TMESS, Autonomy and
Self Development Scale’ scores of students were above the average level. According to the state receiving
psychiatric nursing course, the differences were not statistically significant. However, students Who have
psychiatric nursing course "Personal Development" scale scores, was determined to be higher than those without.
Although there is no statistically significant difference according to gender, it was found that TMESS and
Individual Development Scale scores of girls and Autonomy Scale scores of men had higher than the others. İt was
determined that between TMESS and Individual Development Scale scores of the students was negatively
relationship (r=-0.148, p=0.041). Also, it was found that beween Autonomy and Individual DevelopmentScale
scores of the students was positively relationship(r=-0.197, p=0.007).
Conclusion: According to findings, it was found that individual development levels of the students increased while
ethical sensitivity of the students increases, also Autonomy levels of the students increase while Individual
Development levels of the students increase. In the light of these positive results, we recommended repeating this
research with a larger number of students and randomized including a control group in different nursing schools
Keywords: psychiatric nursing education, moral ethical sensitivity, autonomy, individual development and
nursing students.
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[SS-003]-Akut Psikoz Hastalarında Algılanan Sosyal Desteğin İşlevsel İyileşme Düzeylerine Etkisi
Sevil Er1, Sibel Asi Karakaş2
1Merzifon
2Atatürk

Askeri Hastanesi, Merzifon, Amasya
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği ABD, Erzurum

Giriş-Amaç: Psikotik bozukluk Dünya Sağlık Örgütü(WHO) verilerine göre insanların %1’ini etkilemektedir ve
genç nüfusta engelliliğe yol açan önemli hastalıklardandır1. İşlevsel remisyon, şizofreni hastalarının bağımsız
yaşamalarına olanak sağlayan, ebeveynlerine, iş hayatlarına, kişilerarası ilişkilerine, sosyal ortamlara yeniden
uyum sağlamaya yönelik önemli bir tedavi amacıdır2. Hem ülkemizde hem Dünya’da Psikotik bozukluğu olan
hastaların algıladığı sosyal desteğin hastanın iyileşme sürecini etkilediği gösteren çalışmalar mevcuttur1,2.
Fakat psikotik bozukluklu hasta aileleri ile uygulanan çalışmaların da bakım kalitesini arttırmak adına yeterli
olmadığı görülmektedir. Bu nedenle, psikotik bozukluk hastaları ve hasta aileleri ile ilgili, onların yaşamlarını
daha kaliteli kılacak araştırmalara gereksinim vardır. Bu nedenlerden dolayı, bu çalışma akut psikoz
hastalarında algılanan sosyal desteğin işlevsel iyileşmeye etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Materyal-Metod: Bu araştırma Merzifon Askeri Hastanesinde DSM-IV ölçütlerine göre İlk atak Psikotik
bozukluk tanısı almış 18-22 yaş arasında 47 genç erkek hasta(asker) ile çalışılmıştır. Hastaların takipleri
Temmuz 2013- Aralık 2013 tarihleri arasında üç aylık bir gözlem sürecinde yapılmıştır. Araştırma da sosyodemografik veri formu, algılanan sosyal destek (aile desteği) ölçeği ve işlevsel iyileşme ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma sonucunda elde edilen bulgular sosyal destek ve işlevsel iyileşme arasında pozitif yönde
anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda akut psikoz hastalarının ve ailelerinin psikososyal açıdan bilgilendirilip,
desteklenmelerinin gerektiği düşünülmektedir.
Kaynaklar
1.Kessler RC, Berglund P, Demler O, et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV
disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005; 62: 593–602.
2. McGorry PD, Purcell R, Goldstone S, et al. Age of onset and timing of treatment for mental and substance use
disorders: Implications for preventive intervention strategies and models of care. Curr Opin Psychiatry 2011;
24: 301–306.
Anahtar Kelimeler: Anahtar sözcükler: İşlevsel iyileşme ölçeği, Algılanan sosyal destek ölçeği, Aile desteği
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Effect of Perceıved Socıal Support on Levels of Recovery in Patıents wıth Acute Psychosıs
Sevil Er1, Sibel Asi Karakaş2
1Merzifon
2Atatürk

Askeri Hastanesi, Merzifon, Amasya
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği ABD, Erzurum

Introduction and Purpose: According to data of World Health Organization (WHO), 1% of the world population
suffers from psychotic disorder; and it's one of the significant illnesses that cause disabilities in young population.
Functional remission is an important goal of treatment, which provides possibility of an autonomous lifestyle for
schizophrenia patients, allowing them to readapt to their relationships with parents, work life, other interpersonal
communications and social environments. There are studies both in Turkey and in the World that social support
perceived by patients with psychotic disorders affect the recovery process of the patient. However, it is observed
that activities performed with families of patients with psychotic disorders are not enough to improve the quality
of care. For this reason, more detailed studies are needed on patients with psychotic disorders and families of these
patients in order to provide a better quality of life. Therefore, this study was conducted to evaluate the impact of
perceived social support on functional recovery in patients with acute psychosis.
Materials and Methods: 47 young male patients (soldiers) of 18-22 years old, who fulfilled DSM-IV criteria of
first-episode psychotic disorder diagnosis in Merzifon Military Hospital were included in this study. Follow-up of
the patients were performed in the course of three months of observation between July 2013 and December 2013.
The socio-demographic data form, perceived social support (family support) scale and functional recovery scale
were used in this study.
Results: As a result of the study, a positive significant relationship was found between social support and
functional recovery.
Conclusion: Based on these results, it is suggested that patients with acute psychosis and their families should be
informed and supported psychosocially.
Keywords: Functional Recovery Scale, Perceived Social Support Scale, Family Support
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[SS-004]-Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Amaçları ve Sosyal Uyumları ile Aleksitimi Düzeyleri
Arasındaki İlişki
Satı Coşkun Dil, Dilek Sülük
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
Amaç: Bu çalışma, hemşirelik bölümü öğrencilerinin yaşam amaçları ve sosyal uyumları ile aleksitimi düzeyleri
arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacı ile yürütülmüştür.
Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipte olan bu çalışmanın örneklemini, bir sağlık yüksekokulunun hemşirelik
bölümündeki 1,2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinden (N=335), çalışmanın yapıldığı dönemde okulda olan ve
araştırmaya katılmayı kabul eden n= 224 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler, veri toplama formu ve
Taylor ve arkadaşları (1985)’nın geliştirdiği ve Güleç ve diğ. (2009)’nin Türkçe’ye uyarladığı Toronto Aleksitimi
Ölçeği (TAÖ-20) ile Bosc ve arkadaşları (1997)’nın geliştirdiği, Akkaya ve ark. (2008)’nın Türkçeye uyarladığı
“Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeği” (SUKDÖ) ve Ryff (1989)’nin geliştirdiği ve Akıncı Abacı
(2008)’nın Türkçe’ye uyarladığı Psikolojik İyi Oluş Ölçeği‘nin “Yaşam Amaçları” alt boyutu kullanılarak
toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, t testi, One-way Anova ve korelasyon
analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.94±1.75 olup, %70.1’ü kız öğrencidir. Öğrencilerin
TAÖ-20 toplam puanları 50.06±8.70, Yaşam Amaçları puanı 63.96±10.92 ve SUKDÖ puanı ise 20.85±5.94 olup,
aleksitimi düzeyi düşük, yaşam amaçları orta ve sosyal uyum düzeyleri ise düşük düzeyde değerlendirilmiştir.
İstatistiksel olarak anlamlı fark olmamakla birlikte kız öğrencilerin aleksitimi ve sosyal uyum düzeylerinin
erkeklere göre daha düşük olduğu, ancak yaşam amaçları düzeylerinin daha yüksek olduğu ve sınıf düzeyi
arttıkça SUKDÖ puanının arttığı belirlenmiştir. Öğrencilerin aleksitimi, yaşam amaçları ve sosyal uyum
düzeyleri arasındaki korelasyonda; TAÖ-20 ölçeğinin alt boyutları ve toplamı ile Yaşam Amaçları puanları
arasında negatif yönde kuvvetli bir ilişki olduğu (r: -0.512, p: 0.000), TAÖ-20 ile SUKDÖ puanları arasında ise
pozitif
yönde
kuvvetli
bir
ilişki
olduğu
(r:
0.268,
p:
0.000)
saptanmıştır.
Sonuç: Öğrencilerin yaşam amaçları ve sosyal uyum düzeyleri arttıkça aleksitimi düzeylerinin azaldığı
belirlenmiştir. Öğrencilerin duygularını tanıma ve ifade edebilmelerinin arttırılabilmesi için yaşam amaçlarının,
sosyal uyum düzeylerinin arttırılması ve müfredat programlarının bu yönde düzenlenmesi önerilir.
Anahtar Kelimeler: Aleksitimi, yaşam amaçları, sosyal uyum ve hemşirelik öğrencileri
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[SS-005]-Hemşirelik Öğrencilerinde Ölüm Kaygısı
Merve Şahin1, Fatma Demirkıran2, Filiz Adana3
1Adnan

Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana
Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Aydın
Amaç: Ölüm varoluşun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin ölüme ilişkin duygularının
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Kesitsel tipteki araştırma 2014 Nisan-Mayıs aylarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın
evrenini Aydın Sağlık Yüksekokulunda eğitim gören 589 hemşirelik öğrencisi; örneklemini ise evreni bilinen
örneklem yöntemi ile hesaplanan 233 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma ile ilgili kurum izni ve öğrencilerden
sözlü onam alınmıştır.
Araştırma verileri, demografik özellikleri ve ölüme ilişkin duygularını belirlemeye yönelik oluşturulan anket
formu ve Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği (TPÖKÖ) ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Statistical
Package for Social Sciences) for Windows 21 programı ile bilgisayar ortamına girilmiştir. Çalışmada tanımlayıcı
istatistikler, ki-kare yöntemi ve t testi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.08±1.36’ dır. Öğrencilerden
%82.4’ü kadın (n=192), %17.6’sı erkektir (n=41); tanıdığı birisini ölüm nedeniyle kaybettiğini ifade edenler
%69.5 (n=162); yakınlarından birisini ölüm nedeniyle kaybettiğini ifade edenler %57.5 (n=134); uygulamalar
sırasında bakım verdikleri bir hastayı ölüm nedeniyle kaybettiğini ifade edenler %19.3 (n=45)’tür. Hemşirelik
öğrencilerinin, bakım verdiği hasta öldükten sonra hissettikleri en güçlü duygunun ise sırasıyla %27’si kederüzüntü, %18.9’u çaresizlik, %16.7’si başarısızlıktır. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre ölüm kaygısı
puanları daha yüksek bulunmuştur (t=4.53; p= 0.000). Yakınlarından birisini ölüm nedeniyle kaybedenlerin (t=
-2.60;p= 0.01) ve uygulamalar sırasında bakım verdikleri hastayı ölüm nedeniyle kaybedenlerin (t= -2.07;
p=0.03) kaybetmeyenlere göre, ölüm kaygısı puanlarının anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur.
Çalışmaya katılan kız öğrencilerin erkeklere göre ölmekte olan bir hastaya daha az bakım vermek istedikleri
(x2= 11.40; p= 0.001), tanıdığı birisini ölüm nedeniyle kaybedenlerin (x2= 18.91; p= 0.000) kaybetmeyenlere
göre ölmekte olan hastaya daha az bakım vermek istedikleri görülmüştür.
Sonuç: Bakım vermenin cinsiyetle ilişkisinde, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre ölmekte olan bir hastaya
bakım verme isteklerinin daha fazla olduğu ve ölüm nedeniyle kayıp yaşayan öğrencilerin ölüm kaygısını daha
çok yaşadığı söylenebilir. Sağlık profesyoneli olacak hemşirelik öğrencilerinin ölüm kaygılarını azaltmaya
yönelik eğitim programlarının verilmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, ölüm, ölüm kaygısı
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[SS-006]-Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Zor Hasta Algısı ve Zor Hasta ile İletişimlerinin Belirlenmesi
Gülşah Acar, Kadriye Buldukoğlu
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya
Amaç: Bu çalışma hemşirelik ve tıp öğrencilerinin zor hasta algısı ve zor hasta ile iletişimlerinin belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Çalışmada veriler, “Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Zor Hasta Algısı ve Zor Hasta İletişimlerinin
Belirlenmesine Yönelik Form” ile “İletişim Becerileri Envanteri” kullanılarak elde edilmiştir. Çalışma Akdeniz
Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi’nde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini bu okullarda
okuyan, klinik uygulama deneyimi olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 583 öğrenci oluşturmuştur.
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS-16 istatistik paket programı kullanılmıştır.
Bulgular: Bu araştırmada hemşirelik öğrencilerinin %75.8’inin, tıp öğrencilerinin %92’sinin zor hasta ile
karşılaştığı belirlenmiş ve her iki grup öğrenci için “iletişim kurulamayan hasta”nın zor hasta olduğu
saptanmıştır. Ayrıca hemşirelik öğrencilerinin “tedaviyi reddeden-işbirliği yapmayan” ve “duygusal sorunu
olan” hastaları; tıp öğrencilerinin ise “anamnez veremeyen ya da yetersiz veren” hastaları zor hasta olarak
algıladıkları belirlenmiştir. İletişim Becerileri Envanteri’nden, hemşirelik öğrencilerinin aldığı genel iletişim
becerisi puan ortalaması 118.27 ±13.29, tıp öğrencilerinin 117.55 ±10.48 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin
iletişim becerilerinin, yaş, cinsiyet, devam ettikleri sınıf ve uygulama yaptıkları klinikler gibi özelliklerinin zor
hastaya ilişkin algılarını etkilediği saptanmıştır. Bununla birlikte hem tıp hem de hemşirelik öğrencilerinin zor
hastalarla iletişim sırasında danışmanlık gereksinimi duydukları, zor hasta davranışı ile basetmede duygu
odaklı başetme yöntemlerini kullandıkları belirlenmiştir. Öğrenciler aldıkları iletişimle ilgili tüm derslerin
kapsamı ve yürütülme şeklinin yeniden düzenlemesini önermişlerdir.
Sonuç: Sonuç olarak hemşirelik ve tıp öğrencilerinin, zor hastalarla iletişimde güçlük yasadıkları, iletişim
becerilerinin ve zor hasta algılarının, zor hastalarla olan iletişimlerini etkilediği saptanmıştır. Bu bulgu ilgili
literatürle (1,2) desteklenmekle birlikte hemşire-hasta ve hekim-hasta etkileşimini olumsuz etkileyen bir
durum olarak değerlendirilmektedir. Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin zor hasta ile iletişimlerinin objektif
değerlendirilebilmesi için gözlemsel ve niteliksel araştırmaların yapılması ve başetme becerilerini
güçlendirmeye yönelik eğitimlerin düzenlenmesi önerilmektedir (3).
Anahtar Kelimeler: zor hasta, hemşire-hasta iletişimi, hekim-hasta iletişimi, hemşirelik eğitimi, tıp eğitimi
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[SS-007]-Hemşirelerin Tedavi ve Bakımda Teknolojinin Kullanımına İlişkin Düşünceleri ve Bilgisayar
Özyeterlilik Algısının İncelenmesi
Ayşe Çevirme1, Özge Kaynak1, Nezihe Uğurlu2, Kevser Özdemir3, Gülgün Durat1
1Sakarya

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Sakarya
Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Sakarya
3Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Sakarya
2Muğla

Amaç: Hemşirelik uygulamalarında bilginin gelişmesi için yeni teknolojilerin ve hemşirelik bilişim araçlarının
kullanılması önemlidir. Teknolojik destekli bakımda kullanılan araç ve gereçlere ilişkin yeterlilik algısı da
henüz üzerinde çalışılmayan bir konudur. Yeterlilik algısı bireyin, belli bir performansı göstermek için gerekli
etkinlikleri organize edip, yerine getirme kapasitesidir. Hemşirelerin teknolojik destekli bakım seçenekleri ve
kaliteli bakım için harcadıkları çabanın ve yaşadıkları duygunun bilgisayar öz yeterlilik algısından etkilenip
etkilenmediğini araştırmak çalışmamızın amacını oluşturmaktadır.
Gereç-Yöntem: Çalışma, 1Şubat – 15 mayıs 2014 tarihleri arasında, 107 hemşireyle tanımlayıcı olarak sosyal
medya aracılığıyla yapıldı.Çalışma sosyo-demografik özelliklere ait formu, hemşirelerin tedavi ve bakımda
teknolojinin kullanımına ilişkin düşünceleri ve Bilgisayar Öz-yeterlik Algısı aracılığıyla gerçekleştirildi.Veriler
bilgisayar ortamında yüzdelik, ortalama, T-testi, Mann Whitney U testi, Kruskall Wallis testleri ile
değerlendirilmiştir.İstatistiksel anlamlılık değeri olarak p.<0.05 kabul edilmiştir.
Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 27,62’dir.Tedavi ve bakımda teknolojinin etkisi olumludur’ diye
düşünenlerin oranı %85’dir.‘Hastaya yarar sağlar’ diyenler %88,8, ‘hemşire hasta ve ailesiyle daha az yüz yüze
iletişime geçer’ diyenler %22,2, ‘hastaya bakım süresini kısalttır’ diyenler %61,7, ‘insancıl bakıma alternatif bir
durum yaratır’ diyenler %62,6, ‘verinin güvenle korunmasını sağladığını’ düşünenler ise %82,2’dir.’Hemşireler
teknolojiye yeterince ayak uyduramaz’ ifadesine katılanların ölçekten aldıkları puan ortalaması istatistiksel
olarak anlamlı bir şekilde daha düşük bulunmuştur (p<0.05; KW=6,991).Ölçekten alınan puan ortalaması
‘teknolojinin kullanımı insancıl bakıma alternatif bir durum yaratır’ ifadesine katılanlarda anlamlı bir şekilde
daha düşük bulunmuştur (p<0.05; KW=6,150). ‘Teknoloji hemşirelik mesleğini güçsüzleştirir’ ifadesine
katılmayan hemşirelerde ölçekten alınan puan ortalaması istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek
bulunmuştur (p<0.05; KW=8,821).
Sonuç: Hemşirelerin çok büyük çoğunluğunun, tedavi ve bakımda teknolojinin kullanımını hasta yararına,
bakım ve yaşam kalitesini arttırıcı bir güç olarak gördüğü ve bilgisayar öz- yeterlilik algısının etkili bir faktör
olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, bakım, teknolojinin kullanımı, bilgisayar öz-yeterlilik algısı
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[SS-008]-Hemşirelerin Problem Çözme ve Atılganlıkları Arasındaki İlişki
Hatice Polat1 ,Fatma Demirkıran2
1Sağlık

Bakanlığı Muğla S.K Ü. E.A. Hastanesi Adnan Menderes Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği Anabilimdalı Hastalıkları
2Adnan Menderes Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı
Araştırma, hemşirelerin problem çözme becerileri ile atılganlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla
kesitsel analitik olarak planlanmıştır.
Araştırmanın evreni 2011 yılında Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 300
hemşiredir. Araştırmada örneklem seçimi yapılmamış olup evrenin tümüne ulaşılmak hedeflenmiştir. İzinli,
raporlu ve çalışmaya katılmak istemeyen hemşireler olması nedeniyle 253 hemşireye anket uygulanabilmiştir.
Evrenin % 84,3’üne ulaşılmıştır. Veriler, tanımlayıcı özellikleri içeren Kişisel Bilgi Formu, Rathus Atılganlık
Envanteri ve Gözden Geçirilmiş Sosyal Sorun Çözme Envanteri(GGSSÇE) ile toplanmıştır. Hemşirelerden sözel
ve
yazılı
onam
alınmış,
gönüllü
olanlar
araştırmaya
dahil
edilmiştir.
Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler, yüzdelik, Kruskal Wallis, T testi, Tek yönlü Varyans
Analizi, Mann-Whitney-U, Korelasyon Analizi, Kolmogorov-Smirnov, Levene testi kullanılmıştır.
Hemşirelerin %94,9’u kadın %5,1’i erkektir. Bekar, çocuğu olmayan, en uzun süre şehirde yaşamış olan
hemşirelerin atılganlık düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. 40 yaş üstü hemşirelerin akılcı sorun çözme tarzı
puanı, diğerlerine göre daha yüksek, servis hemşirelerinin olumsuz sorun yönelimi ve dürtüsel-dikkatsiz sorun
çözme tarzı puan ortalaması daha yüksek, yönetici hemşirelerin ise toplam SPSI-R puanları daha yüksek
bulunmuştur. Yönetici hemşirelerin olumsuz sorun yöneliminin poliklinik ve klinik hemşirelerine göre daha az,
poliklinik hemşirelerinin olumsuz sorun yöneliminin ise daha yüksek olduğu görülmüştür.
Annesi okur yazar olmayan hemşirelerin toplam SPSI-R puan ortalaması daha yüksek, olumsuz sorun yönelimi
puanı ise daha düşüktür.
Hemşirelerin RAE puanı (21,90 22,95), toplam SPSI-R puan ortalaması ise (13.76 2,44), hemşirelerin sorun
çözme becerilerinin ve atılganlıklarının ortalamanın üstünde olduğu, atılganlığa göre sorun çözme puan
ortalamalarının istatistiksel açıdan anlamlı olduğu, atılganlık ile sorun çözmeye ilişkin tüm ölçekler arasındaki
ilişkinin anlamlı olduğu, en güçlü ilişkinin atılganlık ile toplam SPSI-R arasında olduğu bulunmuştur.
Bu sonuçlar doğrultusunda, atılganlık ve sorun çözmenin birlikte geliştirilmesinin her iki beceriyi de olumlu
yönde etkileyeceğini düşünerek, bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Hemşirelik, Problem çözme, Atılganlık
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Studying of the Relationship Between The Problem Solving Skills of Nurses and Their Assertiveness
Hatice Polat1 , Fatma Demirkıran2
1Sağlık

Bakanlığı Muğla S.K Ü. E.A. Hastanesi Adnan Menderes Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği Anabilimdalı Hastalıkları
2Adnan Menderes Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı
Research is scheduled as a cross-sectional analytical in order to study the relationship between the nurses problem
solving skills with their assertiveness.
Research universe constitutes 300 nurses who have worked in Muğla, Muğla University training and research
hospital since 2011 and the calendar for the duration of the study.
The research data was collected with the personal information form containing identifying features, Rathus
Assertiveness inventory and Revised Social problem-solving inventory.
To the study protocol, Adnan Menderes University School of Medicine Interventional Non-Clinical Research Ethics
Committee approval was given on 09.04.2012 by. Verbal and written consent was obtained from the nurses, who
volunteered were included in the study. Research on the date of reporting of 10 people, seven persons is permitted
year, five people also did not want to participate in the study, a questionnaire completed five people missing are
excluded from the scope of the research. 84.3% of the universe 'was reachedIn evaluating of the data, descriptive
statistics, percentage, Kruskal Wallis, two independent sample T-test, one-way analysis of variance, MannWhitney-U, Correlation analysis, Kolmogorov-Smirnov test, Levene test were used.
It is observed that singles, non-child people , having lived in the city for a long period have higher levels of
assertiveness.
The rational problem-solving style points of nurses over the age of 40, higher than the others, the average points of
negative problem tendency and impulsive-inattentive problem solving style of service nurses were higher, but
the SPSI-R scores of the total administrative nurses were higher. Still, it has been observed that the negative
problem tendency of the administration nurses is less thanpolyclinic and clinical nurses, but the polyclinic
nurses’ negative problem tendency is higher.
It has been found Staff Nurses ' positive problem orientation, rational problem-solving style, SPSI-R total score and
average points of assertiveness were higher; but the negative problem tendency, avoiding problem-solving style
and impulsive, reckless problem-solving style average points were lower; but the avoiding problem-solving style
scores of non-resident nurses were higher, the level of assertiveness were lower.
The total average score of SPSI-R of the nurses whose mother was non-literate has been found higher, but the
negative problem tendency has been found lower.
It has been found that the RAE score of nurses was (21.90 22,95 ), but the total average score of SPSI-R was
(13.76 2,44), and problem-solving skills of nurses and their assertiveness which has been found to be above
average.
It has been found the averages problem solving points were statistically meaningful than assertiveness, the
relation between all the scales which related to the assertiveness and the problem solving was meaningful;
however, the most powerful relationship was between the total SPSI-R and the assertiveness.
According to these results, some suggestions have been made thinking the development of assertiveness and
problem solving together will affect both the development of skills with a positive, too.
Keywords: Assertiveness, Nursing, Problem solving
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[SS-009]-Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin İntihar Davranışı ve İntihar Girişiminde
Bulunan Bireylere İlişkin Duygu, Düşünce ve Deneyimleri
Serpil Türkleş1, Mualla Yılmaz1, Pınar Soylu2
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağ.ve Hast.Hemş.ABD, Mersin
2Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Adana
1Mersin

Giriş: İntihar girişiminde bulunan bireylerin sosyal yaşamlarına dönebilmelerine yardım eden; onların
özgüvenlerini, benlik değerlerini, diğerleri ile olan ilişkilerini geliştiren, yeteneklerini arttıran ideal ve dinamik
bir
ortamın
oluşturulmasında
psikiyatri
hemşirelerinin
önemli
sorumlulukları
vardır.
Amaç :Bu araştırma, psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin intihar ve intihar girişiminde bulunan hastalara
ilişkin duygu, düşünce ve deneyimlerini incelemek amacıyla niteliksel özellikte tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini; bir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapan 650
hemşire oluşturmuştur. Örneklemini ise bu hastanede çalışmakta olan hemşirelerden en az 1 yıldır görev
yapan, intihar ve intihar girişiminde bulunan hastayla çalışma deneyimi olan, araştırmaya katılmayı kabul eden
33 hemşire oluşturmuştur. Bireysel Derinlemesine Görüşme Formu’nda toplam yedi soru sorularak veriler
toplanmıştır. Verilerin analizinde önce ses kayıt cihazının çözümlenmesi yapılmış, ardından bu dökümler
gözlem notları ile birleştirilerek elde edilen ham veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve içerik analizi
yapılmıştır.
Bulgular:Verilerin içerik analizi sonucunda, “Hemşireye göre hastanın intihar etme nedenleri”, “hemşirenin
intihar eden hastaya ilişkin düşünceleri”, “hemşirenin intihar eden hastaya ilişkin duyguları”, “İntihar
durumunda hastane yönetiminin hemşireye yönelik tepkileri”, “İntihar girişiminde bulunan hastaya hemşirenin
yaptığı davranışlar”, “Hastanede yatan hastanın intihar etmesini önlemek için hemşirenin yaptığı eylemler ve
öneriler”, “Taburcu olan hastanın intihar etmesini önlemek için hemşirenin yaptığı eylemler ve öneriler”
başlıklarında yedi ana, 20 alt tema elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; hemşireler hastaların
bıkkınlık, hastalık, sorunlarından kaçmak, dikkat çekmek için intihar ettiklerini, intihar girişiminde bulunan
hastasına ilişkin öfke, kızgınlık, endişe ve üzüntü yaşadıkları saptanmıştır. Buna ilaveten bu hastalarla
çalışırken çok büyük sorumluluk hissettiklerini ve bu hastalarla çalışmak istemediklerini, hemşirenin kendini
suçladığını, hastane yönetimi tarafından suçlandıklarını, intiharı önlemeye yönelik bir takım önlemler
aldıklarını belirtmişlerdir.
Sonuç :Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin intihar ve intihar girişiminde bulunan hastaların sergiledikleri
olumlu ya da olumsuz tutumların farkına varmalarını sağlayacak, iletişim ve başetme becerilerini arttıracak
eğitim programlarının oluşturulması, eğitim programlarında ise intihar konusuna yer verilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: intihar, hemşirelik, duygu, düşünce, deneyim
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Feelings, Thoughts and Experıences of Nurses Who Have Been Working in a Psychiatric Clinic Patients
About Suicidal Behavior and Suicide Attempts
Serpil Türkleş1, Mualla Yılmaz1, Pınar Soylu2
1Mersin
2Adana

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağ.ve Hast.Hemş.ABD, Mersin
Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Adana

Psychiatric nurses have important responsibilities to creation of an ideal and dynamic environment that helps the
individuals who attempted suicide be able to return to social life, develops their self-esteem, self-value,
relationships with others and increases their ability.
Objective :This study was conducted as a descriptive and qualitative research in order to determine the feelings,
thoughts and experiences of nurses who have been working in a psychiatric clinic patients about suicidal behavior
and suicide attempts.
Methods:The study universe included 650 nurses in working of a Mental Health State Hospital while the study
population consisted of 33 nurses meeting the eligibility criteria of the study. The qualitative data of the study
were collected by addressing a total of 7 questions in the Individual In-depth Interview to the study population. In
the analysis of the data, first, voice recordings were resolved and then these were compared with observation notes
and the crude data obtained was loaded into the computer to make a content analysis (1,2).
Results:As a result of the content analysis seven major themes and 20 sub-themes have been formed. “according to
nurse causes of suicide in patient”, “nurse thoughts about who was suicide patient's”, “nurse feelings about who
was suicide patient's”, “management for hospitals reactions about nurse to the suicide case”, “nurses behaviors in
the suicide case”, “Hospitalized patient's to suicide prevent nurse actions and recommendations”, “Discharged
patient's to suicide prevent nurse actions and recommendations”
According to the results obtained from the study; nurses were determined committed suicide who patients escape
from problems, illness, weariness of patients, to draw attention, in the patients who attempted suicide on anger,
anxiety and sadness. In addition to, nurses were reported, nurse felt a big responsibility when working with these
patients and they do not want to work with this patient, nurse herself to blame, blamed by the hospital
management, a set of measures aimed at preventing suicide.
Conclusion:The creation of training programs that enable nurses working in a psychiatric clinic to understand
positive or negative attitudes exhibited by the patients with suicidal behavior and suicide attempt to improve
communication and coping skills and in the training programs should be given place to the subject of suicide.
Keywords: suicide, nursing, feelings, thoughts, experiences
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[SS-010]-Psikoeğitimin Şizofreni Bakım Vericilerinin Yük Algılarına Etkisi
Müge Çabuk1, Hülya Arslantaş2
1Adnan

Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi, Aydın
Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı, Aydın
2Adnan

Amaç: Bu çalışmada şizofreni tanılı hastaların bakım vericilerine verilen psikoeğitimin yük algılarına etkisini
belirlemek amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırmada bir üniversite hastanesinin psikiyatri anabilim dalında ayaktan takip edilen
şizofreni hastalarının bakım vericilerinden eğitime katılmayı kabul eden 30 kişi çalışma grubuna, eğitime
katılmayı kabul etmeyen 30 kişi kontrol grubuna alınmıştır. Çalışma grubuna haftada iki oturum, toplamda
sekiz oturum olmak üzere bir ay psikoeğitim verilmiştir. Her iki gruba hem başlangıçta hem de çalışma grubuna
yapılan psikoeğitimden üç ay sonra Algılanan Aile Yükü Ölçeği uygulanmıştır.
Bulgular: Çalışma ve kontrol grubundaki bakım vericilerin hastalarının sosyodemografik özellikleri açısından
aralarında anlamlı bir fark bulunmamış, bakım vericilerin sosyodemografik özellikleri açısından ise çalışma
durumları ve cinsiyetleri dışında anlamlı bir fark görülmemiştir. Çalışma grubundaki bakım vericilerin
psikoeğitim öncesi AAYÖ yük puanı ortalaması 45.20±22.33, eğitimden üç ay sonra AAYÖ yük puanı ortalaması
38.60±21.36 bulunmuştur. Kontrol grubunun başlangıç AAYÖ yük puanı ortalaması 45.73±17.89, başlangıçtan
üç ay sonra AAYÖ yük puanı ortalaması 44,50±16.47 olarak bulunmuştur. Yapılan varyans analizi sonucunda
aile üyelerinin toplam yük puanlarında gözlenen değişime psikoeğitimin orta boyda ve anlamlı düzeyde bir
etkisinin olduğu bulunmuştur (F1, 58 = 5.35, p<0.05, η2= 0.08).
Sonuç: Araştırmada eğitime katılan bakım vericilerin AAYÖ yük puanlarının azaldığı, herhangi bir müdahalede
bulunulmayan kontrol grubundaki bakım vericilerin de AAYÖ yük puanlarında azalma olduğu fakat psikoeğitim
alan çalışma grubundaki bakım vericilerin puanlarındaki azalmada psikoeğitimin etkili olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Şizofreni, bakım verici, yük, psikoeğitim
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[SS-011]-Servis Ortamının Hastalar Tarafından Değerlendirilmesi
Burcu Ceylan1, Selda Aydın2, Hacer Aydöner2
1Hemşirelik
2Ernköy

Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Konya, Türkiye
Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde servis ortamının hastalar tarafından nasıl
algılandığını değerlendirmek amacı yapıldı.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, İstanbul ilindeki bir ruh sağlığı hastanesinde Mart-Mayıs
2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmanın çalışma grubunu belirtilen tarihler arasında akut
döneminde olmayan (açık servis) ve en az 1 haftadır hastanede yatarak tedavi alan (servis ortamını
tanıyabilmesi için) 113 servis hastası oluşturdu. Araştırmanın verileri; anket formu ve Servis Ortamı Ölçeği ile
toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde t testi, ANOVA ve korelasyon testi kullanıldı.
Bulgular: Cinsiyete göre; katılım (t=2,046, p=0,043), kişisel sorun yönelimi (t=2,674, p=0,009), öfke ve
saldırganlık (t=2,658, p=0,009) alt boyutlarında kadınların; otonomi boyutunda (t=-2,615, p=0,010) ise
erkeklerin puanı daha yüksektir. Servise göre; destek (F=2,934, p=0,037) ve spontanlık (F=6,645, p=0,000) alt
boyut puanları, erkek psikoz servisinde yatan hastalarda duygu durum ve nevroz kliniğinde yatan hastalara
göre düşük, otonomi (F=3,450, p=0,019) alt boyut puanı duygu durum ve nevroz kliniğinde yatan hastalarda
AMATEM ve erkek psikoz servisinde yatan hastalara göre düşük, pratik yönelim (F=4,958, p=0,003) alt boyut
puanı duygu durum ve nevroz kliniğinde yatan hastalarda AMATEM ve kadın psikoz servisinde yatan hastalara
göre düşük, öfke ve saldırganlık (F= 3,408, p=0,020) alt boyutunda AMATEM servisinde yatan hastalarda kadın
psikoz servisinde yatan hastalara göre düşük ve çalışan kontrolü (F= 5,291, p=0,002) alt boyut ham puanı kadın
psikoz servisinde yatan hastalarda duygu durum ve nevroz kliniğinde yatan hastalara göre düşüktür.
Hastanede yatılan süreye göre; spontalık (t= -2,029, p=0,045), pratik yönetim (t=3,449, p=0,001), öfke ve
saldırganlık (t=2,568, p=0,012), program açıklığı (t=2,088, p=0,039) alt boyutlarında 16 gün ve üzeri hastanede
kalanların puanı daha yüksektir. Yaş ortalaması ile ölçek alt boyutlarından düzen boyutu puanı arasında negatif
yönde zayıf bir ilişki (r=-,224 p=0,018) saptandı.
Sonuç: Hastaların servis ortamı algılarında farklılıklar saptandı. Servis ortamının hastaların aldığı tıbbi
tedavinin etkisini etkileyen bir faktör olduğu düşünüldüğünde servislerin, hastaların servis ortamı algılarına
göre düzenlenmesi önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Psikiyatri hastası, ruh sağlığı çalışanı, servis ortamı
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Evaluation of Inpatient Service Environment by Patients
Burcu Ceylan1, Selda Aydın2, Hacer Aydöner2
1Nursing

2Erenköy

Department, Health Science Faculty, Konya, Turkey
Mental and Neurological Diseases Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: This study was conducted to evaluate how the inpatient service environment was perceived by patients
in a mental health and diseases hospital.
Materials-Methods: This descriptive study was carried out in a mental health hospital in the province of
Istanbul.The study group consisted of 113 inpatient service patients whose diseases were not in an acute phase
between the said dates who receiving at the hospital for at least 1 week (to become acquainted with the service
environment. The research data were collected using a questionnaire form and Service Environment Scale.
Results: Personal problem tendency (orientation), and anger and aggressiveness sub-dimensions, women’s scores
are higher whereas in the autonomy dimension men’s scores are higher. According to service; scores in the
supportand spontaneity sub-dimensions are lower in patients staying at men’s psychosis service than scores of
patients staying at mood state and neurosis; the autonomy sub-dimension score is lower in patients staying at
mood state and neurosis clinic than those staying at AMATEM and men’s psychosis service; practical trend
(orientation) sub-dimension score is lower in patients staying at the mood state and neurosis service than in
patients staying at AMATEM and women’s psychosis service; anger and aggressiveness sub-dimension score is
lower in patients staying at service than in patients staying at women’s psychosis service, and the employee control
sub-dimension raw score is lower in patients staying at women’s psychosis service than in patients staying at mood
state and neurosis clinic. According to duration of stay in hospital; the scores of patients who stayed in hospital for
16 or longer days have higher scores in the spontaneity, pratical trend (orientation), anger and aggressiveness,
and program openness sub-dimensions. Negative and weak correlation was found between mean age and the
score from the order dimension.
Conclusion: Differences were observed in patients’ perceptions of inpatient service environment.
Keywords: Psychiatric patient, mental health employee, service environment
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[SS-012]-Hemşirelerin Kişilik Bozukluğu Hastalarıyla Yaşadığı Zorluklar ve Tutumları
Nurhan Eren
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Sosyal Psikiyatri Servisi İstanbul
Amaç: Bu çalışmanın amacı, kişilik bozukluğu(KB) gösteren hastalarla çalışan hemşirelerin; sosyo-demografik
özelliklerini, KB ile çalışırken yaşadıkları zorlukları, hissettikleri duyguları ve hastalara karşı gösterdikleri
tutumları araştırmaktır.
Yöntem: Çalışma, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden küme örneklem yöntemi ile belirlenen; 4 devlet psikiyatri
hastanesi, 2 üniversite kliniği ve 2 özel psikiyatri hastanesi olmak üzere 8 kurumda, KB hastalarıyla çalışma
deneyimi olan 228 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak için Kişisel Bilgi Anketi, Kişilik
Bozukluklarıyla Çalışmada Zorluk Ölçeği ve Kişilik Bozukluğu Hastalarına Karşı Tutumlar Ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin çoğunluğu 30-40 yaş aralığında ve kadın, %61.40’ı lisansüstü,
%38.60’ı önlisans ve lisans mezunudur. Çalışmaya katılan hemşirelerin %68.4’ü psikoterapi eğitimi, %47.8’i
kişilik bozukluğu ile ilgili bir eğitim ve %44.7’si psikoterapi deneyimi almıştır. Hemşirelerin %62.7’si KB
hastalarlarıyla zorlandığını belirtmiştir. Zorlanma sebepleri içinde en çok “ilişki kurma, hastayı anlama ve
işbirliği kurmada zorluk” ve “kızgınlık, öfke ve nefret gibi negatif duygulara kapılma” gelmiştir. Uzman olmayan
hemşireler “kızgınlık, öfke ve nefret duygularına kapılma” ile “kişisel sınırları koruyamama”, uzman hemşireler
ise “diğer tedavi ekibi üyeleri ile hastanın tedavisi hakkında anlaşmazlıklara düşme” konusunda daha fazla
zorlanmıştır. Çalışmaya katılan hemşirelerin zorluk ölçeği puanları =28,81± 17.94, tutum ölçeği puanları ise
17,21±12.50 olarak bulunmuştur. Ölçeklerle; yaş, gönüllü çalışma, psikoterapi eğitim ve deneyimi, uzmanlaşma
gibi bağımsız değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlılıklar saptanmıştır.
Sonuçlar: Hemşirelerin KB hastalarıyla çalışırken orta düzeyde zorlandığı ve tutumlarının olumlu ve olumsuz
uçlarda olmadığı, ancak uzman hemşirelerin zorluklarının uzman olmayanlardan daha düşük olduğu, uzman
olmayanların tutumlarının ise uzman olanlardan daha olumlu olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Psikiyatri Hemşiresi, Kişilik Bozuklukları, Zorluklar, Tutumlar
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Difficulties Experienced by Nurses About Patients with Personality Disorders And Nurses’ Attitudes
Nurhan Eren
Department of Psychiatry Istanbul Faculty of Medicine Istanbul University
Aims: The aim of this study is to investigate the socio-demographic properties of nurses working with personality
disorders (PD), the challenges experienced by nurses while working with patients with PD, their emotions and
attitudes towards patients.
Methods: The study was carried out with 228 nurses who have experience working with patients with PD, from; 8
different institutions including four psychiatric state hospitals, two university clinics and two private psychiatric
hospitals of the various regions of Turkey as determined by the cluster sampling method.
Results: The majority of nurses who participated in the study are women in the 30-40 age group and 61.40 %
have graduate (master’s level), while 38.60 % have associate and bachelor degrees. 68.4% of nurses who
participated in the study have psychotherapy training, 47.8% have received a training related to personality
disorders and 44.7% have psychotherapy experience. 62.7% of the nurses stated that they experienced difficulties
while working with patients with PD. Among the greatest reasons for experienced difficulties were " building a
relationship, understanding the patient and difficulty in establishing cooperation", as well as "being carried away
with negative feelings such as anger, rage and hatred". Non-specialist nurses experienced greatest difficulties
regarding "being carried away with negative feelings of anger, rage and hatred" and "inability to protect personal
boundaries",whereas expert nurses had greater difficulties about "falling into disputes with other treatment team
members regarding the treatment of the patient".
Conclusions: It was observed that the majority of nurses experience a medium level difficulty while working with
PD patients and their attitudes do not stand in extreme ends in terms of positive or negative attitudes. Findings
also suggested that the difficulty experienced by expert nurses is lower than non-specialists, but the attitudes of
non-specialists were found to be more positive than experts.
Keywords: Nurse, Psychiatric Nurse, Personality Disorders, Difficulties, Attitudes
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[SS-013]-Şizofreni Hastaları ve Bakım Veren Yakınları: Sosyal İşlevsellik ve Yük Duygusu
Yunus Kaya, Fatma Öz
Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara
Şizofreni; genç yaşta başlayıp, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her toplumda görülen, iyileşme ve yinelemelerle
devam eden kronik ruhsal bir hastalıktır. Şizofreni, bireylerde duygu, düşünce, kişilerarası ilişkiler, işlevsellik
ve gerçeği değerlendirme yetisini bozan ruhsal ve toplumsal yeti yitimine yol açan bir hastalıktır.
Aile bir sistemdir ve her bir alt sistemdeki olaylar tüm üyeleri etkiler. Hasta olan bireye bakım verme rolü
genellikle aile üyelerinin sorumluğundadır. Şizofreni hastasının kendisine ve ailesine karşı sorumluluklarını
yerine getirememesi nedeniyle aileden bir başka üye, onun rollerini ve sorumluluklarını üstlenir. Bu
sorumluluk, birçok sorunla uğraşmak zorunda kalan aile üyesini zorlayabilmekte ve yüklemektedir. Bu yüzden
aileden birinin şizofreni tanısı alması, ailenin üyeleri için büyük stres kaynağı olabilmektedir. Çünkü aile;
başlangıçta hastalığın ne olduğunu, nasıl sorunlarla karşılaşacaklarını, herhangi bir etikete maruz kalıp
kalmayacağını bilmemesinin yanısıra; ümitsizlik, korku, suçluluk, diğer aile üyeleri ile çatışma, sosyal ve
duygusal destek eksikliği gibi sorunlarla da karşılaşmaktadır.
Şizofreni hastasının gerçeği değerlendirme yetisinin bozulması toplumsal ilişkilerinde sorunlara, işlevsellik
düzeyinde azalmaya yol açar; bu durumda birey eğitimine/işine devam edemez, yasal sorunlar yaşayabilir,
kendine ve çevresine zarar verebilir. Bu nedenle, bireyin aile tarafından desteklenmesi ve korunması
gereksinimi artar. Ancak işlevsel olmayan bir aile bu gereksinimleri karşılayamaz; şizofreni; yalnızca bireyin
hastalığı olmaz aynı zamanda ailenin hastalığı haline gelir.
Şizofren hasta ve yakınlarını yaşamlarını daha etkin kılmak ve rehabilite etmek için gereksindikleri bir çok
sosyal beceriyi kazandırmak Psikiyatri hemşireliğinin sorumluluğudur. Hastalık sürecinde hem hastaya hem de
aileye bu sürecin nasıl geliştiği ve bununla nasıl baş edecekleri konusunda verecekleri psikoeğitimle, ailenin
umutsuzluğa düşmesi, aile sürecinin bozulması engellenebilmektedir. Psikiyatri hemşiresi eğitici ve danışmalık
rolleri ile hasta ve yakınlarının iletişim ve sorun çözme becerilerini geliştirmek, şizofreniyi anlamak, ilaç
tedavisini ve yan etkisini değerlendirmek, stres ile baş etmeyi öğretmek, özgüveni arttırmak, günlük ve
toplumsal faaliyetlere katılımı arttırmak konularında beceri kazandırır ve hastanın işlevselliğini kazanması ile
bakım verenin yükü de azaltılabilir.
Anahtar Kelimeler: Bakım Veren, Bakım Yükü, Sosyal İşlevsellik, Şizofreni
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[SS-015]-Psikiyatri Hastası Bağımsızlık Düzeyi Ölçeği (PHBÖ)’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Elif Özge Acele1, Aslı Kert1, Tuğba Siviloğlu1, Kadriye Özaydın1, Ayşegül Bilge2, Olcay Çam2
1Ege
2Ege

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD,İzmir
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, İzmir

Amaç: Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan psikiyatri hastası bağımsızlık düzeyi ölçeğinin geçerlilik ve
güvenilirliğini gerçekleştirmek amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma, metodolojik olarak planlanmıştır. Araştırma örneklemini bir üniversite hastanesi
ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde yatan, 270 birey oluşturmuştur. Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için
gerekli izinler alınmıştır.
Bulgular: Ölçeğin geçerlilik çalışması aşamasında uzman görüşleri alınmış, Kendall Uyuşum Katsayısı
korelasyon testi uygulanarak ölçeğin içerik geçerliliği saptanmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışması aşamasında ise
ilk olarak 90 maddenin toplam puan korelasyonları incelenmiş olup, 0.50 korelasyon sınırının altında olan
maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Ölçek bu hali ile 45 maddede bırakılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık analizlerinde ise
Cronbach Alpha değeri 0.97 olarak bulunmuştur, bu doğrultuda ölçeğin kabul edilebilir düzeyde iç tutarlılık
gösterdiği saptanmıştır. Ölçeğin zamana karşı değişmezliğini belirlemek için, I. uygulamadan sonra ilk 30 kişiye
tekrar uygulanmıştır. Test-tekrar test arasındaki ilişki anlamlı (t=2.066; p= 0.048 ) bulunmuştur.
Sonuç: “Psikiyatri Hastası Bağımsızlık Düzeyi Ölçeği (PHBÖ)’nin Türk toplumu için geçerli ve güvenilir bir
ölçektir.
Anahtar Kelimeler: Psikiyatri Hastası, Bağımsızlık Düzeyi, Ölçek
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Validitiy and Reliability of the Independence Level Scale for Psychiatric Patients
Elif Özge Acele1, Aslı Kert1, Tuğba Siviloğlu1, Kadriye Özaydın1, Ayşegül Bilge2, Olcay Çam2
1Department
2Department

of Psychiatry, Ege University Medical Faculty, Izmir
of Psychiatry, Ege University Nursing Faculty, Izmir,

Purpose: The purpose was to test the validity and reliability of the Independence Level Scale for Psychiatric
Patients, which was developed by the researchers themselves.
Methods: The study was designed methodologically. The sample was comprised of 270 individuals hospitalized in
the psychiatry clinic of a university hospital. All the necessary permits were obtained for the study.
Findings: Expert judgment was received for the validity of the scale. Moreover, its content validity was tested
through Kendall’s coefficient of concordance. As for its reliability, the first thing to do was to consider the total
score correlations for 90 items, and those items below the correlation threshold of 0.50 were excluded from the
scale. The ultimate number of items included in the scale was 45. The internal consistency of the scale was
analyzed through Cronbach’s alpha, which was 0.97, suggesting that the scale had an acceptable internal
consistency. Following the first administration, the scale was administered again to the same group of 30
individuals so as to identify the time invariance for the scale. The test-retest correlation was significant (t=2.066;
p= 0.048).
Conclusion: “The Independence Level Scale for Psychiatric Patients (ILSP)” is a valid and reliable scale for Turkish
people.
Keywords: Psychiatric Patients, Independence Level, Scale
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[SS-016]-İhmal Edilen Bir Gerçek: Duyusal Problemlerin Yoğun Bakım Hastalarına Etkileri
Yeter Sinem Üzar Özçetin, Duygu Hiçdurmaz
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim dalı, Ankara
Duyusal sorunlar; hastaların özellikle yoğun bakım üniteleri gibi kapalı servislerde zamanla çevresel
uyaranlara az ya da fazla maruz kalması ve duyuları algılamada problemler yaşaması sonucunda görülebilen
istenmeyen, psikolojik ve fiziksel sağlık düzeylerini olumsuz yönde etkileyen durumlardır. Hastane ortamı ve
yaşanan deneyimlerin hastaları değişik seviyelerde etkileyebilmesine bağlı olarak, bu durumlar stres yaratıcı
etkenlerin ve stres düzeylerinin daha fazla olması, yakınlarından ve sosyal hayatlarından uzakta olmaları gibi
nedenlerle yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda daha sık görülmektedir. Duyusal girdilerin yeterli nicelik
ve nitelikte olmaması yoğun bakım hastalarının çevrelerini anlamlı olarak değerlendirebilmelerini olumsuz
etkilemektedir. Bu problemler; duyusal yoksunluk ve duyusal yüklenme olarak ikiye ayrılmaktadır. Duyusal
yoksunluk, kişinin maruz kaldığı uyaranların nitelik ve nicelik açısından fark edilir düzeyde azaldığı,
uyaranların alınmasında, anlamlandırılmasında ve yorumlanmasında sorunların yaşandığı; duyusal yüklenme
ise, aynı anda birden fazla uyarana yoğun düzeyde maruz kalınmasına bağlı olarak çeşitli sorunlar yaşanmasına
neden olan durumlardır. Sözü edilen duyusal problemlere bağlı olarak; hastalarda konfüzyon, düşünce
sürecinde ve oryantasyonda bozulma, bilişsel fonksiyonlarda azalma, huzursuzluk, saldırganlık, algılama,
hatırlama ve kavrama güçlüğü ile uyku-uyanıklık döngüsünde bozulmalar gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir.
Hemşireler işlerinin yoğunluğu, duyusal problemlerin farkında olamama ve/veya bu problemleri önemsememe
gibi nedenlerle hastaların duyusal gereksinimlerine karşı duyarlı olamayabilmekte ve bu gereksinimleri
yeterince karşılayamayabilmektedir. Ancak hastaların duyusal gereksinimlerinin uygun biçimde karşılanması,
hastaların duyusal problemler yaşamalarını önlemede oldukça önemlidir. Bu nedenle hastaların sözü edilen
problemleri yaşamasının önlenmesi; yaşam kalitesinin, ruhsal ve fiziksel sağlık düzeyinin korunması ve
geliştirilmesi için yoğun bakım hemşirelerinin hastaların duyusal gereksinimlerinin farkında olarak, hastayı
merkeze alan bütüncül bir bakım anlayışını benimsemeleri gerekli ve önemlidir. Sonuç olarak hemşirelerin,
hastaların psikososyal ve duyusal rahatlarını sağlayabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip
olmaları, hastayla sözel iletişimi sürdürmeleri, hastaya dokunmaları, hasta gereksinimlerinin ve tepkilerinin
farkında olmaları ve ortamın fiziksel koşullarını düzenlemeleri gibi duyusal gereksinimlere uygun yaklaşımları
benimsemeleri oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Duyusal problemler, yoğun bakım hemşireliği, yoğun bakım
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A Neglected Truth: Sensorial Problems Effects on İntensive Care Patients
Yeter Sinem Üzar Özçetin, Duygu Hiçdurmaz
Hacettepe University Nursing Faculty, Psychiatry Nursing Department, Ankara
Sensorial problems can be seen especially closed units, like intensive care units. They can cause unwanted
problems and can effect psychological and physical health levels of intensive care patients. Hospital environment
and experiences effect people differently. Because of more stres-including factors and stress levels, being far away
from their family and social life, sensorial problems are seen more frequently in intensive care patients. In the
absence of sufficient quantity and quality of sensory input can effect adversely intensive care patients’
environmental assessments. These problems is divided into two part which are sensory deprivation and sensory
overloading. Decreasing quality and quantity of stimulus level can cause sensory deprivation and overloading of
these stimulus can cause sensory overloading. Because of these problems which told before, it can cause problems
such as confusion, distortion of the thought process orientation, a decrease in cognitive function, irritability,
aggression, perception, recall and comprehension difficulties. Nurses cann’t be sensitive about these problems
because of their other works, ignorance and/or inability to be aware of these problems. But, meeting the
requirements of patients is very important to prevent sensorial problems. So, to prevent these problems, nurses
awereness and approaches are important for the development of the level of protection patients’ life quality,
mental and physical health.
Keywords: Sensorial problems, intensive care patients, intensive care
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[SS-017]-Psikiyatri Kliniklerdeki Hemşirelik Süreci Bakım Planı Kullanım Kayıtlarının İncelenmesi
Nesibe Günay Molu, Rükuye Burucu, Deniz Sağlam Özdemir, Figen Türk Düdükcü
Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-Konya
Amaç: Hemşirelik bakımında sistematik bir şekilde hemşirelik sürecinin kullanılması, birey, aile ve topluma
kapsamlı bir bakım sağlamaktadır. Hemşirelik süreci sağlıklı hasta bireyin ve ailenin bakım gereksinimlerinin
belirlenmesi, hemşirelik bakımın amaçlanması, hemşirelik girişimlerinin planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesinden oluşur. Günümüzde hemen hemen her ülke hemşirelik tanıları, girişimleri ve
sonuçlarına ilişkin kavramları adlandırmada ortak bir terminoloji ve gruplama sitemi kullanmaktadır. NANDA
(North American Nursing Diagnosis Association) Hemşirelik Tanıları Sınıflaması; sağlığı sürdürme, beslenme,
eliminasyon, aktivite/dinlenme, bilişsel/algısal, kendini algılama, rol ilişkileri, cinsellik, baş etme/stres
toleransı, yaşam ilkeleri, güvenlik/koruma, rahatlık, büyüme/gelişme olmak üzere 13 alandan oluşmaktadır.
Hemşirelik sürecinin aşamalarından olan tanılama, uygun veri toplamaya bağlı olup sürecin diğer aşamaları
olan planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarının da sağlıklı olmasını ve bakımın kalitesinin
artırılmasını sağlar. Çalışma Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri kliniklerinde Ocak - Aralık 2013
tarihleri arasında yatan hastalara uygulanan hemşirelik bakım planlarındaki tanıların incelenmesi amacıyla
yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışmanın yapılabilmesi için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi etik kurulundan onay alınarak,
Eğitim ve Araştırma hastanesinde bulunan Eğitim Planlama Kurulu’ndan yazılı izin alınmıştır. Bakım planında
kullanılan hemşirelik tanıları, NANDA Taksonomi II’deki 13 alana göre gruplandırılıp sayı, yüzde kullanarak
değerlendirilmiştir.
Bulgular: Ocak - Aralık 2013 tarihleri arasında yatan 2210 hastaya toplam 6882 NANDA hemşirelik tanısı
kullanılmış, hasta başına ortalama 3,11 hemşirelik tanısı belirlenmiştir. Belirlenen tanılar % 24,7’si baş etme ve
stres toleransı, % 24,1’i bilişsel/algısal, % 14,1 aktivite/dinlenme, % 9,9 rol ilişkileri alanında yer almaktadır.
En az ise cinsellik % 0,1 alanındadır. En sık kullanılan tanılar % 20,8 anksiyete, % 10,5 bilgi eksikliği, % 8,5
düşünce süreçlerinde rahatsızlıktır.
Sonuç: Kullanılan hemşirelik tanı oranlarının düşük olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin cinsellik ve üreme
alanlarına ilişkin tanı belirleme oranları çok düşük olduğu için bu alanlardaki veri toplama ile ilgili aksaklık
olup olmadığının kontrol edilmesi ve hastaların bu alanlardaki problemini saptayıp çözüm getirebilmeleri
konusunda farkındalık geliştirilmesi ve çalışanların desteklenmeleri gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: bakım planı, psikiyatri hemşireliği, hemşirelik kaydı
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Psychiatric Of Clınıcal Nursing Process Care Plan İn Investigation Of Using Registration
Nesibe Günay Molu, Rükuye Burucu, Deniz Sağlam Özdemir, Figen Türk Düdükcü
Konya Training and Research Hospital-Konya
Objective: Nursing process includes determining the care needs of healthy patient individuals and their
families,intending nursing care, planning nursing interventions, implementing and evaluating it. Nowadays,almost
every country uses a common terminology for naming the concepts about nursing diagnoses, interventions and the
results.
NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) is including 13 fields and consists of classification of
nursing diagnosis, health, maintaining nutrition, elimination, activity/rest, cognitive/perceptual, self perception,
role relations hips, sexuality, coping/stress tolerance, life principles, security/protection, comfort,
growth/development.
Diagnostic,which is aphase of nursing processes,is appropriate for data collection and connected to other phases of
process of planning, implementation and evaluation, improves the care quality. This work is made for investigating
of inpatient nursing care plans that are applied between January to December 2013 in Konya Training and
Research Hospital Psychiatric Clinics.
Materials-Methods: For preparing this study,the approval was taken from Selçuk University Faculty of Medicine
the Ethics Board (committee) and a written permission was taken fromTraining Planning Board that is in
Training and Research Hospital. Nursing Diagnosises,used in care plans,were grouped according to 13 fields in
NANDA Taxonomy II, and were evaluated by using numbers and percents.
Results: Identified diagnoses are 24.7% of coping and stress tolerance, 24.1% of cognitive/perceptual,14.1% of
activity/rest and 9.9% of role relationships. The least area is in sexulity with 0.1% of. The most common diagnoses
are 20.8% of anxiety,10.5 % of lack of knowledge, 8.5 % of discomfort in the thought process.
Conclusion: It is determined that nursing diagnose,sthat are used, are at the low rate. It must be checked that if
the nurses have a problem on regarding data collection in the field of sexual and reproductive defects. The
problems of patients in this field must be detected and the awareness must be improved for providing solutions.
Employes must be supported.
Keywords: Care plan, Psychiatric nursing, Nursing registration
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[SS-018]-Bir AMATEM Kliniğinde Hemşirelik Bakımı ve Uygulamaları
Ayşegül Savaşan, Dilek Ayakdaş, Özlem Karadağ
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Amaç: Psikiyatri hemşiresi,Psikiyatri Hemşireliği Uygulama Standartları(Amerikan Hemşireler Birliği
tarafından belirlenen) doğrultusunda, bireyin sağlık ve hastalık verilerini toplayarak, hemşirelik tanılarını
koyarak,bireye özgü beklenen sonuç kriterlerini tanımlayarak, beklenen sonuçlara ulaşmak için girişimleri
tanımlayan bir bakım planı geliştirir.Bakım planı içinde tanımlanan girişimleri uygular ve beklenen sonuçlara
ulaşma durumunu belirlemek için hastanın gelişimini değerlendirir.Bakım planını uygulama esnasında,
danışmanlık, sağlık öğretimi,vaka yönetimi yapar(1).AMATEM kliniğinde yatıştan itibaren, hastaların bakım
planları hastane bilgi yönetim sistemi üzerinde oluşturulmakta ve hastalar hemşireler tarafından oluşturulan
bakım planı doğrultusunda izlenmektedir.Bağımlı bireylere en çok konulan hemşirelik tanıları arasında ağrı,
travma riski, uyku düzeninde bozulma, bilgi eksikliği, anksiyete, etkisiz bireysel baş etme, sağlığı sürdürmede
etkisizlik, benlik kavramında bozulma, sosyal etkileşimde bozulma, sosyal izolasyon yer
almaktadır(1,2).AMATEM kliniğinde,hemşireler tarafından düzenlenen tedavi edici ortam aktiviteleri arasında
iş bölümü saati,sinema saati, okuma saati, eğitim saati (sağlıklı yaşam biçimiyle ilgili konuları içeren), spor ve
gevşeme egzersizleri ve geziler yer almaktadır. Çalışmanın amacı AMATEM kliniğinde yürütülen hemşirelik
bakımı ve uygulamalarının tanıtılmasıdır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan çalışma, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, AMATEM kliniğinde Mart-Ağustos 2013 tarihleri arasındaki beş aylık sürede, yatarak tedavi görmüş
143 bağımlı hastanın hemşirelik bakım planları geriye dönük olarak incelenerek yapılmıştır.Verilerin
değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, standart sapma kullanılmıştır.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 38.97±13.72’dir (erkek 39.50±13.59;kadın 34.46±14.46). %26.6’sı 17-27
yaş grubunda, %25.2’si 40-50 yaş grubunda yer almaktadır. Hastaların %89.5’i erkek; %57.3’ü alkol bağımlısı,
%37.8’i madde bağımlısı; %4.9’u ise hem alkol hem madde bağımlısıdır. Kadınların %53.3’ü madde bağımlısı;
erkeklerin ise %58.6’sı alkol bağımlısıdır. Hastaların %72.7’sine bireysel baş etmede yetersizlik, %57.3’üne
sağlığı sürdürmede etkisizlik, %40.5’ine anksiyete, %15.4’üne aile içi süreçlerde bozulma, %10.5’ine uyku
düzeninde bozulma, %20.3’üne ağrı, %10.5’ine travma riski ve %13.3’üne bilgi eksikliği hemşirelik tanıları
konmuştur.
Sonuç: Bağımlı hastalara konulan hemşirelik tanılarının, literatürde belirtilen tanılarla benzer olduğu
görülmektedir. Bazı hemşirelik tanılarının (sosyal etkileşimde bozulma, sosyal izolasyon gibi) sistemde
olmaması nedeniyle, hastane bilgi yönetim sisteminde bulunan tanıları geliştirmeye ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Bağımlı hastalar, Bakım planı, Hemşirelik uygulamaları
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[SS-019]-Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerde Duygu Dışavurumu ve İntihar Olasılığının Belirlenmesi
Satı Demir
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Ana Bilim Dalı, Ankara
Amaç: Bu çalışma, ruhsal bozukluğu olan bireylerde duygu dışavurumu ve intihar olasılığının belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipte yapılan bu çalışma, Kasım 2012-Aralık 2013 tarihleri arasında
Ankara'da bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran 350 hasta üzerinde yürütülmüştür. Veriler
Hasta Bilgi Formu, Dışavurulan Duygulanım Düzeyi Ölçeği (DDÖ) ve İntihar Olasılığı Ölçeği (IOÖ) ile
toplanmıştır. Verilerin analizinde t testi, ANOVA, Tukey ve Pearson korelasyon kullanılmıştır.
Bulgular: Hastaların yaşı aralığı 18-85 (mean=36.89, SD=13.21) olup, %65.1’i kadındır. Hastaların % 47.7'si
duygudurum bozukluğu, % 21.1'i şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, %24.9'u anksiyete ve somatoform
bozukluk, %6.3'ü diğer tanı grubunda yer almıştır. Lise mezunu olan hastaların DDÖ ve IOÖ puan ortalamaları,
üniversite ve üstü eğitimi olan hastalarınkinden daha yüksektir. Hiç kimseden destek almadığını belirten
hastaların DDÖ ve İOÖ puan ortalamaları aile ve çevreden destek alanlarınkinden daha yüksektir. Hastaların
eşlerine yönelik DDÖ puan ortalaması çocuklarınınkinden daha yüksektir. Ekonomik durumu kötü olan
hastaların İOÖ puan ortalaması ekonomik durumu orta ve iyi olanlarınkinden daha yüksektir. Yakın zamanda
önemli bir sorun yaşayan ve daha önce intihar girişiminde bulunanların DDÖ ve İOÖ puan ortalamaları daha
yüksektir. Ruhsal bozukluk tanısı ve daha önce hastaneye yatış durumuna göre DDÖ ve İOÖ puan ortalamaları
arasında önemli bir fark bulunmamıştır. Yaş, hastalığın süresi ve seçilen kişiyle birlikte yaşama süresi ile DDÖ
puanları arasında; hastalığın süresi ile İOÖ puanları arasında önemli bir ilişki saptanmamıştır. Yaş ile İOÖ
puanları arasında ise negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. DDÖ ile IOÖ puan ortalamaları arasında pozitif
yönde bir ilişki bulunmuştur.
Sonuç: Hiç kimseden destek alamama hastaların birlikte yaşadığı ve kendileri için önemli olan kişiye yönelik
duygu dışavurum algısını ve intihar olasılığını artırmaktadır. Hastalar eşlerini çocuklarına oranla daha
müdahaleci, tepkisel ve hoşgörüsüz olarak algılamaktadır. Kötü ekonomik durum, önemli yaşam olayları ve
intihar girişimi öyküsü hastaların intihar olasılığını arttırmaktadır. Yaş azaldıkça ve duygu dışavurumu arttıkça
hastaların intihar olasılığı artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Duygu dışavurum, intihar olasılığı, ruhsal bozukluk
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[SS-020]-Kars'ta Görev Yapan İmamların Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançları
Nihal Bostancı Daştan1, Nurhayat Kılıç2
1Kafkas
2Çoruh

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,Psikiyatri Hemşireliği AnaBilim Dalı,Kars
Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik AnaBilim Dalı, Artvin

Amaç: Bu çalışma Kars’taki imamların ruhsal hastalıklara yönelik görüşlerinin saptanması amacı ile
yapılmıştır.
Materyal-Metod: Tanımlayıcı olan bu çalışma Mayıs 2012 tarihinde Kars ilinde bulunan 80 imam ile
yapılmıştır. Verilerin toplanmasında; araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ve Ruhsal Hastalığa
Yönelik İnançlar Ölçeği (RHİÖ) kullanılmıştır. RHİÖ; 6’lı Likert tipi bir ölçek olup, Tehlikeli, Çaresizlik ve
Kişilerarası İlişkilerde Bozulma ve Utanma alt ölçeklerinden oluşmaktadır.
Bulgular: Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu 36-40 yaş grubunda (%22,5), evli (% 97,5), Doğu Anadolu
Bölgesi doğumlu (% 87,5), yaşamının çoğunu şehirde geçiren (% 47,5), çekirdek ailesi olan (% 80,0), ilahiyat
önlisans mezunu (%37,5), 1-5 yıldır bu görevde çalışan (% 27,5), köylerde çalışan (% 55,0), cemaatle
ilişkilerinde sorun yaşamayan (% 77,5), kendisini topluma örnek olarak gören (% 87,5), daha önce hiç
psikiyatrik destek almayan (% 95,0), ailesinde ruhsal bozukluğu olan birey olmayan (% 96,3), ruhsal
bozukluklar hakkında bilgisi olmayan (% 66,3), sık duyduğu ya da bildiği ruhsal bozukluk olmayan (% 62,5),
ruhsal hastalıkların en önemli sebebini inanç eksikliği ve dinsel sorunlar olarak ifade eden (% 32,5),
kendisinden ruhsal olarak yardım isteyenleri (% 42,5) dinsel yöntemler kullandığını (% 16,3) ve psikiyatriste
yönlendirdiğini (% 16,3) belirten, ruhsal hastalara tıp dışı yöntemler kullanılacağını da ifade eden (% 72,5),
cemaat vaazlerinde ruh sağlığı sorunlarını ve iyileştirici yöntemleri ele aldığını belirten (% 83,7) imamlardan
oluşmuştur. Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarına bakıldığında; Tehlikeli
Alt Ölçeğinde 18,73 ± 0,83; Çaresizlik ve Kişilerarası İlişkilerde Bozulma Alt Ölçeğinde 24,76 ± 1,16; Utanma Alt
Ölçeğinde 2,52 ± 0,33 ve toplamda 46,02 ± 1,39’dur. Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançları etkileyen faktörlere
bakıldığında; kendisini topluma örnek görenlerin (t= 3,21; p=0,003) ve cemaat vaazlerinde iyileştirici
yöntemleri kullanmayanların (t= 2,18; p=0,047) utanma alt ölçeği puan ortalaması istatistiksel olarak daha
yüksek olduğu görülmüştür.
Sonuç: İmamların RHİÖ’ye göre inançlarının olumsuz olmadığı ancak ruhsal bozukluğun nedenleri ve tedavi
yöntemlerine yönelik eğitim gereksinimlerinin olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İmamlar, İnanç, Ruhsal Hastalık
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The Pointof Beliefs Of The Imams Who Work in Kars About Mental Illness
Asist. Prof. Nihal Bostancı Daştan1, Res. Assist. Nurhayat Kılıç2
1Kafkas
2Artvin

University Kars Health High School

Çoruh University Health High School

Aim: This study was made as to determine the beliefs of the imams about mental illness.
Materaial-Method: This descriptive study was made on 80 imams who work in Kars, in May 2012. In collecting
data, the Beliefs towards Mental Illness Scale (BMI) and a questionnaire which is developed by the researchers by
literally investion were used. BMI is a likert type scale which has 6 points and subscales of dangerous, desperation,
degeneracy in interpersonal relations and shame.
Results: The most of the participants who takes place in the study are aged between 36-40 (22.5%), married
(97.5%), were born is Eastern Anatolia (87.5%), mostly lived in a city (47.5%), have nuclear family (80.0%), most
of them have associate degree from theology (37.5%), work in this region between 1-5 years (27.5%), work in
village (55.0%), have no problem with the religious community (77.5 %), have the knoeledge of that he is a sample
fort the society (87.5%), never had an psychological support before (95.0%), don’t have a relative who has mental
disorder (96.3%), have no information about the manteal disorders (66.3%), the ones who never heard or knows a
mental disorder (62.5%), who expresses the main cause of the mental diseases as lack of belief or religous
problems (32.5%), who him tells that the ones who ask help from him are (42.5%) whom he uses religous methods
are (16.3%) or directed to psychiatrist (16.3%), the ones who tells that non-medical methods may be used to the
psychiatric patients (72.5%), the ones who tells that they talk with the religous community and also talk about
methods that will help the patients are about (83.7%) When we look to the BMI; in Dangerous Subscale 18.73 ±
0.83; in Desparacy and Degeneracy Interpersonal Relations Subscale 24.76 ± 1.16; Shame Subscale 2.52 ± 0.33 and
it is in total is 46.02 ± 1.39. When we look to the factors that effect the beliefs toward mental illness, who sees
himself as a sample fort he society (t= 3.21; p=0.003) and who don’t use curative methods (t= 2.18; p=0.047) the
Shame Subscale average point has been statistically seem very high.
Conclusion: According to the BMI, the imams don’t have negative beliefs but they are in need for education about
the reasons of the mental illness and their treatment methods.
Key Woards: Imams, Belief, Mental Illnes
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[SS-021]-Lise Öğrencilerinde Saldırganlık Düzeyi ve Etkileyen Etmenler
Dilek Avcı1, Mahmut Kılıç2, Kevser Tarı Selçuk1, Tuğba Uzunçakmak2
1Balıkesir
2Bozok

Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu, Balıkesir, Türkiye.
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Yozgat, Türkiye.

Amaç: Araştırmada Bandırma ve Yozgat’ta resmi orta öğretim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencilerinde
saldırganlık düzeyinin ve yüksek saldırganlıkla ilişkili etmenlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Gereç-Yöntem: Araştırma Ekim-Aralık 2013 tarihleri arasında iki merkezde yürütülen kesitsel bir çalışmadır.
Araştırma için gerekli minimum örnek büyüklüğü PASS 2008 programında yüksek saldırganlık için %50.0
bilinmeyen prevalans, %3.0 sapma, %95.0 güven düzeyinde 1890 kişi olarak hesaplanmış, kişilere ulaşamama
olasılığı göz önüne alınarak %20.0 yedek alınmış, araştırmada 2268 kişiye ulaşmak hedeflenmiştir. Hesaplanan
örnek büyüklüğüne ulaşmak için okulların 9,10,11,12. sınıflarına ait şubelerden rasgele yöntemle belirlenen iki
şubede yer alan öğrencilerin tamamı araştırma kapsamına alınmıştır (n=2409). Araştırmanın bağımlı değişkeni
saldırganlık varlığıdır. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Saldırganlık, Algılanan Sosyal Destek ve İletişim Becerilerini
Değerlendirme ölçekleriyle toplanmıştır. Çözümlemede tanımlayıcı istatistikler, ki kare, t testi, lojistik
regresyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin %24.0’ı yüksek düzeyde saldırgandır. Lojistik regresyon modeline göre yüksek
saldırganlık erkeklerde 1.26 kat, ruh sağlığını kötü algılayanlarda 1.92 kat, intihar düşüncesi olanlarda 1.58 kat,
üniversite sınavına hazırlanmayanlarda 1.29 kat, okul başarısını kötü algılayanlarda 1.62 kat anlamlı olarak
yüksektir. Aile sosyal desteği yüksek saldırganlık için koruyucu etmendir.
Sonuç: Her dört lise öğrencisinden birinde yüksek saldırganlık saptanmıştır. İntihar düşüncesi olanlarda risk
artmaktadır. Aile sosyal desteğinin yetersizliği saldırganlığı ve beraberinde intihar düşüncesini artırmaktadır.
Lise öğrencilerinde saldırganlığı önlemeye ve azaltmaya yönelik aileyi de içeren programlar uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: İletişim becerileri, lise öğrencisi, saldırganlık, sosyal destek
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Level of Aggression in High School Students and Affecting Factors
Dilek Avcı1, Mahmut Kılıç2, Kevser Tarı Selçuk1, Tuğba Uzunçakmak2
1Balikesir
2Bozok

University Bandirma Health High School, Balikesir, Turkey.
University Health High School, Yozgat, Turkey.

Objective: The study aims to find out the level of aggression in high school students at public secondary education
institutions in Bandirma and Yozgat, factors related to high levels of aggression. Materials-Methods: This crosssectional study is performed in two centers during the October-December 2013. Minimum sample size for the
research is calculated to be 1890 people with 50.0% unknown prevalence, 3.0% deviation, and 95.0% confidence
level for aggression in PASS 2008 Software, 20% reserve participants are included given the possibility of failing to
get into contact with the students, and the research objective is set to 2268 participants. In order to reach the
calculated sample size, all students in two classes randomly selected from among the 9th,10th,11th and 12th
graders are taken as research participants (n=2409). Existence of aggression is the dependent variable of the
research. Personal Information Form, Aggression, Perceived Social Support and Communication Skills Evaluation
Scales are used as data collection tools. Descriptive statistics, chi-square, t test, logistic regression analysis are the
data analysis methods used.
Results: Students’ 24.0% are found to have a high level of aggression. According to logistic regression model,
aggression level is significantly 1.26 times higher in males, 1.92 times higher in participants with bad perceived
mental health, 1.58 times higher those with suicidal ideation, 1.29 times higher in those who didn’t prepare for the
university entrance exam, 1.62 times higher in those with bad perceived school success. Family social support is a
protective factor against high level of aggression.
Conclusion: One out of every four high school students is found to have a high level of aggression. This risk
increases in those with suicidal ideation. Lack of family social support increases aggression and suicidal ideation.
It is suggested to implement programs including the families in order to reduce and prevent aggression in
students.
Keywords: Aggression, communication skills, high school student, social support
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[SS-022]-Şizofreni Hastalarında Genetik Yatkınlık Düzeyinin ve Bu Durumun Bireylerin Yaşları İle
İlişkisinin Belirlenmesi
Ali Kaplan1, Şafak Taktak2, Ayla Ünsal3
Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği, Kırşehir
2Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri ve Adli Tıp Uzmanlığı, Kırşehir
3Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Esasları, Kırşehir
1Ahi

Amaç: Şizofreni, her 100 kişiden birinin yaşamı boyunca yakalanma riski taşıdığı, kesin nedeni tam olarak
bilinmeyen psikiyatrik bir bozukluktur. Bu hastalığa bazı ailelerde normal populasyondan daha fazla
rastlanmasının yetiştirme şeklinden mi, yoksa genetik geçişten mi kaynaklandığı yıllardır tartışılmaktadır.
Şizofreni, tedavi ve bakımı uzun soluklu ve sabır gerektiren bir hastalıktır. Tedavi ve bakım yükünü minimum
düzeye indirebilmek için hastalığın erken tanısı önemlidir. Bu araştırmada, şizofreni hastalarında genetik
yatkınlık düzeyinin ve bu durumun bireylerin yaşları ile ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Gereç-Yöntem: Araştırmaya bir ilin Toplum Ruh Sağlığı merkezine başvuran 257 şizofreni hastası dahil
edilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan soru formu ile toplanmış ve
bilgisayar ortamında frekans, yüzde analizleri ve bağımsız gruplarda t testi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hastaların %67.7’si erkek, %32.3’ü kadındır. Hastaların yaş ortalaması 38.0±1.1 (min=16, max=82
yaş) bulunmuş olup %40.1’inin evli, %53.3’ünün bekar, %6.6’sının boşanmış, %46.7’sinin lise/üniversite
mezunu, %88.7’sinin herhangi bir işte çalışmadığı, %85.6’sının ailesi ile, %14.4’ünün yalnız yaşadığı
belirlenmiştir. Hastalık süresi ortalamasının 15.2±8.4 yıl (min=1, max=44) olduğu ve %9.3’ünün şizofreni
dışında kronik hastalık/larının bulunduğu saptanmıştır. Araştırma kapsamındaki hastaların %60.7’sinin sigara,
%12.8’inin alkol, %4.7’sinin uyuşturucu kullandığı bulunmuştur. Araştırma sonucuna göre, hastaların
%75.9’unun soy geçmişinde şizofren birey/ler olduğu, %24.1’inin soy geçmişinde şizofrenli birey/ler
bulunmadığı belirlenmiştir. Soy geçmişinde şizofren birey/ler olduğunu belirten hastaların %70’sinin bu
kişilerin kendilerinin birinci derecede yakınları olduğu öğrenilmiştir. Hastaların soy geçmişinde şizofren
birey/lerin bulunma durumu ile yaşları arasında karşılaştırma yapılmış olup bu iki faktör arasında istatistiksel
olarak ileri derecede anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.001).
Sonuç: Hastaların yarıdan fazlasının (%75.9) soy geçmişinde aynı hastalıktan bireylerin bulunduğu ve bunların
%70’inin birinci derecede yakınları olduğu belirlenmiştir. Ayrıca soy geçmişinde şizofrenili birey/ler bulunan
hastaların yaşları ilerledikçe bu hastalığa yakalanma risklerinin fazla olduğu saptanmıştır. Özellikle birinci
derece yakınlığı olan bireyler başta olmak üzere şizofreniye genetik yatkınlığı olan bireylerin erken yaşta takip
edilmesi şizofreninin erken tanısı açısından oldukça önemli olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şizofreni, genetik yatkınlık, yaş
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[SS-023]-Şizofreni Hastalarının Stresle Başa Çıkma Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından
İncelenmesi
Gülay Taşdemir1, Gülseren Keskin2
1Pamukkale
2Ege

Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu
Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Amaç: Çalışma şizofreni hastalarının stresle başa çıkma tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi
amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel yapılmıştır.
Yöntem: Örneklem Denizli Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde (TRSM) tedavi gören şizofreni
tanısı almış, çalışmaya katılmayı kabul eden 53 hasta oluşturmuştur. Veriler Sosyo-demografik Bilgi Formu,
Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (BÇTDÖ) ile toplanmıştır. Veriler Yüzdelik, Korrelasyon Analizi,
Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis Testiyle değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 38’dir. Hastaların %73.6’sının erkek, %35.8’inin ilkokul
mezunu, %69.8’inin bekar olduğu, %60.4’ünün hastalığının 15-25 yaşları arasında başladığı, %67.9’unun
birden fazla tedavi olduğu, %81.1’inin hayata umutla baktığı, %62.3’ünün hiç intihar girişiminde bulunmadığı,
çoğunluğunun (%79.2) başkalarına zarar vermediği, yarısının ailesinde psikiyatrik hastalığın olduğu ve sigara
içmediği belirlenmiştir. Hastaların BÇTDÖ puan ortalamaları 168.62±27.99, sorun odaklı başa çıkma alt ölçeği
puan ortalamaları 59.43±12.64, duygusal odaklı başa çıkma alt ölçeği puan ortalamaları 63.49±10.64 ve işlevsel
olmayan başa çıkma alt ölçeği puan ortalamaları 45.69±10.05’dir. Hastaların alkol kullanma durumuna göre
BÇTDÖ puanları karşılaştırılmış madde kullanımı alt ölçeği ve işlevsel olmayan başa çıkma toplam alt ölçeği
puanlarında, cinsiyete göre sorun odaklı başa çıkma ve duygusal sosyal destek kullanımı alt ölçeği puanlarında,
çalışma durumuna göre kabullenme ve sorun odaklı başa çıkma toplam alt ölçeği puanlarında, hastalığın kaç
yaşında başladığına göre soruna odaklanma ve duyguyu açığa vurma alt ölçeği puanlarında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0.05). Hastaların yaşına, medeni ve eğitim durumuna, tedavi görme
sıklığına, başkalarına zarar verme durumuna, intihar girişimine ve umut durumuna göre BÇTDÖ alt ölçek puan
ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (p>0.05).
Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmaya katılan hastaların en fazla duygusal odaklı başa çıkma yöntemlerini
kullandığı belirlenmiştir. Şizofreni hastalarının baş çıkma durumlarının ortaya çıkarılması tedavi ve bakım
hedeflerini belirlemede yararlı olacağından bu grupla ilgili daha çok çalışmaların yapılması ve kronik ruhsal
hastalıkların tedavisinde, hastalıkla başa çıkmada ve sosyalleşmede TRSM gibi rehabilite edici merkezlerin
sayılarının arttırılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Şizofreni Hastası, Stresle Başa Çıkma
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The examınatıon of The Copıng wıth The Stress Attıtudes of The Schızophrenıa Patıents in Terms Of Some
Varıables
Gülay Taşdemir1, Gülseren Keskin2
1Denizli
2Ege

Pamukkale University School of Health Sciences
University Vocational School of Health Services

Objective: This study was made to examine the coping with stress attitudes of schizophrenia patients in terms of
some variables.
Method: Method: The sample of this descriptive and cross-sectional study was formed by 53 patients diagnosed
with schizophrenia who have agreed to participate in the study and have been admitted to the Denizli State
Hospital Community Mental Health Center (TRSM). Data were collected with socio-demographic questionnaire
and the Coping Scale (COPE).
Results: The mean age of the patients was 38. 73.6% were male and 35.8% were primary school graduates, 69.8%
were single, 60.4% had the disease since they were between 15-25 years old, 67.9% had more than one treatment,
81.1% looked at life full of hope, 62.3% never attempted suicide, the majority of them (79.2% ) did not cause harm
to others, half of them had psychiatric illness in the family and did not smoke. COPE mean score of the patients was
168.62 ± 27.99, their problem-oriented coping subscale mean score was 59.43 ± 12.64, emotionally focused coping
subscale mean score was 63.49 ± 10.64 and dysfunctional coping subscale mean score was 45.69 ± 10.05. A
statistically significant difference was found between the substance use subscale made by the COPE scores were
compared in accordance with the alcohol consumption of the patients, and dysfunctional coping strategies
subscale scores by gender, problem-oriented coping and social support for emotional subscale scores, acceptance
according to work status, and problem-oriented coping strategies subscale scores, the starting age to focus on
problems and revealing feelings subscale scores (p<0.05). Conclusions and Recommendations: In this study, it was
determined that the patients of patients who participated were mostly using emotion-focused coping.
More studies towards this group should be made and in the treatment of chronic mental diseases.
Keywords: Nursing, Schizophrenia Patient, Coping With Stress
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[SS-024]-Kentsel Kesimde Depresyona Yönelik Tutumlar
Aysun Babacan Gümüş
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Çanakkale
Amaç: Toplumun ruhsal hastalıklara yönelik tutumlarının genellikle olumsuz olduğu, ülkemizde ruhsal
hastalıkları tanıma oranı son yıllarda belirgin olarak artsa da, olumsuz tutumların hala sürdüğü görülmektedir.
Bu durum toplum içinde yaygınlık hızı yüksek olan depresyon için de söz konusudur. Bu doğrultuda bu
araştırma kentsel bir kesimde depresyona yönelik tutumları belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışma, tanımlayıcı kesitsel bir araştırma olarak, araştırmaya katılmayı kabul eden, depresyon
hakkında daha önce eğitim almamış ve soruları tam olarak cevaplayabilen 385 kişi ile gerçekleştirilmiştir.
Veriler, Psikiyatrik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (PAREM) tarafından geliştirilen anket formunun 10
maddelik sosyodemografik bilgi formu ve 32 maddelik depresyon alt bölümü kullanılarak toplanmıştır.
Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzde dağılımı kullanılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların %62,7’si depresyonun bir hastalık, %88,1’i ruhsal bir zayıflık, %76,3’ü bir hastalık
değil, zaman zaman her insanın içine düştüğü bir durum olduğunu belirtmiştir. Çalışma grubunun %89,8’sine
göre, depresyon sosyal sorunlardan (işsizlik, yoksulluk, ailevi sorunlar gibi) kaynaklanmaktadır. Katılımcıların
%38,1’i depresyonlu bir kişiyle birlikte çalışmayacağını, %64,4’ü depresyonu olan bir kişiyle evlenmeyeceğini,
%45,7’si depresyonlu bir komşusunun olmasından rahatsız olacağını, %35,6’sı depresyonlu kişilerin saldırgan
olacağını, %69,5’i depresyonlu hastaların kendi hayatlarıyla ilgili doğru kararlar alamayacağını, %16,1’i
depresyonun bulaşıcı olduğunu ve %22,1’i depresyonlu hastaların toplum içinde serbest dolaşmamaları
gerektiğini belirtmiştir. Depresyonun tam olarak düzelmeyeceğini düşünenlerin oranı %17,8’dir. Depresyonun
bir hastalık olduğunu düşünen katılımcıların %76,3’ü depresyonun tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu,
%70,3’ü depresyonun tedavisi için psikiyatriste gitmek gerektiğini, %61,9’u depresyonun ilaçla, %74,6’sı
psikoterapi ile tedavi edileceğini, %61,1’i depresyon tedavisinde kullanılan ilaçların bağımlılık yapabileceğini,
%50,8’i depresyon tedavisinde kullanılan ilaçların ciddi yan etki yapabileceğini düşünmektedir.
Sonuç: Çalışma grubunu oluşturan kişilerin depresyon konusundaki bilgi düzeyi kısmen yeterli bulunmuştur.
Çalışmada depresyonlu kişilere karşı mesafe koyucu, reddedici, damgalayıcı tutumlar sergilendiği görülmüştür.
Toplumun depresyon ve damgalama konusunda bilgilendirilmesi ve depresyonlu kişilere karşı sosyal desteğin
arttırılması, toplumumuzda yaygın olarak görülen depresyonun erken tanı ve tedavisi açısından son derece
önemlidir.
Anahtar Kelimeler: bilgi, damgalama, depresyon, kentsel kesim, tutum
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Attitudes Toward Depression Among Urban Population
Aysun Babacan Gümüş
Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Health, Department of Nursing, Çanakkale
Objective: The current study was conducted to determine the attitudes toward depression among an urban
population.
Materials-Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted with 385 individuals who agreed to join
the study, had no education on depression, and were able to answer the questions completely. Data were collected
sociodemographic information form and subscale for depression of a public survey form which was developed by
Psychiatric Researchs and Education Center.
Results: 62,7% of the participants reported that depression is a illness, 88,1% indicated that it is a mental
weakness, and 76,3% indicated that it is not an illness, but a situation that everyone sometimes find themselves in.
According to 89,8% of all participants, depression arises from social problems (e.g. unemployment, poverty, family
issues). 38,1% of the participants indicated that they would not work with an individual with depression, 64,4%
indicated that they would not marry with an individual with depression, 45,7% indicated that they would be
uncomfortable having a neighbor with depression, 35,6% indicated that individuals with depression would be
hostile, 69,5% indicated that patients with depression would not make the right decisions regarding their lives,
16.1% indicated that depression is contagious, and 22,1% believe that their freedom should be restricted. 17.8%
were thinking that depression is not fully treatable. 76,3% of the respondents who thought of depression as an
illness believe that depression is treatable and 70,3% of the participants indicated that a psychiatrist must be
consulted to treat depression.
Conclusion: Individuals in the study group were determined to have partially adequate knowledge levels
regarding depression. Distancing, and stigmatizing attitudes toward individuals with depression were observed in
our study. Enlightening the society on depression, putting effort into reducing stigmatization, and increasing social
support for individuals with depression are crucial for early diagnosis and treatment of widespread depression in
our community.
Keywords: attitude, depression, knowledge, stigmatization, urban
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[SS-025]-İstismar ve İhmale Uğramış Adölesanların Benlik Saygıları ve Ruhsal Durumlarının
Belirlenmesi
Arzu Aydoğan1, Nermin Gürhan2
1Gülhane
2Gazi

Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi
Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu

Amaç: Bu araştırma kurumlarda yaşayan ve kuruma gelmeden önce istismar ve ihmale uğramış adölesanlar ile
istismar ve ihmale uğramamış adölesanların benlik saygılarını ve ruhsal durumlarını belirlemek amacıyla
yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı bir araştırmadır ve Ankara ilinde bulunan yetiştirme yurtlarında
yapılmıştır. Araştırma ile ilgili kurum onayı ve gerekli izinler alınmıştır. Araştırma Aralık 2009 - Mayıs 2010
tarihleri arasında, yetiştirme yurtlarında yaşayan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 208 adölesan üzerinde
yapılmıştır. Çalışmaya katılan adölesanlar, kontrol ve karşılaştırma grubu olarak iki gruplandırılmıştır. Kontrol
grubunu ailesi yanında istismar ve ihmale uğradığı için kurum bakımına alınan 68 kişi, karşılaştırma grubunu
ise sosyo ekonomik sebepler, ebeveyn terki, aile parçalanması gibi nedenlerle kuruma yerleştirilen 140 kişi
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan kişilerden kişisel bilgilerini içeren bilgiler alındıktan sonra Coopersmith
benlik saygısı envanteri ve kısa semptom envanteri uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans ve
yüzde, ki kare testi ve korelasyon testleri kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 15,26 ve %57,2 (n=119)’si erkek, %42,8 (n=89)’i ise kızdır.
Cinsiyetleri ve yaşları istismar ve ihmal görme durumları ile karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). İstismar ve İhmal sebebiyle gelenlerin %60,3’ü kızdır ve %50’si 12–14 yaş
arasındadır. Araştırma ve karşılaştırma grubunun ruhsal durumlarını karşılaştırdığımızda her iki grubun ölçek
alt puanları birbirine çok yakın bulunmuş olup, istatistiksel olarak aralarında bir farkın olmadığı tespit
edilmiştir (p>0,05). Adölesanların benlik saygıları ve ruhsal durumları arasındaki ilişkiye bakıldığında, benlik
saygısı düşük olan adölesanların ruhsal belirti alt ölçek puanlarının da yüksek olduğu tespit edilmiştir. İstismar
ve ihmale uğrayan adölesanların benlik saygıları puan ortalaması 54 olarak bulunmuş olup, benlik saygıları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p>0,05).
Sonuç: Benlik saygısı puanları düştükçe ruhsal belirtilerin arttığı veya ruhsal belirti gösteren adölesanların
benlik saygısı puanlarının düştüğü tespit edilmiştir. Kurum ortamında yaşıyor olmanın adölesanlar için başlı
başına bir risk oluşturduğu ve bu sebeple kurumda çalışan profesyonellere çok büyük sorumluluklar düştüğü
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: İstismar ve ihmal, Benlik saygısı, Ruhsal belirti, Kurum bakımı
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An Assessment of the Self-Respect and Psychological Conditions of the Adolescents who are Abused and
Neglegted
Arzu Aydoğan1, Nermin Gürhan2
1Gulhane
2Gazi

Military Medical Academy Training and Research Hospital

University School of Nursing

Introduction and Aim: The aim of this study is to determine the self-respect and pschological conditions of the
adolescents living in social services and child protection institutions who were abused and neglegted before
coming to the institution and those who weren’t abused.
Material and Methods: This study is a descriptive one and was conducted in the orphanages located in Ankara.
Institution consent about the study and necessary permissions were taken. The study was carried on 208
adolescents who lived in the orphanages between December 2009 and May 2010 and who accepted to participate
in the study. The adolescents in the study were divided into two groups: the control group and the comparison
group. The control group consists of 68 people who were taken under the protection of the institutions because of
being abused in their families and the comparison group consists of 140 people who were placed in the institution
due to socio-economic reasons, desertion of the parents or separation of the family members. After the gathering of
personal information from the subjects, Coopersmith Self-respect Inventory and Brief Symptom Inventory were
carried out. Frequency and percentage, Chi-square test and correlation tests were used in the assessment of the
data.
Results: The average age of the participating subjects was 15.26 and 57.2% of the subjects were males whereas
42.8% were females. Statistically significant difference was found when the gender and ages of the subjects were
compared to their condition of being abused and neglegted (p < 0.05). 60.3% of those coming because of abuse
were females and 50% of them were between the ages of 12 and 14. When the psychological conditions of the
control group and the comparison group were compared, sub-scale scores were found to be very close to each
other, thus it was concluded that no significant difference was found between them statistically (p ˃ 0.05). It was
found out that both groups were among the risk groups in terms of the symptoms of hostility and depression. When
we look at the relation between the self-respect and the psychological conditions of the adolescents, we see that
adolescents with lower self-respect have a high psychological symptoms sub-scale score. The average score of selfrespect of the abused adolescents was found to be 54, and no statistical significance was detected between their
self-respects (p ˃ 0.05).
Conclusions: It was found out that psychiatric symptoms increase as the self-respect score decreases, or the selfrespect scores decrease in the adolescents showing psychiatric symptoms. It can be concluded that living in an
orphanage poses a risk and that great responsibility falls on the professionals working in the institution.
Keywords: Abuse and neglect, self-respect, psychiatric symptoms, orphanage care.
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[SS-026]-İnternet Bağımlılığı: Bağlanma Stili ve Şiddet Eğilimi Yönünden Bir İnceleme
Aysun Babacan Gümüş, Sevinç Şıpkın, Arzu Tuna
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Çanakkale
Amaç: Bu çalışmanın amacı, internet bağımlılığı ile bağlanma stili ve şiddet eğilimi arasındaki ilişkileri
belirlemektir.
Gereç-Yöntem: Çalışma bir devlet üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmaya 201’i bayan 174’ü erkek olmak üzere toplam 375 kişi katılmıştır. Veriler İnternet Bağımlılığı Ölçeği
(İBÖ), İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA) ve Şiddet Eğilim Ölçeği (ŞEÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde
Pearson
korelasyon
analizi
ve
aşamalı
hiyerarşik
regresyon
analizi
kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21,04 (SD=1,65), yaş aralığı 18-28’dir. Öğrenciler arasında internet
kullanma süresi günde ortalama 2,36 (SD=1,18) saattir. Çalışmaya katılan öğrencilerin tümü internet
kullanmaktadır. İnterneti bilgi edinme amacıyla kullandığını bildirenlerin oranı %82.7, sosyal ve eğlence
amacıyla kullandığını bildirenlerin oranı %78.4’tür. İnternet bağımlılığı ve şiddet eğilimi arasında pozitif yönde
ilişki saptanmıştır (r = 0.346, p<0.01). İnternet bağımlılığı ile saplantılı bağlanma stili arasında pozitif yönde
zayıf düzeyde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (r = 0.216, p<0.01). Regresyon analizi sonuçlarına göre,
internet kullanım süresi, şiddet eğilimi, saplantılı bağlanma biçimi, sosyal ve eğlence amaçlı internet kullanımı
ve kayıtsız bağlanma biçimi internet bağımlılığını yordayan değişkenler olarak saptanmıştır.
Sonuç: Araştırma bulguları, üniversite öğrencilerinin önemli bir bölümünde internet bağımlılığı gelişme
riskinin yüksek olduğunu, internet bağımlılığı ile bağlanma stili ve şiddet eğilimi arasında ilişki bulunduğunu
göstermiştir. Elde edilen sonuçların riskli gruplar için gerekli önlemlerin alınmasında ve öğrencilerin
bilinçlendirilmesinde yararlı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: bağlanma stili, internet bağımlılığı, şiddet eğilimi
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Internet Addiction: An İnvestigation in Terms of Attachment Style and Violence Trend
Aysun Babacan Gümüş, Sevinç Şıpkın, Arzu Tuna
Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Health, Department of Nursing, Çanakkale
Objective: The aim of this study is to find out the relationships between internet addiction, attachment style and
violence trend.
Materials-Methods: The study was conducted with students studying at a state university. The sample consisted
of 375 university students as 201 female and 174 male. The data were collected using Demographic Information
Form, Internet Addiction Scale (IAS), Relationship Scales Questionnaire (RSQ), and Violence Proneness Scale (VPS).
In the analysis of the data; Pearson correlation analysis and stepwise hierarchical regression analysis were used.
Results: The mean age of the students was 21,04 (SD=1,65) (age range 18-28). It has been found that, the mean of
internet use duration of students in a day is 2,36 (SD=1,18) hour. All students participating in the study was
determined to use the internet. It was found that 82,7% of the students in the study group use internet with the
purpose of information, and 78,4% of the students use internet for social and entertainment purposes. A positive
relationship was determined between internet addiction and violence trend (r = 0.346, p<0.01). There was a weak
positive correlation between internet addiction and obsessive attachment style (r = 0.216, p<0.01). According to
the results of regression analysis; duration of internet use, violence trend, obsessive attachment style, internet use
for social and entertainment purposes, and indifferent attachment style are the variables that predict internet
addiction.
Conclusion: The research findings indicate that a significant portion of university students are at risk of internet
addiction; that internet addiction is correlated with attachment style and violence trend. It is believed that the
findings obtained in this research will be beneficial in terms of taking necessary measures for groups at risk and of
raising awareness among university students.
Keywords: attachment style, internet addiction, violence trend
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[SS-027]-Üniversite 1. Sınıf Öğrencilerinin Ayrılma-Bireyleşme Özelliklerinin Belirlenmesi
Nalan Gördeles Beşer, Figen İnci
Niğde Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
Bu çalışma; Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik Bölümü 1. Sınıf öğrencilerinin
ayrılma-bireyleşme sürecini ve bu süreci olumsuz etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılan tanımlayıcı
bir çalışmadır. Araştırmaya Niğde Üniversitesi Etik Kurul ve Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu’ndan
yazılı izin alındıktan sonra yapılmıştır. Araştırma evrenini 160 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma
örneklemine ise araştırmaya katılmayı kabul eden 131 öğrenci alınmıştır. Araştırmada veriler Bilgi Formu ve
Adolesan Ayrılma Bireyleşme Testi-AABT ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Indepependent t testi, Kruskal
Wallis ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin %81.7’si kız, %60.3’ü hemşirelik öğrencisidir. Öğrencilerin %58.0’ininin
annesi, %51.1’inn babasının ilköğretim mezunu olduğu, %92.4’ünün annesinin ev hanımı olduğu ve
öğrencilerin
%33’6’sı
annesiyle
sorunlarını
paylaşabildiklerini
ifade
etmişlerdir.
Annesinde kronik bir hastalık olanların, sorunlarını en fazla annesiyle paylaşanların, annesinin kendisine
demokratik bir tutum sergilediğini ifade edenlerin “sağlıklı ayrılma” puanlarının anlamlı düzeyde daha fazla
olduğu bulunmuştur. Diğer yandan; sorunlarını en fazla kardeşleri ile paylaşanların “ayrılma anksiyetesi”,
annesi ile iletişimini orta düzey olarak nitelendirenlerin “reddedilme beklentisi” yaşadıkları, sorunlarını tüm
ailesi ile paylaşanların “bakım arama” davranışını, ekonomik durumlarının kötü olduğunu ifade edenlerin
“öğretmene yapışma” davranışını, ebelik öğrencilerinin “öğretmene yapışma” davranışını sergiledikleri
bulunmuştur. Sonuç olarak anne ile iletişim, ebeveyn tutumu ve öğrencinin sorunlarını paylaşabilme becerisi
öğrencinin üniversite ortamında bağımsızlaşması, bireyleşmesi için oldukça önemli olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencisi, ayrılma-bireyleşme, ebelik, hemşirelik
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The Determination of First Grade Level of University Students’ Separation-Individuation Properties
Nalan Gördeles Beşer, Figen İnci
Nigde University, Nigde Zubeyde Hanım School of Health
This study which aims to identify the separation-individuation process of first year students of Nigde Zubeyde
Hanım School of Health and the factors which adversely effect this process is a descriptive study. The study was
conducted after the written permission of Nigde University Ethics Committee and Nigde Zubeyde Hanım School of
Health. The study population is 160 students. 131students who accepted to participate in this study were taken as
study sample. The data were collected through Information Form and Separation Individuation Test of
Adolescence-SITA. Kruskal Wallis, Mann Whitney U Tests and Independent t test were used to analyze the
data.81.7% of students who participate the study are girl, 60.3% of them are nursing students. It was found that
58.0% of the students’ mothers and 51.1% of the students’ fathers are primary school graduates, 92.4% of their
mothers are housewife and 33.6% of the students said that they were able to share their problems with their
mothers.
It was found that student whose mothers have chronic illness, who share their problems with their mothers more
and who say that their mothers exhibit democratic attitude towards them have higher point from “healthy
separation” attitude. On the other hand, it was found that the students exhibit “separation anxiety” attitude who
share their problem with their brothers-sisters more, “rejection expectancy” attitude who describe their
communication with their mothers as mid-level, “care search” attitude who share their problem with their all
family, “sticking to the teacher” attitude who say they have poor economic status and it was found that midwifery
students exhibit the attitude of “sticking to the teacher”. As a result it could be said that communication with
mother, parents’ attitude and student’s ability to share his/her problems are very important for the student’s
independence and individuation in a university environment.
Keywords: university student, separation- individuation, midwifery, nursing
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[SS-028]-Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi
Ayşegül Yüksel1, Esra Engin2, Emel Öztürk Turgut2
1Ege
2Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fak., Mezun Öğrenci
Üniversitesi Hemşirelik Fak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Amaç: Dünya’da ve ülkemizde, şiddet her geçen gün artmaktadır. Şiddetle mücadelede hemşirelere de görev
düşmektedir. Ancak, öncelikle hemşirelerin sorun çözme becerilerinin gelişmiş olması, kendi şiddet
eğilimlerinin farkında olması ve bununla başa çıkabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu araştırma, hemşirelik
mesleğinin gelecekteki üyeleri olan, hemşirelik öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla
yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı olan bu araştırma, Nisan- Haziran 2013 tarihleri arasında Ege Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi’nde öğrenimini sürdüren, olasılıksız rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen ve
araştırmaya katılmayı kabul eden 200 öğrenci ile yapılmıştır. Öğrencilere Tanıtıcı Bilgi Formu ve Şiddet Eğilim
Ölçeği (ŞEÖ) uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve ortalama kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin %75.5’inin kadın ve %94’ünün 18-24 yaş grubunda olduğu, %44’ünün en uzun süre
büyükşehirde yaşadığı, %41.5’inin Anadolu Lisesinden geldiği ve %28.5’inin maddi gelirini ailesi ve burstan
sağladığı belirlenmiştir. Öğrencilerin aile bilgilerine bakıldığında çoğunluğunun anne-babasının sağ ve birlikte
olduğu, anne ve babalarının çoğunlukla okuryazar- ilkokul mezunu olduğu, ailenin gelir durumunun çoğunlukla
gelir
gidere
denk
şeklinde
olduğu
ve
%40.5’inin
bir
kardeşi
olduğu
saptanmıştır.
Öğrencilerin şiddet öykülerine bakıldığında tamamına yakınının şiddet içeren davranışlarda bulunmadığı,
şiddete maruz kalmadığı, şiddet nedeniyle evi terk etmeyi düşünme durumunun olmadığı bulunmuştur.
Öğrencilerin ŞEÖ puan ortalaması 9.21±36.51 (min=20.00, max=80.00) olarak saptanmıştır.
Sonuç: Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin büyük çoğunluğunun düşük düzeyde şiddet eğilimi olduğu
belirlenmiştir. Ancak %24.5 olarak belirlenen yüksek şiddet eğilimi, azımsanmayacak bir orandır. Öğrencilere;
duyguları uygun şekilde ifade etmeyi öğretilmesi ve sağlanması, şiddet eğilimlerinin olumlu şekilde
yönlendirilmesi konularında verilecek olan psikoeğitim ve danışmanlıklarda, ruh sağlığı ve hastalıkları
hemşirelerine önemli roller düşmektedir. Ayrıca bunun bireysel anlamda öğrenciler için olduğu kadar,
hemşirelik mesleğinin geleceği için de önemli olduğu düşünülmektedir
Anahtar Kelimeler: hemşirelik öğrenci, şiddet, eğilim
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[SS-029]-Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ndeki Şizofrenik Bozukluk Hastalarına Uygulanan Öncü
Belirtileri Tanıma Eğitiminin İçgörü ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Ayşegül Bilge1, Gizem Beycan Ekitli1, Nadide Embel2, Fatma Gül Kaya2, Hira Sema Kalkan3, Miraç Kaygı
Oğulluk3
1Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A
Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu
3Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
2Ege

Amaç: Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri(TRSM) şizofrenik bozukluk hastalarının hastalıkla başetme ve sağlıklı
kalım sürelerinin arttırılmasında önemli role sahiptir. Özellikle toplumsal beceri eğitimleriyle yaşam
biçimlerini düzenleyerek yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır. Bu araştırma TRSM’den aktif
olarak yararlanan şizofrenik bozukluk hastalarına uygulanan hastalık öncü belirtilerini tanıma eğitiminin
hastaların içgörü düzeyleri ve yaşam kaliteleri üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Eğitim müdahalesi olan, ön test – son test vaka kontrol araştırmasıdır. Evrenini 2014 yılında
bir TRSM’ye kayıtlı danışanlardan (n=30) araştırmaya katılmaya gönüllü 16 danışan oluşturmuştur. Vaka(n=8)
ve kontrol(n=8) gruplarının yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyleri açısından homojenliği sağlanmıştır. Vaka grubu
sekiz haftalık psikoeğitimi tamamlamıştır. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu”,“İçgörünün Üç Bileşenini
Değerlendirme Ölçeği”(İÜBDÖ) ve “Şizofreni Hastaları İçin Yaşam Niteliği Ölçeği”(QLSS)kullanılarak
toplanmıştır. Veriler “Wilcoxon W” ve “Mann-Whitney U” testleriyle incelenmiştir.
Bulgular: Danışanların yaş ortalaması 40.81±11.1’dir. Sosyodemografik özellikler ve sosyal aktiviteler
açısından gruplar arası farklılık yoktur (p>0.05). Çoğunluğu ailevi ilişkilerini ve genel sağlık durumlarını “iyi”
olarak değerlendirmektedir. Vaka grubunun tüm ölçek ve altölçek puanları psikoeğitim sonucunda olumlu
olarak değişmiştir. Vaka grubu İÜBDÖ toplam puanı ve kontrol grubu QLSS Ruhsal Bulgular alt ölçek ön-son
test puanındaki değişimin anlamlı olduğu saptanmıştır(p<0.05). İki grup arasında QLSS toplam ölçek, ruhsal
bulgu, günlük eşya kullanımı alt ölçekleri ve İÜBDÖ toplam ölçek puanları arasında anlamlı farklılığın
olduğu saptanmıştır (p<0.05).
Sonuç: Psikoeğitim alan danışanların içgörü ve yaşam kaliteleri artmışken; eğitim almayanlarda artma
olmamıştır. Bu araştırmada hastaların hastalığın öncü belirtilerini tanımlaması sağlanarak, yaşam kaliteleri ve
içgörü düzeylerine olumlu katkı sağlanmıştır. Belirtilerin erken fark edilmesi ile alevlenmelerin hastalık
şiddetlenmeden önlenebileceği, kişilerin otonomik olarak uygun başetmelerle bu belirtileri yönetebileceği
düşünülmektedir. Merkezlerin bu doğrultudaki hizmetlerini daha sistematik sürdürebilmeleri önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Şizofreni, Öncü belirti, Psikoeğitim, Yaşam kalitesi, İçgörü
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The Effect of Early Symptoms Discernment Education To Insight and Quality of Life on Schizophrenic
Disorder Patients in Community Mental Health Center
Ayşegül Bilge1, Gizem Beycan Ekitli1, Nadide Embel2, Fatma Gül Kaya2,
Hira Sema Kalkan3 , Miraç Kaygı Oğulluk3
1Ege
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University Izmir Atatürk School of Health, Department of Nursing/İzmir

3Manisa

Mental Health and Illnesses Hospital/Manisa

Aim: Community mental health centers have an important role in patients’ ability to coping with disorder and in
be increased patients’ remission period. They promote patients quality of life with organizing the lifestyles by
social skills training. This study aimed at determines the effect of early symptoms discernment education to
insight and quality of life on schizophrenic disorder patients in community mental health center.
Methods: This research was a case control study included pre-post test designed and education interventions. The
universe of the research consist of clients (n=30) who registered in a community mental center (CMC) in 2014 and
the sample consist of volunteers (n=16) to participate this study. Homogeneity was fixed with in terms of age,
gender and education status between case (n=8) and control (n=8) groups. Case group completed eight week
psychoeducation program without any reserve. Data were collected by ‘Descriptive Information Form’, ‘Schedule
for Assesing the Three Components Of Insight (SAI)’and ‘Quality of Life Scale for Shizophrenic (QLSS)’. In the
analysis of the data ‘Wilcoxon W’ and ‘Mann-Withney U’ tests were used.
Results: The avarage of age of clients were 40.81±11.1. There was not any differences between groups with
regards to the sociodemogrophic properties and social activities (p>0.05). A great majority of participants
indicated their family relations and general health status were “fine”. All of the total scale and subscale scores
changed positively depending on psychoeducation. The differences between pre-post test score of SAI Total in case
group and score of subscale of QLSS which was Mental Indication in control group were significant (p<0.05).
Moreover, it concluded that the differences between groups’ in scores of QLSS Total, Mental Indication, Using
Daily Object subscale and SAI Total were significant (p<0.05)
Conclusion: There was an increase in insight and quality of life while individuals educated, there was not any
increase in absence of education. In this research, it provided to promote quality of life and insight levels positively
by teaching patients to identify of early symptoms. It is considered that it is able to prevent patients from relapses
with the recognition of the early symptoms, and it is able to be autonomic while to cope with these symptoms
appropriate strategies. It is recommended to services which provide in CMC, should be sustained systematically.
Key Words: Schizophrenia, early symptom, psychoeducation, quality of life, insight
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[SS-030]-Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireylere Bakım Veren Aile Üyelerinin Yaşadığı Güçlüklerin
Belirlenmesi: Kalitatif Bir Araştırma
Esin Cerit1, Figen İnci2, Nuray Şimşek3
1Bozok
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3Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği,Kayseri
2Niğde

Amaç: Bu çalışma kronik ruhsal hastalığı olan bireylere bakım veren aile üyelerinin yaşadığı güçlüklerin
belirlenmesi amacıyla yapılmış nitel bir çalışmadır.
Gereç-Yöntem: Araştırma, İç Anadolu Bölgesi’nde bir ilde yaşayan kronik ruhsal hastalığı olan bireye bakım
veren yedi aile üyesiyle derinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmede tanıtıcı
bilgi formu, kronik ruhsal hastalığı olan bireye bakım vermenin neler hissettirdiği, böyle bir hastalığın aile içi
ve sosyal ilişkilerini nasıl etkilediğini ve böyle bir hastaya bakım vermenin nasıl bir deneyim olduğunu
sorgulayan sorulardan oluşan soru formu ve ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Araştırma için Bozok Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu Akademik Kurulu’ndan izin alınmıştır. Görüşmeler araştırmacı tarafından katılımcılarla
bire bir görüşülerek yapılmış ve görüşmeler ortalama 20-30 dakika sürmüştür. Daha sonra ses kayıtları yazıya
dökülerek elde edilen veriler değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hasta yakınları, hastalık hakkındaki algılarına yönelik, hastaları evlerinde yalnız bırakamadıklarını,
bu hastalıkla hayatlarının alt üst olduğunu, çevrelerindeki insanlardan hastalığı sakladıklarını, insanların
kendilerini anlamayacaklarını düşündüklerini ifade etmişlerdir. Ruhsal bir hastalığı olacağına fiziksel bir
rahatsızlığı olmasının çok daha iyi olduğunu, bu hastalığın en zor hastalık olduğunu ve kronik ruhsal hastalığı
olan bireye bakmanın aile içi ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkilediğini dile getirmişlerdir. En çok zorlandıkları
konunun hasta bireyin kendine ve çevresine şiddet uygulaması, ilaç almak istememesi olduğunu ifade
etmişlerdir. Sağlık hizmetlerinden beklentilerini ev ziyaretleri yapılarak ya da hastalara düzenli olarak gündüz
yapacak iş veya aktivite sağlamak olarak dile getirmişlerdir. Bu süreçten kazanım olarak kronik ruh sağlığı
sorunu olan bir bireye bakmanın kendilerini manevi yönden geliştirdiğini ifade etmişlerdir.
Sonuç: Kronik ruhsal hastalığı olan bireylerin aile üyelerinin de iç damgalanma yaşadıkları, aile içi ve sosyal
ilişkilerinde sorun yaşadıkları, özellikle bireyi aktif kılma konusunda desteğe ihtiyaç duydukları saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: kronik ruhsal hastalık, bakım, hasta yakını
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Determination of Difficulties of The Family Live With The Person Have Chronic Mental Disorders:
Qualitative Study
Esin Cerit1, Figen İnci2, Nuray Şimşek3
1Bozok

University Health School, Psychiatric Nursing, Yozgat
University Zübeyde Hanım Health School, Psychiatric Nursing,Niğde
3Erciyes University Faculty of Health Sciences,Psychiatric Nursing, Kayseri
2Nigde

Objective: This study was made determine to difficulties of the caregiver live with the person have chronic mental
disorder is a qualitative study.
Materials-Methods: The survey was carried out 7 family members who live in a city of Central Anatolia Region
and maintain a member who has chronic mental illness by using deeply discussion method. In the conference,
Introductory information form, query form which has investigating questions about how maintaining a member
who has chronic mental illness make feel, how such an illness affect domestic and social relationships and how
maintaining such an ill experience and recorder was used. For the survey, permission was gotten from Bozok
University Health School Academic Committee. Discussions were had with participators one by one by surveyor
and last about 20-30 minutes. Then, records were put in written form and provided data were evaluated.
Results: Relatives of patients that they can’t leave patients alone, their lives are messed up with this disorder, they
hide the illness from other people, since they think that other people can’t understand them. They also said that a
physical disorder is better than a mental disorder, the most difficult disorder is this mental disease and
maintaining a member who has chronic mental illness affects domestic and social relationships negatively. They
mentioned that the most challenging subject is that patients commit oneself and other people violence and don’t
want to take any medicine. They also added that they are expecting home visits and providing jobs or activities in
daytimes regularly by health assistance. They specified that as gain from the process, maintaining an individual
who has chronic mental illness cause to develop them in sense.
Conclusion: It is detected that relatives of patients live internal stigmatisation, have problems in domestic and
social relationships and especially need support about making individual active.
Keywords: Chronic mental disorders, care, relative of patients
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[SS-031]-Onkoloji Hemşirelerinin Hastaların Psikososyal Gereksinimlerini Tanılama Becerileri
Tuğba Pehlivan, Leyla Küçük
İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Fakiltesi Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
Anabilim Dalı, İstanbul
Amaç: Araştırma, hemşirelerin onkoloji hastalarının psikolojik gereksinimlerini tanılama becerilerini
değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiş tanımlayıcı-kesitsel bir araştırmadır. Gereç-Yöntem: Araştırmanın
örneklemini, onkoloji servisinde çalışan 157 hemşire oluşturmuştur. Veriler literatür doğrultusunda hazırlanan
anket formu ile toplanmıştır. Anket formunda; hemşirelerin demografik, mesleki özelliklerine yönelik 15 soru,
hastaların psikososyal gereksinimlerini değerlendirmeye yönelik 13 soru bulunmaktadır. Ayrıca hasta kabulü
ve sürekli tanılamada değerlendirilen alanlar Gordon'un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri'ne endeksli 12 soru ile
incelenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler (aritmetik ortalama, standart sapma,
yüzdelik dağılım) ve Mann Whitney-U, Kruskal Wallis, Pearson ve Spearman Korelasyon testleri uygulanmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 29,26±6,22 yıl, onkoloji biriminde çalışma süresi
4,65±5,57 yıl olup %66,2'si (n:104) lisans mezunu ve %50,3'ü (n:79) özel hastanede çalışmaktadır.
Hemşirelerin çoğunluğunun (%98,7; n: 155) hastaların psikososyal açıdan değerlendirilmesi gerektiğini
düşündüğü belirlenmiştir. Yarıdan fazlası (%51,6; n:81) hastaları psikososyal açıdan değerlendirebildiğini,
%48,4'i ise (n:76) değerlendiremediğini belirtmiştir. Hastaları psikososyal açıdan değerlendirmesini etkileyen
faktörler incelendiğinde; ilk sırada %80,3 ile (n: 126) "iş yoğunluğu nedeniyle hastanın psikolojik ihtiyaçlarına
vakit ayıramama" yer alırken %22.9'u ise "psikolojik değerlendirme yapabilecek bilgiye sahip olmadığını"
belirtmiştir. Hemşirelerin hastaları tanılamada değerlendirdikleri boyutlar VAS ile değerlendirilmiştir.
Araştırmada hemşirelerin VAS toplam puanı ortalaması 89.55±17.93 olup "boşaltım" (8.99±1.61) alt boyutu en
yüksek puanı almıştır. "Kanserin psikolojik yönü", "ölüm ve ölümcül hasta/ailesine yaklaşım", "stres ve kriz
yönetimi" ve "iletişim ve iletişim becerileri" eğitimi alan hemşirelerin psikososyal tanılamada "başetme ve stres
toleransı" alt boyutunu daha iyi değerlendirdikleri gözlenmiştir.
Sonuç: İş yoğunluğu, yeterli bilgi sahibi olamama gibi faktörlerin hemşirelerin hastaları psikososyal açıdan
değerlendirmesine engel teşkil ettiği söylenebilir. Alana yönelik eğitim alan hemşirelerin psikososyal
değerlendirmede daha iyi oldukları belirtilebilir.
Anahtar Kelimeler: Onkoloji, hemşirelik, psikososyal, bakım
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Oncology Nurses’ Diagnosis Abilities of Psychological Needs of Patients with Cancer
Tuğba Pehlivan, Leyla Küçük
İstanbul University Florance Nightingale Nursing Faculty Departmant of Mental Health and Psychiatric
Nursing, İstanbul.
Aim: The aim of the study was to evaluate oncology nurses’ diagnosis abilities of psychological needs of patients
with cancer.
Materials-Methods: The study adopted a descriptive, cross-sectional design. The study sample comprised of 157
nurses who work at oncology service. Data was collected by nurses with survey prepared through literature
review. In survey, there are 15 questions intended demographic, professional characteristics of nurses, 13
questions intended evaluation of psychological needs of patients with cancer. Plus, areas evaluating at the patient
accept and permanent identification was examined by 13 questions. Data were analyzed using descriptive
statistics (mean, Standard deviation, frequency, range), Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis test, Pearson’s
correlation coefficients and Spearman’s rank correlation tests.
Results: The mean age of nurses 29.26±6.22 years, duration of working at oncology department 4.65±5.57 years
and 66.2 percent of nurses (n:104) were undergraduate, 50.3 percent of nurses (n:79) were working at privacy
hospital. In study it is established that most of nurses (%98.7; n: 155) think necessity of psychological evaluation of
patients with cancer. More than half (%51.6; n: 81) state that they could evaluate patients in terms of
psychological, on the other hand 48.4 percent of nurses state that they could not. When obstacle factors to
psychological assessment are investigated, the first matter is found “cannot spare time to psychlogical needs of
patients due to workload”. 22.9 percent of nurses are stated “they haven’t got enough knowledge in order to
evaluate patients psychologically.”
The total point of parms was evaluated at patient identificaion (VAS total score) 89.55±17.93. The highest point
belongs to “urinary system” (8.99±1.61). It was also found that nurses took the education “psychological aspect of
cancer”, “death and approach to terminally ill patient and his/her family”, “communication and communication
skills”, “stress and crisis management” were better evaluating the “coping with stress” option.
Conclusion: Some factors such as work intensity and not enogh knowledge can be obstacle to evaluate patients
psychologically of nurses. Nurses who take education about the subject are better than others at evaluating
patients psychologically.
Keywords: Oncology, nursing, psychosocial, care.
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[SS-032]-Atılganlık Eğitiminin Bedensel Engelli Ergenlerin Beden İmaji, Benlik Saygısı ve Kendilerine
Yönelik Tutumları Üzerindeki Etikinliğinin Değerlendirilmesi
İlkay Keser1, Gül Ünsal Barlas2
1Akdeniz

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

2Marmara

Amaç: Toplumda engelli ergenlerde çekingenlik, sık görülen bir davranış biçimidir. Bu davranışın düzeltilmesi
için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Araştırmamızın amacı, bedensel engelli ergenlere verilecek atılganlık
beceri eğitiminin, bedensel engelli ergenin benlik saygısı ve atılganlık becerisi üzerine etkinliğini
değerlendirmektir.
Gereç-Yöntem: Çalışmamız, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Antalyada il merkezindeki Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezlerine devam eden 60 (30 deney, 30 kontrol grubu) bedensel engelli ergen ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, deney ve kontrol gruplarından oluşan ergenlerde, atılganlık eğitim
programının etkililiğini test etmek için, ön-test ve son-test ölçümlü deneysel yöntem kullanılmıştır.
Araştırmanın deney ve kontrol gruplarına ait verileri elde etmek için Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Rathus
Atılganlık Envanteri ve kendilerini anlatmalarının istendiği resim materyali kullanılmıştır. Verilerin
değerlendirilmesi için SPSS-18 paket programı ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.
Bulgular: Uygulanan sekiz oturumluk atılganlık beceri eğitim programı sonrasında bedensel engelli ergenlerin
benlik saygısı ve atılganlık düzeyinde artış görülmüştür (p<0.05). Ayrıca eğitim sonrası engelli ergenlerin
çizdikleri resimlerde de biçim, içerik ve kompozisyon açısından olumlu yönden değişiklikler olduğu
saptanmıştır (p<0.05). Türkiye’de benzer çalışma olmamasına karşın, dünya literatürü ile bulgularımız
paralellik göstermektedir.
Sonuç: Ülkemizde bedensel engelli ergenlerde ilk defa yapılan bu araştırmada, ortaya çıkan bulgularımız;
engelli ergenlere atılganlık beceri eğitiminin verilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda hizmet
sunan kurum ve kuruluşların eğitim programlarında atılganlık beceri eğitimine mutlaka yer verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: atılganlık eğitimi, bedensel engelli, benlik saygısı, ergen, resim
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Evaluation of Effectıveness of Assertıveness Training for Physically Handicapped Adults on The Body
Image, Self-Esteem And Attitudes Directed to Themselves
The shyness that shown among handicapped adolescents is a common behaviour in population. Different methods
have been suggesting to solve this behaviour. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of
assertiveness training for physically handicapped adolescents on the self-esteem and assertiveness ability. The
study sample consisted of 60 physically handicapped adolescents ( as 30 study and 30 control groups) attending to
Private Training and Rehabilitation Centers in Antalya Province. In the study, pre-test and post-test measurement
methods were used to test the effectiveness of the assertiveness training programme in both study group and
control group. The Rosenberg Self-Esteem Scale (RSS), the Rathus Assertiveness Schedule (RAS), and Picture
Drawing Method for Self-reflecting were used for data collection in both study group and control group. Statistical
package for social sciences (SPSS) 18 and the analysis of variance (ANOVA) were used for evaluation of data. After
the assertiveness training programme applied for eight sessions, we found to be increased both at the assertivenes
levels and self-esteem levels of physically handicapped adolescents (p<0.05). In addition, we determined positively
changes as configurations, contents, and composition on the pictures that had been drown by physically
handicapped adolescents after the training programme (p<0.05). Although there was no a similar study in Turkey,
there was a positive relationship between our data and literatures in the world. In conclusion, our study is the first
study being performed among physically handicapped adolescents in Turkey. We suggest that the assertiveness
training programme should be given to physically handicapped adolescents, and also this programme should be
placed on their curriculum at the schools and training centers related with physically handicapped adolescents.
Key words: adolescents, assertiveness training, physically handicapped, picture, self-esteem,
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[SS-033]-Kanser hastalarının umutsuzluk ve hastalık algısının belirlenmesi
Sevgi Nehir Türkmen1, Çiğdem Kumaşoğlu2, Tuğba Akyol2
1Celal
2Celal

Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD., MANİSA
Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, MANİSA

Amaç: Kanserli hastalarda; fiziksel ve ruhsal sıkıntılar vardır: Bunlar hayatın anlamını yitirmesi, amaçsızlık,
benlik saygısında azalma olarak ortaya çıkmaktadır. Umudu desteklemek için bazı girişimlerde
bulunduğumuzda bunu değerlendirmek de gerekir.
Bu çalışma, Kanser Hastalarının Umutsuzluk ve Hastalık Algısını belirlemek amaçlı yapılmıştır. Hemşirelik
uygulamalarında amaç, bireylerin hastalık deneyimleriyle baş etmelerinde ve yaşantılarından anlam
bulmalarında onlara yardım etmektir. Umudu sürdürmek ve umutsuzluktan kaçınmada hasta bireye yardım
etmek profesyonel hemşirenin görevidir. Bu nedenle umudu destekleyecek, arttıracak düşünce ve davranış
geliştirmeleri konusunda hemşirelik uygulamalarının planlanması ve bu konuda hemşirelere yönelik
eğitimlerin düzenlenmesi açısından yararlı bir çalışma olacağı düşünülmektedir.
Gereç-Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma, Manisa Devlet Hastanesi, Manisa
Merkezefendi
Devlet
Hastanesi,
Onkoloji
Bölümünde
ayaktan
izlenen
hastalar
üzerinde
gerçekleştirilmiştir.Araştırmanın evrenini, Manisa Devlet Hastanesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi,
Onkoloji Bölümünde ayaktan izlenen hastalar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, Ocak 2014 - Haziran
2014 tarihleri arasında ayaktan tedavi alan araştırmaya alınma kriterlerine uygun olan hastalar
oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları: Araştırmada, Bilgi Formu, Beck Umutsuzluk Ölçeği, Hastalık Algısı ölçeği
kullanılmıştır. Araştırmada, araştırmacı tarafından literatür bilgisinden yararlanarak hazırlanmış olan bilgi
formunun birinci bölümü hasta ile ilgili bireysel özellikleri ve hastanın tanı, tedavisi ve günlük yaşam
aktiviteleri ile ilgili bilgileri içeren 22 soru yer almaktadır. Beck ve arkadasları (1974) Beck Umutsuzluk
ölçegini geliştirmişlerdir. Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması Durak ve Palabıyıkoglu (1994) tarafından
yapılmıştır
Hastalık Algısı ölçeği Hastalık Algısı Ölçeği (HAÖ) (IPQ-IIlness Perception Questionnaire) 1996 yılında
Weinmann ve ark. tarafından geliştirilmiştir. Türkçeye uyarlama, geçerlilik ve güvenirlik çalışmasını Kocaman
ve arkadaşları yapmışlardır.
Verilerin Değerlendirilmesi: Araştırmadan elde edilen bulgular, SPSS for Windows 15.0 (Statistical Package
for Social Sciences for Windows) programı kullanılarak planlanmıştır. Arastırma verilerinin istatistiksel
değerlendirilmesinde yüzdelik, t - testi, tek yönlü varyans analizi ve pearson korelasyon ile değerlendirme
yapılması planlanmıştır.
Bulgular: Çalışma veri anketleri uygulaması hale devam etmektedir.
Sonuç: Çalışma veri anketleri uygulaması hale devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kanser, Hastalık Algısı, Umutsuzluk
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Determining Despair and Illness Perception of Cancer Patients
Assist. Prof. Dr.Sevgi Nehir Türkmen1, Nurse Çiğdem Kumaşoğlu2, Nurse Tuğba Akyol2
1Celal
2Celal

Bayar University School of Health, Mental Health and Nursing Department, MANİSA
Bayar University Hafsa Sultan Hospital, MANİSA

Aim: In cancer patients, there are physical and mental problems: these are the loss of meaning of life, aimlessness,
a decrease in self-esteem. When we attempt to support their hope, we also must evaluate them.
This study is carried out to determine despair and illness perception of cancer patients. Aim, in nursing cares, is to
help them to challange with their illness and find a meaning for their lives. To help a patient in keeping hope and
avoding despair is a duty of a professional nurse. That’s why, this study will be helpful in planning nursing cares for
developing thoughts and attitudes supporting and increasing hope and programming trainings on this matter of
the nurses (1,2,3,4)
Material-Method: The reseach is carried out as descriptive. The research is performed on the outpatients in the
Department of Oncology of Manisa State Hospital. Population of the research includes outpatients of Manisa State
Hospital and Manisa Merkez Efendi Hospital. Sampling of the research includes outpatients who receive a
treatment between 2014 January- June and are suitable for the research criteria. The study sample consisted of
105 individuals.
Data Collection Methods:In the research, Information Form, Beck Questionnaire of Despair and Questionnaire of
Illness Perception are used.
In the scope of research, there are 22 questions which include individual information of the patient and
information on diagnosis, treatment and daily life activities of the patient in the first part of the form which is
prepared by means of literature knowledge of the researcher.
Beck and his frinds (1974) developed Beck Questionnaire of Despair. Its adaptation to Turkish, validity and
reliability studies carried out by Durak ve Palabıyıkoglu (1994).
Illness Perception Questionnaire (IPQ) developed by Weinmann and his friends in 1996. Its adaptation to Turkish,
validity and reliability studies carried out by Kocaman and his friends.
Evaluation of the Data :Data obtained from the research is evaluated by means of SPSS for Windows 15.0
(Statistical Package for Social Sciences for Windows). In the statistical analysis of data, an evaluation with
percentage, average t test, kruskal wallis, one-way analysis of variance and Pearson correlation is performed.
Findings:Age average of the patients is 58.64±12.8 (14-84 ages). Of the patients, 53.3% are women and 46.7% are
men. 70.5% of the patients are married. 46.6% of them have childeren above 2. 64.8% of them live in a small
family. 43.8% are graduated from primary school. 17.1% do not work at any job. 60% have a less income than
their expenses. 75.2% do not adaptate their illness. When the patients are asked for their illness perception, 66.7%
of them said that their illness needs a long period treatment.
The symptom that the patients have mostly from the beginning of their illness is tiredness(80%). Of these syptoms,
the first one which is connected to the illness is tiredness(80%).
In distribution of possible illnesses of the patients, the first one is luck or bad luck (64.8%). For the ones who
answer I think so, the first is stress or anxiety (44.8%) and the following is emotional status of the individual
(44.8). For the ones who answer I think completely so, the first is stress and anxiety (43.8) and the following is
excessive working(21%).
When the despair score averages of the patients are compared according to the factors of their illness they think,
despair scores and subscores of the patients who answer I think so for a microbe or virus, environmental pollution
and his/her own behaviour as a reason of their illness are higher than that of the ones who answer I think
completely so, I don’t think so, I don’t think completely so, I am indecisive but it is not statistically high(p<0.05).
190

When the adaptation to the illness and Illness Perception Questionnaire of the patients and their subscale scores
are compared, score of despair, feeling about the future, loss of motivation and expectation about future of the
patients who cannot adaptate their illness are higher than their subscale scores of illness perception
questionnaire. The difference is not statistically significant(p<0.05).
When the children number of the patients and their illness perception questionnaire and subscale scores are
compared, total scores of despair, anxiety about the the future, loss of motivation and expectation about the future
are higher in the patients who state that they have childeren more than 2. The difference is statistically
high(p<0.05).
When the status of illness perception of the patients and their illness perception questionnaire are compared, total
scores averages of despair, feelings about the future, loss of motivation and expectation about the future of the
patients who say that they have an incurable illness are high. The difference is statistically high (p‹0.01).
When the status of illness perception of the patients and their illness perception questionnaire and subscales are
compared, subscale score averages of illness perception questionnaire of disease representation, results and time
cycle of the patients who think that their illness is incurable is are higher than that of the patients who think that
their illnees need a long period treatment or is an easy treated illness. The difference is statistically high(p<0.05).
Subscale score averages of illness perception questionnaire of individual control and treatment control of the
patients who think that their illness is an easy treated illness are higher than that of the patients who think that
their illness is incurable or need a long period treatment. The difference is statistically high(p<0.05).
Keywords: Canser, perception of the illness, despair
Conclusion:As scores of questionnaire and sub-questionnarie of despair of the patient increase, perception score of
the patient increases. As the feeling about future in the subscales of despair increase, representation of disease,
results and time cycle in the questionnaire of illness perception increase. In other words, as the person is despair,
number of treatment and searching for treatment increase(p<0.01).
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[SS-034]-Koroner Anjiyografi Ve Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti İşlemi Öncesi Uygulanan
Progresif Kas Gevşeme ve Müzik Dinlemenin Bireylerin Anksiyete Düzeylerine Olan Etkisi
Özgür Demir1, Hülya Arslantaş2
1Dokuz

Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisi, İzmir, Türkiye
Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Adnan

Amaç: Bu çalışmada koroner anjiyografi ve perkutan transluminal koroner anjiyoplasti işlemleri öncesi
uygulanan müzik eşliğinde progresif kas gevşeme egzersizinin bireylerin durumluluk-süreklilik anksiyete
düzeylerine olan etkisini belirlemek amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem:
Araştırmada
bir
üniversite
hastanesinin
kardiyoloji
anabilim
dalında
yatmakta olan araştırmaya katılmayı kabul eden 50 deney koroner anjiyografi, 50 deney peruktan transluminal
koroner anjiyoplasti ve 50 kontrol grubundaki bireylere işlem öncesi, kişisel bilgi formu, durumluluk- süreklilik
kaygı envanteri doldurulup, yaşam bulguları ölçülüp kaydedilmiştir. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından
deney koroner anjiyografi ve deney peruktan transluminal koroner anjiyoplasti grubunda yer alan hastalara
işlemden 30 dk. önce müzik eşliğinde progresif gevşeme egzersizi uygulanmış olup, kontrol grubuna ise
uygulanmamıştır. İşlem sonrası bireylerin yaşam bulguları ölçülüp, tekrar durumluluk- süreklilik kaygı
envanteri doldurulmuştur.
Bulgular: Deney ve kontrol grubundaki bireylerin yaş bireysel özelliği dışında diğer sosyodemografik
özellikleri açısından aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bireylerin uygulama öncesi durumluluk kaygı
puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Uygulama sonrası bireylerin
durumluluk kaygı puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır
(F=0,152; p= 0,000). Bireylerin uygulama öncesi süreklilik kaygı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmamıştır. Uygulama sonrası bireylerin sürekli kaygı puan ortalamaları arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur (F=3,24; p=0,042).
Sonuç: Araştırmada deney koroner anjiyografi, deney perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve kontrol
grubundaki bireylerin uygulamadan önceki durumluluk-süreklilik kaygı puan ortalamaları değerlerinde, müzik
eşliğinde yapılan progresif gevşeme egzersizi uygulaması sonrası düşüş görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Gevşeme Egzersizi, Koroner Anjiyografi, Müzik Dinleme, Perkütan
Transluminal koroner Anjiyoplasti

192

[SS-035]-Hastanede Yatan Bireylerde İntihar Olasılığının Belirlenmesi, Stresle Başa Çıkma Ve Ruhsal
Belirtilerin İntihar Olasılığı ile İlişkisi
Dilek Avcı1, Selma Sabancıoğulları2, Feride Taşkın Yılmaz2
1Balıkesir

Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu, Balıkesir, Türkiye.
Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu, Sivas, Türkiye.

2Cumhuriyet

Amaç: Araştırmada hastanede yatan bireylerde intihar olasılığının belirlenmesi, stresle başa çıkma ve ruhsal
belirtilerin intihar olasılığı ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Gereç-Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tiptedir. Araştırma grubunu Bandırma Devlet Hastanesi’nde
dahili-cerrahi kliniklerde yatarak tedavi gören, çalışma ile ilgili bilgi verildikten sonra araştırmaya katılmayı
kabul eden, en az okur-yazar olan, en az beş gündür dahili-cerrahi kliniklerde yatan, 18 yaşından büyük olan,
görüşmeyi sürdürecek bilişsel yeterliliğe sahip olan 470 hasta oluşturmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu,
İntihar Olasılığı Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri ile toplanmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, pearson korelasyon analizi, çoklu doğrusal regresyon
analizinden yararlanılmıştır.
Bulgular: Araştırma grubunun yaş ortalaması 47.14±17.58’dir. Katılımcıların intihar olasılığı toplam puan
ortalaması 66.54±11.64 (min:36, max:144)’dür. Hastaların intihar olasılığı toplam puan ortalaması (0.40 - 0.66)
ile kısa semptom envanteri alt boyut puan ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
İntihar olasılığı genel puan ortalaması ile stresle baş etme ölçeğinin çaresiz ve boyun eğici yaklaşım alt boyutu
ile pozitif yönde (0.38 - 0.23); iyimser yaklaşım ve sosyal destek arama alt boyu ile negatif yönde (-0.13 – -0.15)
anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Çoklu doğrusal regresyon modeline göre stresle başa çıkma tarzları ve kısa
semptom envanteri alt boyutlarının intihar olasılığını öngörmede etkileri anlamlıdır.
Sonuç: Dahili-cerrahi kliniklerde yatan her on hastadan yaklaşık dokuzunun intihar olasılığı puan ortalaması
ortalamanın üzerindedir. Etkisiz başa çıkma tarzları ve ruhsal belirtiler intihar olasılığını artırmaktadır. Bu
doğrultuda hemşirelerin yatan hastalarda intihar riskini belirlemeleri, riskli hastaların baş etme becerilerini
geliştirmeleri ve hastaları ruhsal açıdan desteklemeleri önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Başa çıkma tarzı, hemşire, intihar olasılığı, ruhsal belirti
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Determination of the possibility of suicide in inpatients, and the relation between coping with stress and
psychological symptoms with suicide probability
Dilek Avcı1, Selma Sabancıoğulları2, Feride Taşkın Yılmaz2
1Balikesir

University Bandirma Health High School, Balikesir, Turkey.
University Susehri Health High School, Sivas, Turkey.

2Cumhuriyet

Objective: This study aims to determination of the possibility of suicide in inpatients, and the relation between
coping with stress and psychological symptoms with suicide probability.
Materials-Methods: The research adopts a descriptive and cross-sectional approach. The research group consists
of 470 patients hospitalized in Bandirma State Hospital for at least for 5 days at internal medicine or surgical
clinics, over the age of 18, literate volunteers with sound cognitive abilities to carry out the interview. Personal
Information Form, Suicide Probability Scale, Ways of Coping Inventory and Brief Symptom Inventory were used to
collect data. Descriptive statistics, Pearson correlation analysis, multilinear regression analysis methods were
employed for data analysis.
Results: The average age of the research group is 47.14±17.58. Suicide probability total average point of
participants is 66.54±11.64 (min:36, max:144). A positive, significant relation is found between suicide probability
total average point of patients (0.40 - 0.66) and brief symptom inventory sub-dimension average points. A positive
relation is found between suicide probability general average point and the helpless and submissive approach subdimensions of coping the stress scale (0.38 - 0.23); while a negative, significant relation is found between suicide
probability general average point and optimistic approach and social support-seeking sub-dimensions (-0.13 - 0.15). According to multilinear regression model, ways of coping the stress and brief symptom inventory subdimensions have significant effect in anticipating suicide probability.
Conclusion: The suicide probability average point of about 9 out of 10 patients hospitalized in internal medicinesurgical clinics is higher than the average. Ineffective ways of coping the stress and psychological symptoms
increase the suicide probability. Accordingly, it can be suggested that nurses should find out the suicide probability
of hospitalized patients, improve the skills of risky patients in coping the stress and provide them with
psychological support.
Keywords: Psychological symptoms, nurse, suicide probability, ways of coping the stress
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[SS-036]-Kronik Fiziksel Hastalik Tanisi Alan Bireylerde Yaşam Doyumu ile Algilanan Sağlik ve
Cinsellik İlişkisi
Selma Sabancıoğulları1, Fatma Özkan Tuncay2, Dilek Avcı3
1Cumhuriyet

Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu, Sivas, Türkiye.
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sivas, Türkiye.
3Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu, Balıkesir, Türkiye.
2Cumhuriyet

Amaç: Yaşam doyumu bireyin ruh sağlığını etkileyen önemli bir etmen olup, kronik hastalıklar bireylerin
fiziksel, duygusal, sosyal ve cinsel fonksiyonlarını kısıtlayarak sağlık algılarını ve beraberinde yaşam
doyumlarını olumsuz etkilemektedir. Kronik hastalığa sahip bireylerde yaşamın bütününü kapsayan yaşam
doyumunun ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı kronik fiziksel hastalık tanısı
alan bireylerin yaşam doyumu ile sağlık algısı ve cinsellik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Gereç-Yöntem: Çalışma tanımlayıcı ve ilişkisel olarak yapılmıştır. Çalışma örneklemini dahili- cerrahi
kliniklerde yatarak tedavi gören 220 kronik fiziksel hastalık tanısı almış birey oluşturmuştur. Veriler Tanıtıcı
Bilgi Formu, Yaşam Doyumu Ölçeği, Sağlık Algısı Ölçeği ve Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ile toplanmıştır.
Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, pearson's korelasyon analizi ve çoklu doğrusal
regresyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma grubunun yaşam doyumu puan ortalaması 17.17±6.41 (min:5, max:35), cinsellik puan
ortalaması 17.75±6.60 (min:5, max:30) ve sağlık algısı puan ortalaması ise 36.56±22.73 (min:0, max:100)’dür.
Katılımcıların yaşam doyumu puan ortalaması ile cinsellik puan ortalaması arasında anlamlı bir ilişki
saptanmazken, yaşam doyumu ile sağlık algısı toplam ve alt boyut puan ortalamaları arasında pozitif yönde
anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0.45 - r=0.14).
Sonuç: Bireylerin sağlık algıları iyi, yaşam doyumları orta düzeydedir. Ayrıca önemli düzeyde cinsel
disfonksiyon yaşamaktadırlar. Cinsellik yaşam doyumu üzerinde önemli bir yordayıcı olmamakla birlikte sosyal
ve emosyonel sağlık algısı yaşam doyumunu önemli düzeyde etkilemektedir. Hemşirelerin kronik hastalığa
sahip bireylere bakım verirken yaşam doyumu ve yaşam doyumunu etkileyen etmenler konusunda duyarlı
olması, bireyleri bu doğrultuda değerlendirmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: fiziksel hastalık, yaşam doyumu, sağlık algısı, cinsellik, hemşirelik
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The Relationship Between Life Satisfaction and Perceived Health And Sexuality in İndividuals Diagnosed
With A Chronic Physical İllness
Selma Sabancıoğulları1, Fatma Özkan Tuncay2, Dilek Avcı3
1Ass.
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Assistant Dr. Cumhuriyet University Faculty of Health Sciences, Sivas, Turkey.
3Ass. Prof. Dr. Balıkesir University Bandırma Health High School, Balıkesir, Turkey.
2Research

Objective: Life satisfaction is an important factor affecting the mental health of individuals, and chronic illnesses
have negative effects on individuals’ perception of health and thus on their life satisfaction by restricting their
physical, emotional, social, and sexual functions. In individuals with a chronic disease, it is important to determine
life
satisfaction
which
covers
their
entire
life
and
relevant
factors.
The study aims to investigate the relationship between life satisfaction and perception of health and sexuality in
individuals diagnosed with a chronic physical illness.
Materials-Methods: The study was designed as a descriptive and relational one. The study sample comprised 220
people diagnosed with chronic physical illnesses and treated as inpatients in surgical and internal diseases clinics.
The data were collected with the Sociodemographic Questionnaire, Satisfaction with Life Scale, Health Perception
Questionnaire and Arizona Sexual Experiences Scale. To evaluate the data, descriptive statistics, Pearson's
correlation analysis and multiple linear regression analysis were used.
Results: The study group obtained the following mean scores: 17.17±6.41 (min:5, max:35) for life satisfaction,
17.75±6.60 (min:5, max:30) for sexuality and 36.56±22.73 (min:0, max:100) for perception of health. While there
was no significant correlation between the participants' life satisfaction mean scores and sexuality mean scores,
there was a positive relationship between their life satisfaction mean scores and perception of health total and
subscale mean scores (r = 0.45 - r = 0.14).
Conclusion: The participants had a good level of perception of health, but their life satisfaction level was
moderate. They also experienced significant sexual dysfunction. Although sexuality is a significant predictor of life
satisfaction, the perception of social and emotional health affects life satisfaction significantly. Therefore, while
providing care for individuals with chronic disease, nurses should be sensitive about life satisfaction and the
factors affecting life satisfaction and should assess them taking this into account.
Keywords: physical illness, life satisfaction, perception of health, sexuality, nursing

196

[SS-037]-Kemoterapi Alan Hastaların Otonomi Düzeyleri, Problem Çözme Becerileri ve İki Değişken
Arasındaki İlişki
Şükran Ertekin Pınar1, Gülay Yıldırım2, Şerife Karagözoğlu3, Nesrin Önder4
1Cumhuriyet

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Sivas
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Sivas
3Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sivas
4Nazilli Devlet Hastanesi, Aydın
2Cumhuriyet

Amaç: Kemoterapi alan hastaların otonomi düzeyleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi
incelemek.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel türdeki çalışmanın örneklemini en az bir yıldır bir devlet hastanesi’ne
kemoterapi tedavisi için başvuran 104 hasta oluşturmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Sosyotropi-Otonomi
Ölçeği içindeki Otonomi alt ölçeği ve Problem Çözme Envanteri ile toplanmıştır. Otonomi alt ölçeğinden alınan
puanın yüksekliği yüksek düzeyde otonom özellikleri, problem çözme envanterinden alınan puanın yüksekliği
problem çözme becerilerinin yetersiz olduğunu gösterir. İstatistiksel analizde yüzdelik dağılım, Pearson
korelasyon analizi, t ve Anova testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 alınmıştır.
Bulgular: Hastaların yaş ortalamasının 59.71±13.42 (min:19;max:85), %50’sinin erkek, %55.8’inin ilköğretim
mezunu, %77.9’unun evli olduğu belirlendi. Toplam otonomi puan ortalaması 66.54±20.97 (min:14;max:114),
toplam problem çözme envanteri puan ortalaması 83.46±20.00 (min:47;max:138) olup otonomi ve problem
çözme becerileri arasında negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu (r=-541,
p=0.000) saptanmıştır. Üniversite mezunu (p=0.007), evli olanların (p=0.006), şehir merkezinde yaşayanların
(p=0.030), ekonomik durumunu iyi olarak algılayanların (p=0.001), kemoterapi hakkında eğitim alanların
(p=0.022) otonomi düzeyleri, kemoterapinin olumsuz etkilerini yaşayan hastaların otonomi (p=0.020) ve
problem çözme becerileri (p=0.033) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksekti.
Sonuç: Hastaların otonomilerinin orta, problem çözme becerilerinin düşük düzeyde olduğu söylenebilir.
Hastaların otonomi düzeyleri yükseldikçe problem çözme becerileri artmaktadır. Otonomi ve problem çözme
becerilerini hastaların eğitimi, medeni durumu, yaşadığı yer, ekonomik durumunu algılama, kemoterapi
hakkında eğitim alma ve kemoterapinin olumsuz etkilerini yaşama durumu olumlu yönde etkilemektedir.
Kemoterapi tedavisi alan hastaların otonomi düzeylerinin yükseltilmesine ve olumlu problem çözme
becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kemoterapi hastası, bireysel otonomi, problem çözme becerisi
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Autonomy Levels of Chemotherapy Receiving Patients, Their Problem Solving Skills and the Correlation
Between Two Factors
Şükran Ertekin Pınar1, Gülay Yıldırım2, Şerife Karagözoğlu3, Nesrin Önder4
1Cumhuriyet

University Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery,Sivas
University School of Medicine, Department of Medical History and Ethics, Sivas
3Cumhuriyet University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Sivas
4Nazilli State Hospital, Aydın
2Cumhuriyet

Objective: The purpose of the study was to examine the correlation between autonomy levels and problem solving
skills of chemotherapy receiving patients.
Materials-Methods: This descriptive, cross-sectional study was carried out on 104 patients applying to public
hospital for chemotherapy treatment for at least a year. Data were collected with Personal Information Form,
autonomy subscale in Sociotropy-Autonmy Scale and with Problem Solving Inventory. Excessiveness of the score
taken from the autonomy subscale, high level of autonomic features, excessiveness of the score taken from the
problem solving inventory showed problem solving skills' inadequacy. Percentage distributions, Pearson
correlation analysis, t and Anova tests were used in statistical analysis. Significance level was determined as
p<0.05.
Results: The average age of the patients was determined as 59.71±13.42(min:19;max:85), 50% of them were
male, 55.8% of them were primary school graduates and 77.9% of them were married. Total autonomy point
average was 66.54±20.97(min:14;max;114), total problem solving inventory point average was 83.46±20.00
(min:47;max:138) and correlation(r=-541, p=0.000) was observed between autonomy and problem solving skills in
negative and statistical ways. Autonomy levels of university graduates (p=0.007), married individuals (p=0.006),
ones living in the city center (p=0.030), ones considering their economic situation enough (p=0.001), ones getting
chemotherapy education (p=0.022) and autonomy (p=0.020) and problem solving skills (p=0.033) of patients
experiencing negative effects of chemotheraphy were significantly higher.
Conclusions: It can be concluded that patients' autonomies are at moderate level and their problem solving skills
are at low level. As patients autonomy levels increase, their problem solving skills increase, too. Education, marital
status, place of residence, perception of economic status, getting training about chemotherapy and experiencing
negative effects of chemotherapy affect patients' otonomy and problem solving skills in a positive way. It's been
recommended that studies should be carried out to increase autonomy levels and to develop problem solving skills
of patients receiving chemotherapy treatment.
Keywords: Chemotherapy patients, personal autonomy, problem solving skills
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[SS-038]-Gastrointestinal Sistem Kanseri Olan Bireylerde Anksiyete Depresyon ve Yaşam Kalitesinin
Belirlenmesi
Didem Kat Bektaş1, Satı Demir2
1Ankara

Üniversitesi İbni Sina Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Ana Bilim Dalı, Ankara
2Gazi

Amaç: Bu çalışma gastrointestinal sitem kanseri olan bireylerde anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesinin
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel yapılan çalışmaya Ankara'da iki üniversite hastanesi ve bir devlet
hastanesi onkoloji kliniklerinde yatmakta olan 335 hasta katılmıştır. Veriler Hastane Anksiyete ve Depresyon
Ölçeği (HAD) ve Yaşam Kalitesi Ölçeği (EORTC QLQ-C30) (Alt Ölçekler: Genel iyilik Hali, Fonksiyonel Güçlükler
ve Semptom Kontrolü) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Spearman Korelasyon, Mann-Whitney, KruskalWallis ve Bonferroni Düzeltmeli Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır.
Bulgular: Hastalığın süresi ile “Genel İyilik Hali” arasında; hastaneye yatış sayısı ile “Fonksiyonel Durum”
arasında negatif yönde önemli bir ilişki saptanmıştır. Erkek hastaların kadınlara oranla, ortaokul ve üstü
eğitimi olanların okuryazar/ilkokul mezunu olanlara oranla “Fonksiyonel Güçlükler” puan ortalamaları daha
yüksek, “Semptom Kontrolü” puan ortalamaları ise daha düşük saptanmıştır. Ekonomik durumu iyi ve orta
olanların “Semptom Kontrolü” puan ortalamaları, ekonomik durumu kötü olanlarınkinden daha düşük
bulunmuştur.
Çocuk sayısı ve hastaneye yatış sayısı ile anksiyete arasında önemli bir ilişki saptanmamıştır. Yaş ile anksiyete
arasında negatif yönde, hastalığın süresi ile anksiyete arasında ise pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır. Yaş,
çocuk sayısı ve hastaneye yatış sayısı ile depresyon arasında önemli bir ilişki saptanmamıştır. Hastalığın süresi
ile depresyon arasında pozitif yönde önemli bir ilişki saptanmıştır. Kadın, bekar/dul/boşanmış ve okur
yazar/ilkokul mezunu hastaların “Anksiyete” ve “Depresyon” puan ortalamaları daha yüksek
saptanmıştır.“Yaşam Kalitesi” ile “Anksiyete” ve “Depresyon” arasında negatif yönde bir ilişki bulunmuştur.
Sonuç: Hastalığın süresi arttıkça genel iyilik hali bozulmaktadır. Hastaneye yatış sayısı arttıkça fonksiyonel
durum kötüleşmektedir. Erkek, ortaokul ve üstü düzeyde eğitimi olanlar daha çok fonksiyonel güçlük
yaşamakta ve semptom kontrolünde zorlanmaktadırlar. Ayrıca ekonomik durumu iyi ve orta düzeyde olanlar
semptom kontrolünde daha çok sıkıntı yaşamaktadırlar. Yaş düştükçe anksiyete, hastalığın süresi arttıkça ise
hem anksiyete hem de depresyon düzeyi artmaktadır. Kadın, bekar/dul/boşamış ve okur yazar/ilkokul mezunu
olan hastalar daha çok anksiyete yaşamaktadırlar. Yaşam kalitesi düştükçe hastalarda anksiyete ve depresyon
düzeyi artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, depresyon, gastrointestinel sistem, kanser, yaşam kalitesi
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Determination of Anxıety and Depression Levels and Qualıty of Life for Patients who has Gastrointestinal
System Cancer
Didem Kat Bektaş
The purpose of this discriptive research is to determine the anxiety and depression levels and quality of life of
patients who have GIS cancer. This research is performed with 335 GIS cancer patients received treatment in
Ankara University İbni Sina and Cebeci Hospitals, Gazi University Health Research and Implementation Center, Dr.
Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Education and Research Hospital. Datas were collected by using HAD /
Hospital Anxiety and Depression Scale, EORTC QLQ C-30 Quality of Life Scale and patient information form which
has prepared by researcher. Mean age of patients who participated in the research are determined as (min:20,
max:87, sd:11.14) and %35.5 of them are determined as male and %64.5 of them are determined as women.
Diagnosise of patients are determined as colon cancer (%44.4), rectum cancer (%24.1), stomach cancer (%27.1)
and other (%4.5). Mean disease duration is determined as (min: 1 month, max: 120 months, sd: 15.07). Mean scale
points of patients are calculated as 58.03 ± 24.67 for Global Health Status, 69.94 ± 21.00 for Functional Difficulties,
33.01 ± 20.22 for Symptoms, 6.59 ± 4.91 for anxiety and 6.34 ± 4.85 for depression. A significant relation was not
determined between age , number of children and QOL. A significant negatively relation is determined between
duration of disease and Global Health Status and between number of lying at hospital and Functional Difficulties.
A significant relation was not found between mean global health status points according to sex, education and
economic condititions. Mean functional difficultşes points of males are found as higher than females. Also mean
functional difficulties points of patients who are graduated from secondary school or greater are higher than
patients who are literate or graduated from primary school. Mean Symptoms points of participants who have
worse economic condtions are determined higher than the ones who have beter economic conditions. A negatively
relation was found between anxiety and duration of disease. A significant positively relation was found between
duration of disease and depression. Mean anxiety and Depression points of female, single/widow/divorced and
literate/primary school graduee patients are found as higher than others. A negatively relation was found
between QOL and Anxiety and Depression. Conclusion: Global health is gets worse when duration of disease
increaes. Functional situation gets worse when number of lying at hospital increases. Males and patients who are
educated at least secondary school are having more functional difficulties than others. Patients who have worse
economic conditions are having more symptoms than others. Anxiety level increases when age decreases. Anxiety
and depression levels are both increases when duration of disease increases. Female, single/widow/divorced and
literate /primary school graduee patients are having more anxiety than others. When QOL decreases, anxiety and
depression levels of patients are increases.
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[SS-039]-KOAH’lı Hastalarda Hastalık Algısının Yalnızlık ve Stresle Başetme Üzerine Etkisi
Canan Kılıçkaya1, Sibel Asi Karakaş2
1Erzurum
2Atatürk

BEAH
Üniversitesi

Amaç: Kronik hastalıklar; ilerleyici, fonksiyonları zayıflatan, tekrarlayıcı belirtileri olduğu için, bireylerin
yaşam düzeninde değişikliğin sürekli olduğu, hastalıkla ilişkili uyum için gayret ve istek gerektiren sağlık
sorunlarıdır.1-3 Bu çalışma KOAH’lı hastalarda hastalık algısının yalnızlık ve stresle başetme üzerine etkisini
belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi ve Erzurum Bölge Eğitim
Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniklerinde 10.04.2013-15.08.2013 tarihleri arasında yapılmıştır.
Araştırmanın evrenini, belirtilen tarihler arasında KOAH tanısıyla ilgili hastanelerde yatan araştırma
kriterlerine uyan ve araştırmayı kabul eden hastalar oluşturmuştur. Araştırma toplam 200 hastayla
tamamlanmış olup evrenden örneklem seçimine gidilmemiştir. Verilerin toplanmasında ‘Soru Formu’, ‘HAÖ’,
‘UCLA Yalnızlık Ölçeği’ ve ‘SBÇTÖ’ kullanılmıştır. Veriler SPSS 16.0 paket programında değerlendirildi.
Bulgular: Bu çalışma sonucunda hastaların hastalıkları hakkında olumsuz duygulara sahip oldukları ve
hastalıklarını kontrol edemeyecekleri düşüncesinin hakim olduğu belirlendi. Hastaların büyük bir
çoğunluğunun hastalığın uzun süreceğini, hastalığın geçici olmaktan çok kalıcı olduğunu ve yaşamının geri
kalan
süresini
bu
hastalıkla
geçireceğine
ilişkin
görüşlere
sahip
oldukları
belirlendi.
Hastaların yalnızlık düzeylerinin orta düzeyde olduğu belirlendi. Hastaların hastalıklarıyla ilgili olumsuz algı
arttıkça
yalnızlık
düzeyi
artmakta
ve
stresle
etkili
baş
etme
azalmaktadır.
Hastalık belirtileri arttıkça hastaların kullanmış olduğu etkisiz başetme yöntemlerinin arttığı, etkili baş etme
yöntemlerinin azaldığı belirlendi. Hastalık belirtilerinin yoğun olarak yaşanmasının hastaların direnmemücadele gücünü ve iyimser düşünmesini azalttığı belirlendi.
Sonuç: Araştırma sonuçları doğrultusunda KOAH hastalarının hastalık algısının yalnızlık ve stresle başetme
üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
Kaynaklar:
1.Yakışan A, Özbudak Ö, Çilli A, Öğüş C ve Özdemir T. KOAH’lı kadın hastalardaki risk faktörleri. Dicle Tıp
Dergisi,
2006,10:100-116.
2.Tatlıcıoğlu T. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve geleceği. Tüberküloz ve Toraks Dergisi,
2007,55:303-318.
3.Korkmaz T, Tel H. KOAH’lı hastalarda anksiyete, depresyon ve sosyal destek durumunun belirlenmesi.
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2010,13:2.
Anahtar Kelimeler: Hastalık algısı, Kronik Obstriktüf Akciğer Hastalığı (KOAH), Stresle Başetme, yalnızlık
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[SS-040]-Kanser Hastalarında Hastalık Algısının Aleksitimi ile Olan İlişkisi
Ayşe Okanlı1, Sibel Asi Karakaş1, Naci Yıldırım2, Özlem Şahin Altun1, Elanur Yılmaz Karabulutlu3
1Atatürk

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı,Erzurum
Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Erzurum
3Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı,Erzurum
2Bölge

Amaç: Kanser hastalarında, hastalık algısının aleksitimi ile olan ilişkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı
olarak yapıldı.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın evrenini, Doğu Anadolu bölgesindeki bir ilde, devlet hastanesi onkoloji kliniğine
kanser tanısı ile başvuran hastalar oluşturmuş, örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden kanser tanısı
almış hastalar oluşturmaktadır. Veriler Temmuz 2013 tarihinden itibaren toplanmaya başlanmış ve veriler
toplanmaya devam etmektedir. Verilerin toplanmasında hastaların sosyodemografik özelliklerini içeren sorular
ile Hastalık Algısı Ölçeği ve Toronto Aleksitimi Ölçeği kullanılmaktadır. Araştırmaya başlamadan önce, etik
kurul onayı ile verilerin toplanacağı hastaneden yazılı ve resmi izinler alındı. Araştırmaya katılan hastalara
verilerin gizli tutulacağı ve gönüllülük esasına dayanacağı hakkında araştırmacılar tarafından bilgi verildikten
sonra yürütüldü.
Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların %53.5’inin kadın, %90.1’inın ise evli olduğu belirlendi. Hastaların %
57.7’sinin sindirim sistemi kanser hastası olduğu saptandı. Hastaların Aleksitimi ölçeğinin alt boyut toplam
puanları incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının dışa dönük düşünme (23.08±3.31) alt boyutundan
alındığı ve toplam puan ortalamasının ise 59.60±9.12 olduğu bulundu. Hastaların en fazla yorgunluk ( %84.5)
belirtisini yaşadığı ve bu belirtiyi % 73.2 oranında hastalığı ile ilişkilendirdiği belirlendi. Hastaların hastalığı
algılama ölçeğinin alt boyutları puan ortalamalarından en yüksek puan sonuçlar algısı (22.42±5.17)
boyutundan alındı.
Sonuç: Araştırma sonucunda, hastaların aleksitimi ölçeğinden 61 puanın üzerinde alarak aleksitimik olduğu,
hastaların hastalığını negatif ve olumsuz olarak algıladığı bulundu.
Anahtar Kelimeler: Kanser, Hastalık Algısı, Aleksitimi
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[SS-041]-Kanser Hastalığı Olan Bireye Bakım Veren Yakınlarının Yaşam Kalitesi
Sevcan Toptaş, Fatma Öz
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara
Araştırma, kanser hastalığı olan bireye bakım veren yakınlarının yaşam kalitesini belirlemek amacıyla
tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma, Ankara İli Belediye sınırları içinde yer alan gündüz tedavi ünitesi
bulunan beş üniversite hastanesi, dört devlet hastanesi ve iki özel hastane olmak üzere toplam 11 hastanede
yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, bu hastanelerin gündüz tedavi ünitelerine kemoterapi almak için
başvuran her bir hastanın bir yakını alınmak üzere toplam 378 hasta yakını oluşturmuştur. Verilerin
toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan Hasta Yakını Tanıtıcı Bilgiler Formu ve Türkçe geçerlik
güvenirliği Okçin, tarafından yapılan Yaşam Kalitesi Ölçeği-Aile Versiyonu ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan
elde edilen veriler SPSS 20.0 Windows paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin
değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U testi ve Kruskall Wallis Tek Yönlü Varyans
Analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, kanser hastasına bakım veren yakınlarının toplam yaşam
kalitesi puan ortalaması 4.81±1.64 olarak belirlenmiştir. Puan ortalamaları, “Psikolojik ve Manevi (Spiritüel)
Sağlık Durumu” alt ölçeği için 5.42±1.89, “Fiziksel Sağlık Durumu” alt ölçeği için 5.54±2.23, “Tanıya Yaklaşım
Durumu” alt ölçeği için 3.01±2.07, “Destek ve Ekonomik Etkilenme Durumu” alt ölçeği için 4.69±2.20 olarak
bulunmuştur. Araştırmada, kadın bakım verenlerin erkek bakım verenlere göre, çalışmayanların çalışanlara
göre, gelir durumu az olanların fazla olanlara göre, hastasıyla aynı evde yaşayanların yaşamayanlara göre
yaşam kalitesi puan ortalamalarının düşük olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, bakım veren yakınların
yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin olumsuz etkileriyle baş etmeye yönelik, hastanelerde konsültasyon
liyezon psikiyatrisi hemşireliği tarafından danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: bakım verenler, kanser, psikiyatri hemşireliği, yaşam kalitesi
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[SS-042]-Hemşirelerin Ölüm, Ölümcül Hasta ve Ötenaziye İlişkin Tutumları
Melike Ayça Ay, Fatma Öz
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara
Bu araştırma hemşirelerin ölüm, ölümcül hasta ve ötenaziye ilişkin tutumlarını saptamak amacıyla tanımlayıcı
olarak yapılmıştır. Araştırma, Ankara İli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan; çocuk veya yetişkin
yoğun bakım ünitesi bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 25 hastanede çalışan 340 hemşireyle
gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Hemşire Bilgi Formu” ve “Ötenazi, Ölüm ve Ölümcül Hastaya
İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 15.0 istatistik paket programı
kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler, iki ortalama
arasındaki farkın anlamlılık testi, tek yönlü varyans analizi, Tukey HSD ve LSD Testi kullanılmıştır. Araştırma
bulgularına göre hemşirelerin ötenazi, ölüm ve ölümcül hastaya ilişkin tutum ölçeği toplam puan ortalaması
83.31 ± 9.48 olarak belirlenmiştir. Puan ortalamaları “Ötenaziye İlişkin Tutum” için 36.94 ± 7.61, “Ölüme İlişkin
Tutum” için 24.07 ± 2.80, “Ölümcül Hastaya İlişkin Tutum” için 22.28 ± 3.18 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin
medeni durum, çocuk sahibi olma, mesleki deneyim süresi, kayıp deneyimi yaşama durumu, ölümcül hastayla
çalışmaktan etkilenme durumu, ötenaziyi tanımlama biçimi, ötenaziyi uygun bulduğu hasta grubu, ötenazi
isteyene yapılması gereken girişimlere ilişkin görüşleri, ölüm, ölümcül hasta ve ötenaziyle ilgili danışmanlık
ihtiyacı hissetme durumlarına göre toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel anlamda bir fark olduğu
belirlenmiştir (p<0.05). Yaş, çalışılan birim, ölümün anlamı, ölümcül hastaya bakım verirken yaşadığı güçlükler,
ötenazi talebiyle karşılaşma durumunda hissedebileceği duygu ile nasıl davranabileceğine göre ölçek toplam
puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Bu sonuçlara göre, hemşirelere
gerek eğitimleri, gerek iş yaşantısı süresince ölüm, ölümcül hasta ve ötenazi konularına ilişkin olumlu tutum
kazandırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin uygun aralıklarla uygulanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: hemşirelik, ölüm, ölümcül hasta, ötenazi, yaşam sonu bakım
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Attitudes of Nurses on Death, Dying Patient and Euthanasia
Melike Ayça Ay, Fatma Öz
Hacettepe University Instute of Health Sciences, Department of Psychiatric Nursing, Ankara
Objective: This research is done as a descriptive study to determine nurses’ attitudes abouth death, dying patient
and euthanasia.
Materials-Methods: It is conducted with 340 nurses, working in 25 hospitals which has a pediatric or adult
intensive care unit and located within the boundaries of Ankara. “Nurse Data Sheet” and “Attitude Scale Abouth
Euthanasia, Death and Dying Patient” were used as data collection tool. The data obtained from research was
evaluated using SPSS 15.0 statistics package program. Descriptive statistics, t test, one way analysis of varience,
Tukey Test and LSD Test were used for data analysis.
Results: The mean total score of nurses’ attitudes abouth euthanasia, death and dying patient is calculated as
83.31 ± 9.48. Mean score of points of sub scales are; 36.94 ± 7.61 for attitudes on euthanasia, 24.07 ± 2.80 for
attitudes on death and 22.28 ± 3.18 for attitudes on dying patient. It is found that there are statistically significant
difference between the factors of marital status, having child, years of experience, bereavement experience,
affected by working with dying patient, definition of euthanasia, views about patients who are appropriate for
euthanasia, views about patients who desire to die, feeling need for counseling on death, dying patient and
euthanasia according to the mean total score of nurses’ attitudes abouth euthanasia, death and dying patient.
There are not statistically significant difference between the factors of age, working unit, definition of death,
difficulties of working with dying patient, approaches and feelings of nurses regarding patients who desire to
death according to the the mean total score of nurses’ attitudes abouth euthanasia, death and dying patient.
Conclusion: It is recommended for gained possitive attitude to death, dying patient and euthanasia, the
implementation of training and consulting services to nurses at appropriate intervals during both education and
business life.
Keywords: end of life care, euthanasia, death, dying patient, nursing
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[SS-043]-Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Tutumlarının Belirlenmesi
Azize Atlı Özbaş1, Nermin Gürhan2, Veli Duyan3
1Hacettepe

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
3Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
2Gazi

Amaç: Cinsellik, bütüncül hemşirelik yaklaşımının önemli bir parçasıdır. Cinsel sorunlar hemen hemen tüm
hemşirelik bakım alanlarında görülebilen, geniş, kapsamlı ve yaygın bir durumdur Ancak yapılan pek çok
çalışmada, hemşirelerin cinselliği ele almada sorun yaşadıkları ve cinsel bakımın ihmal edildiği görülmektedir.
Hemşireler cinsel bakım verebilmeleri öncelikle kendi cinsel tutumlarını ve bakımlarına etkisini fark
edebilmeleri gerekmektedir. Hemşirelerde bu farkındalığın sağlanması ve cinselliğe karşı olumlu bir tutum
geliştirilmesi için en uygun zaman hemşirelik eğitim sürecidir. Bu çalışma; hemşirelik öğrencilerinin cinselliğe
karşı tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma tanımlayıcı olarak yürütülmüştür. 2011-2012 yılında, Gazi Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde eğitim öğretimine devam eden 130 öğrenci örneklemi
oluşturmuştur. Veriler; Öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini ve hemşireliğe ilişkin görüşlerini içeren
sosyo-demograifk veri formu ve The Trueblood Sexual Attitudes Questionnaire kullanılark, self-report
yöntemiyle toplanmıştır. Veriler spss 15.0 programında, yüzdelik dağılım ve Bağımsız örneklemler t testi
kullanılarak değerlendirilmiştir. Tüm testler için istatistiksel anlamlılık düzeyi 0.05 veya 0.01 olarak kabul
edilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin çok büyük bir bölümü kadındır (84.5 % ). İkinci sınıf öğrencileri,
kendilerine yönelik heterosexüellik, cinsel çeşitleme ve ticari sex alt ölçekleri dışındaki tüm alt ölçeklerden,
diğer öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük puan almışlardır. Örneklemi oluşturan tüm
grubun, kendi cinselliklerine karşı tutumlarını gösteren alt ölçek puanlarını diğerlerinin cinselliğine karşı olan
tutumlarını
gösteren
alt
ölçek
puanlarından
daha
düşük
düzeyde
bulunmuştur.
Sonuç: Öğrencilerin cinsellikle ilgili tutumları muhafazakâr kabul edilebilecek düzeydedir. Hemşirelerin
cinselliğe karşı muhafazakâr tutumları cinsel bakım vermelerine engel teşkil edecek bir durumdur. Hemşirelik
eğitiminde, öğrencilerin cinsel tutumlarını daha pozitif yönde değiştirebilecek çalışmaların planlanması
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: cinsel tutum, hemşirelik eğitimi, hemşirelik, cinsel bakım
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Sexual Attitudes of Nursing Studdents
Azize Atlı Özbaş1, Nermin Gürhan2, Veli Duyan3
1Hacettepe

University Faculty of Nursıng
University Faculty of Healt Scinces
3Ankara University Faculty of Health Science
2Gazi

Objective: Sexuality is an important part of the holistic nursing approach. Sexual issues are large, comprehensive,
and most common in all nursing care fields, however, numerous studies show that nurses have problems in dealing
with sexual concerns which leads to neglect. For the nurses, can provide sexual health care, they should be aware
of their attitudes towards sexuality and its effect on caring activities. The ideal period of time during which nurses
can develop awareness and positive attitude towards sexuality is the training process.
Materials-Methods: Research had been conducted as a descriptive research. The sample group was 130 students
from Gazi University Deperment of Nursing. The data had been gathered via self-reporting of a socio-demographic
data form and The Trueblood Sexual Attitudes Questionnaire (TSAQ). The data had been analyzed by using
frequencies analyze and independent variables t-test under SPSS15.0.
Results: A very large section of sample were women (84.5 % ). The second-year students scored significantly lower
on; all TSAQ sub-scales expect heterosexuality self, sexual variations self and commercial sex self sub-scales. All
students received lower scores on the sub-scales measuring their attitudes towards self-compared to the scores
they received on the sub-scales measuring attitudes towards others .
Conclusion: Students can be considered as having conservative attitudes about sexuality. Conservative attitudes
towards sexuality of nurses can be an obstacle to provide sexual care. Planing on studies towards changing the
nursing students' attitudes towards sexuality in nursing training is recommended.
Keywords: sexual attitudes, nursing education, nursing, sexual care
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[SS-044]-Fiziksel Hastalık Nedeni ile Hastanede Yatan Hastaların İntihar Riski Açısından
Değerlendirilmesi
Esma Özmaya1, Meral Kelleci2
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım
Hizmetleri Bölümü, Karaman
2Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim
Dalı, Sivas
1

Amaç: Bu çalışmada, bir üniversite hastanesinde fiziksel hastalık nedeni ile yatan hastaların intihar riski
açısından değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın örneklemini genel kliniklerde yatan 186 birey oluşturdu. Araştırmanın verileri
Bilgi formu, Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği ve İntihar Olasılığı Ölçeği uygulanarak toplandı. Verilerin
istatistiksel analizinde iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, Man Whitney U testi, Varyans analizi,
Tukey testi ve Kruskall-Wallis testi kullanıldı.
Bulgular: İntihar riskinin değerlendirilmesi açısından örnekleme alınan hastaların yaş ortalamaları 46,02 ±
15,34 olup, % 47,3' ü kadın, % 32,3' ü ilkokul mezunu, % 81,7' si evli ve % 71,5' inin gelir durumu gidere eşitti.
Hastaların % 80,1' i intihar açısından orta derecede riskli, % 16,1' i ise yüksek derecede riskli olarak tespit
edildi. Özellikle 18-30 yaş grubunda, lise mezunu, ekonomik durumu yetersiz, sigara kullanan, son 6 ay
içerisinde bir kayıp yaşadığını belirten, onkoloji kliniğinde yatan ve Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeğinden
yüksek puan alan hastaların intihar açısından daha fazla risk taşıdıkları belirlendi. Hastaların Hastane
Anksiyete ve Hastane Depresyon Ölçeği puanları yükseldikçe intihar riskinin arttığı görüldü.
Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda fiziksel hastalık nedeni ile genel kliniklerde yatan hastaların tamamının
intihar riski açısından risk taşıdıkları saptandı. Özellikle genç yaşta olan, ekonomik durumu yetersiz, kayıp
yaşamış, sigara kullanan, depresyon puanı yüksek olan ve onkoloji kliniklerinde yatan hastaların intihar riski
açısından daha dikkatli değerlendirilmesinin gerekli olduğu belirlendi. Bu nedenle genel kliniklerde çalışan
hemşirelerin intihar riskinin değerlendirilmesinde primer olarak rol alabilecekleri düzenlemelerin yapılması
önerildi.
Anahtar Kelimeler: Fiziksel hastalık, intihar riski, hemşirelik
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[SS-045]-Hemodiyaliz Hastasının Yakını Olmak: Nitel Bir Çalışma Örneği
Aysun Babacan Gümüş
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Çanakkale
Amaç: Hemodiyalizin psikolojik ve sosyal yönden çeşitli sorunlara neden olduğu, bu nedenle hastaların
psikososyal yönden desteklenmesi gerektiği bilinmektedir. Ülkemizde hemodiyaliz hastalarına birincil düzeyde
destek veren kişiler ise hasta ile beraber yaşayan hasta yakınlarıdır. Bu nedenle hemodiyaliz sürecinde hastayı
destekleyen hasta yakınlarının sağlıklı olması, hastaların iyilik durumu arttırmada önemli bir faktördür.
Bununla birlikte hemodiyaliz sürecinde hasta yakınlarının yaşadıkları deneyimlerin yeterince araştırılmadığı
görülmüştür. Bu doğrultuda bu çalışma, hemodiyaliz tedavisi gören hastaların yakınlarının hastalık sürecinde
yaşadıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma nitel bir çalışma olarak, bir devlet hastanesinde ve özel bir diyaliz merkezinde
tedavi gören hastaların yakınlarıyla gerçekleştirilmiştir. Hemodiyaliz tedavisi gören hastayla sürekli olarak
ilgilenen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 11 hasta yakını çalışma grubunu oluşturmuştur. Veriler araştırmacı
tarafından oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak, yüz yüze görüşme yöntemi ile
toplanmıştır. Her hasta yakını ile bireysel olarak ortalama bir saat süren görüşmeler yapılmış ve görüşmeler
sesli olarak kaydedilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılan hasta yakınlarının yaş ortalaması 43.82 ± 13.61’dir. Tümü bayan olan hasta
yakınlarının 5’i hastanın eşi, 1’i kardeşi, 5’i çocuğudur. Yapılan içerik analizi sonucunda, hasta yakınlarının
hemodiyaliz sürecinde yaşadıklarına ilişkin olarak belirlenen temalar; sorumluluklarda artma, sosyal yaşamda
azalma,
ekonomik
sorunlar,
negatif
duygular
ve
hastaya
yaklaşımda
zorlanmadır.
Sonuç: Hemodiyalizin hastalarla beraber yaşayan hasta yakınlarının da yaşamlarını duygusal, sosyal ve
ekonomik olarak etkilediği görülmüştür. Bu açıdan hastalarla beraber hasta yakınları da bütüncül bir
yaklaşımla değerlendirilmelidir. Hemodiyalizle birlikte hasta yakınlarının hastaya bağımlı hale geldiği
görülmüştür. Tedavi sürecinde hastaların yanı sıra hasta yakınlarına da psikososyal yönden destek verilmeli ve
ailelerin ekonomik destekleri arttırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, hasta yakını, nitel çalışma
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Being The Relative Of Hemodialysis Patient: A Qualitative Study
Aysun Babacan Gümüş
Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Health, Department of Nursing, Çanakkale
Objective: It is well known that hemodialysis causes various psychological and social problems, and therefore
patients need to be psychosocially supported. Individuals giving primary level support to hemodialysis patients in
our country are relatives who live with the patient. Therefore, health of the relatives giving support to the patients
during the hemodialysis period is a crucial factor in improving the patients’ wellbeing. Accordingly, this study was
performed in order to determine the experiences of hemodialysis patients’ relatives during the course of treatment.
Materials-Methods: This qualitative study was conducted at a public hospital and a private dialysis center. The
study group consisted of 11 patient relatives, who agreed to join the study and were living with the patient
undergoing hemodialysis treatment. Data were collected via deeply face-to-face interviews and with a semistructured interview questionnaire prepared by the investigator. Interviews conducted with each patient relative
individually lasted an average of one hour and were noted and audibly recorded. Data from the interviews were
analyzed using content analysis technique.
Results: The mean age of relatives of patients participating in the study was 43.82 ± 13.61. All of the patients'
relatives are female. 5 of the patient relatives who joined the study were wives, 1 was sister, and 5 were the
children of the patients. Themes were determined according to the content analysis regarding the experiences of
patient relatives during hemodialysis: increase in responsibilities, decline in social life, financial difficulties,
negative emotions and, having difficulty in the approach to patient.
Conclusion: It was observed that hemodialysis affects relatives who live with the patient emotionally, socially, and
financially. In this respect, relatives should be evaluated along with the patients with an integrated approach.
Relatives should be supported psychosocially as well as patients and, increased economic supports of families.
Keywords: hemodialysis, relative, qualitative study

210

[SS-046]-Hemodiyaliz Hastalarında Anksiyete ve Depresyon: Sistematik İnceleme
Gül Ünsal Barlas, Seda Kırmızı, Elif Şekerci, Şirivan Ürün, Zeynep Aydın, Semra Karaca, Nevin Onan,
Yüksel Can Öz
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim
Dalı, İstanbul
Giriş ve Amaç:Hemodiyaliz hastalarında başta anksiyete ve depresyon olmak üzere pek çok ruhsal sorun
ortaya çıkmaktadır(1). Bu çalışma, hemodiyaliz hastalarında anksiyete ve depresyonla ilişkili yapılan
çalışmaları sistematik olarak değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Gereç ve Yöntem:Konu ile ilgili Türkiye’de 2000-2014 yılları arasında yapılmış çalışmaları belirlemek için T.C.
YÖK Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Tez Tarama veri tabanı, Pubmed veri tabanı, Süreli akademik dergiler,
Elektronik dergiler, Google Akademik veri tabanlarında 3 anahtar sözcük kullanılarak tarama yapılmış ve 3441
çalışmaya ulaşılmıştır. Örneklemi çalışmaya alınma kriterlerini karşılayan 30 çalışma oluşturmuştur.
Bulgular:Araştırma kapsamında incelenen çalışmaların tamamı tanımlayıcı ve %50’si tez, %50’si makaledir ve
%66.7’si 2005-2009 yılları arasında yapılmıştır. Çalışmaların örneklem grubu %80.0 hemodiyaliz, %20.0
hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarından oluşmaktadır. Araştırma kapsamında incelenen çalışmalarda yaş
aralığı en fazla %66.7 ile 41-50 yaş grubudur. Çalışmalarda hemodiyaliz hastalarında anksiyete ve depresyona
neden olan ya da anksiyete ve depresyonun artmasında etkili olan 10 faktör incelendiğinde en fazla %83.3 ile
ekonomik faktörler ve sonrasında %80.0 ile uzun tedavi süreci gelmektedir.
Sonuç: Hemodiyaliz hastalarında anksiyete ve depresyonun artmasında sıklıkla ekonomik faktörler ve uzun
tedavi sürecinin etkili olduğu ve bu hastalara bütüncül bir yaklaşımla hizmet verilmesinin yararlı olacağı
düşünülmüştür.
Kaynaklar
1. Çelik HC, Acar T. Kronik hemodiyaliz hastalarında depresyon ve anksiyete düzeylerinin çeşitli değişkenlere
göre incelenmesi. Fırat Tıp Dergisi, 2007;12(1):023-027.
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Depresyon, Hemodiyaliz

211

Anxıety and Depressıon in Hemodialysis Patients: Systhematıc Vıew
Gül Ünsal Barlas, Seda Kırmızı, Elif Şekerci, Şirivan Ürün, Zeynep Aydın, Semra Karaca, Nevin Onan,
Yüksel Can Öz
Marmara University, Health Sciences Faculty, Nursing Department, psychiatric Nursing Department,
Istanbul, Turkey
Objektive: In hemodialysis patients, many mental problems arises especially including anxiety and depression.
This research ıs a systhematıc evaluation of the researches that had been made between 2000-2014 in Turkey on
anxıety and depressıon in hemodialysis patients.
Method: T.C.YÖK Publication and Documentation Department Dissertation Database, Pubmed data bases,
electronic academic journals and on google academic data base has been scanned by using eight word search and
reached to 3441 researches. As a result of scan our sample composes of 30 researchs.
Results and Discussion:50.2% of researches are articles and50.2% thesis and 66.7% were made between 20052009. The study sample group consists of hemodialysis 80.0%, 20.0% hemodialysis and peritoneal dialysis patients.
In the studies surveyed, 66.7% with a maximum age range 41-50 years group. In studies, 10 factor cause anxiety
and depression or increasing anxiety and depression was economic factors with a maximum of 83.3% and 80.0%
after treatment with the long process has come in hemodialysis patients.
Conclusion:It is thought that anxiety and depression in hemodialysis patients often economic factors and long
course of treatment to be effective and are useful serve with a holistic approach to these patients.
Keywords: Anxiety, Depression, Hemodialysis
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[SS-047]-Diyabetik Ayak Değil, Benim Ayağım
Meltem Meriç1, Coşkun Meriç2
1Beytepe

Asker Hastanesi, Ankara
Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, Erzurum

2Erzurum

Amaç: Diabetes Mellitus, sistemik ve kronik komplikasyonlarla seyreden, sıklığı giderek artan bir metabolizma
hastalığıdır. Diabete özgü bir komplikasyon olan ve yaklaşık %20’sinde görülme olasılığı olan ve hastanın
yaşam kalitesinde azalmaya, uzun süre hastane kalmasına ve büyük oranda alt ekstremite amputasyonuna yol
açan diyabetik ayak ruhsal, bedensel, sosyal ve ekonomik ayrıcalığı olan bir komplikasyondur. Bu çalışma,
diyabetik ayak tanısı alan hastaların bu durumla karşılaşıkları süre içinde yaşadıkları deneyimleri ortaya
çıkarmak ve bu durumla nasıl başettiklerini ortaya koymak amacıyla planlanmış niteliksel bir çalışmadır.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya, diyabetik ayak tanısı alan 20 hasta (15 erkek, 5 kadın) dahil edildi. Araştırmanın
örneklemini, bir üniversite hastanesinin Endokrinoloji Bilim Dalı kliniğine Mayıs 2013- Ekim 2013 tarihlerinde
başvuran; araştırmacı ile görüşme yapabilecek olan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan hastalar
oluşturmaktadır. Aranan nitelikte ve benzer bilgilere ulaşılıncaya kadar görüşmelere devam edilmiştir. Veri
toplamak amacıyla 25 sorudan oluşan “görüşme formu” oluşturulmuştur. Görüşme formu hastaların yaşı,
cinsiyeti gibi demografik veriler ve hastanın diyabetik ayak tanısı alması ve aldıktan sonraki yaşadığı
deneyimleri içeren sorulardan oluşmaktadır. Görüşmeler araştırmacı tarafından hastalara açıklama yapılarak
onamları alındıktan sonra yürütülmüştür. Görüşmeler sırasında hastalardan izin alınarak ses kaydı yapılmış ve
kayıtlar sonrasında birebir yazıya aktarılmıştır. Verilerin analizi için nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan
betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.
Bulgular: Hastaların görüşmeleri analiz edildiğinde hastaların diyabetik ayakla ilgili daha önce yeterli bilgiye
sahip olmadıkları, ayaklarında oluşan duyusal belirtilerin farkında olmadıkları ve ayak bakımı ile ilgili bilgiye
ihtiyaç duydukları görülmüştür. Hastaların çoğunun ayağını kaybetme korkusu ile birlikte üzüntü ve çaresizlik
yaşadıkları dikkat çekmiştir.
Sonuç: Hastaların diyabetik ayakla karşılaşmalarının genellikle yanık gibi beklenmedik durumlarda ortaya
çıkması, bilgi yetersizliğini ön plana çıkarmıştır. Diyabet hastalarının hastalık süresince yeterince
bilgilendirilmesinin yanı sıra diyabetik ayak geliştikten sonra da sadece yara bakımına odaklı değil hastanın
duygusal olarak da desteklenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Baş etme, Diyabetik ayak, niteliksel çalışma
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[SS-048]-Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) Biriminde Yatan Bireylerde
İçselleştirilmiş Damgalanma ve Yaşam Kalitesi
Sevgi Türkmen1, Çiğdem Kumaşoğlu2, Tuğba Akyol2
1Celal
2Celal

Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD., MANİSA
Bayar Üniversite Hafsa Sultan Hastanesi, MANİSA

Amaç: Alkolizm ve diğer bağımlılıklar da tüm diğer hastalıklarda olduğu gibi yaşam kalitesini arttırmak
tedavideki en önemli hedeflerden biridir.
Bu araştırma, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM servisi ve Celal Bayar Üniversite Hafsa
Sultan Hastanesi psikiyatri kliniğinde yatan alkol-madde bağımlılarının içselleştirilmiş damgalanma düzeyleri
ve yaşam kalitesini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırma, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hastanesi AMATEM servisinde Mart-Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi:Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM servisi ve Celal Bayar
Üniversite Hafsa Sultan Hastanesi psikiyatri kliniğinde araştırmanın yapıldığı tarihlerde DSM-IV tanı
ölçütlerine göre madde bağımlılığı tanısı alan, yatarak tedavisi devam eden hastalar araştırmanın evrenini
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, Mart 2014 - Haziran 2014 tarihleri arasında ayaktan tedavi alan
araştırmaya alınma kriterlerine uygun olan hastalar oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları:Veriler, hastalarla yüzyüze görüşülerek araştırmanın amacı hakkında bilgi verildikten
sonra, “Tanıtıcı Bilgi Formu”, damgalanma düzeyini belirlemek için “Ruhsal Hastalıkların İçselleştirilmiş
Damgalanması Ölçeği (RHİDÖ)”, yaşam kalitesinin değerlendirilmesi için “WHOQOL BREF Yaşam Kalitesi
Ölçeği” uygulanarak toplanmıştır.
Verilerin Değerlendirilmesi:Araştırmadan elde edilen bulgular, SPSS for Windows 15.0 (Statistical Package
for Social Sciences for Windows) programı kullanılarak planlanmıştır. Arastırma verilerinin istatistiksel
değerlendirilmesinde yüzdelik, t - testi, tek yönlü varyans analizi ve pearson korelasyon ile değerlendirme
yapılması planlanmıştır.
Bulgular: Çalışma veri Uygulama anketleri devam etmektedir
Sonuç: Çalışma veri Uygulama anketleri devam etmektedir
Anahtar Kelimeler: Alkol ve Madde Bağımlılığı, İçselleştirilmiş Damgalanma, Yaşam Kalitesi
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Internalized Stiıgmatization and Qualıty af Life of Patients in a Unıt of the Treatment And Education
Center For Alcohol And Substance Dependence
Asst Prof. Dr. Sevgi Nehir Türkmen1, Nurse Çiğdem Kumaşoğlu2 , NurseTuğba Akyol2
1Celal

Bayar University Health College, Department of Mental Health Nursing, Manisa, Turkey.

2Celal

Bayar University Hafsa Sultan Hospital, Manisa, Turkey.

Aim:One of the most important objectives of the treatment of alcohol and substance dependence, as with all other
illnesses, is to improve the quality of life (1, 2, 3). This study was carried out with the aim of determining the levels
of internalized stigmatization and quality of life of alcohol or substance dependent patients hospitalized in the
Treatment and Education Center for Alcohol and Substance Dependence of Manisa Mental Health Hospital and the
psychiatry clinic of Hafsa Sultan Hospital, Celal Bayar University.
Materials and Methods:The research was planned as a descriptive study. It was carried out between March and
June 2014 at the Treatment and Education Center for Alcohol and Substance Dependence of Manisa Mental Health
Hospital.
Study Population and Sampling:The population of the study was formed from patients who were hospitalized
and receiving treatment at the Treatment and Education Center for Alcohol and Substance Dependence of Manisa
Mental Health Hospital and the psychiatry clinic of Hafsa Sultan Hospital, Celal Bayar University at the time of the
study with a diagnosis of substance dependence according to DSM-IV diagnostic measurements. The research
sample consisted of outpatients receiving treatment between March and June 2014 who fitted the inclusion
criteria. Patients who were not willing to take part after receiving information on the study were excluded, as
were those who later expressed the desire to leave the study and those who failed to complete the evaluation
forms. The study sample consisted of 111 individuals.
Means of Data Collection:Data collection was achieved by face to face interview with patients after they had been
given information about the aims of the study, using an identification information form, the Mental Illness
Internalized Stigmatization Scale to determine the level of stigmatization, and the WHOQOL BREF Quality of Life
Scale to evaluate quality of life.
Evaluation of Data:Analysis of data was performed using SPSS for Windows 15.0. Percentages, t-test, Mann
Whitney U and Pearson correlation were used in the statistical evaluation of research data.
Findings:When patients’ sociodemographic characteristics were examined, it was found that their mean age was
30.66±13.28 years, 93.7% were male, and 49.5% had come to the hospital of their own free will. According to their
statements, 63.1% of the patients were unmarried, 28.8% were high school graduates, and the income and
expenditure of 62.2% was in balance. 63.1% were unemployed, and 35.1% were self-employed. 66.7% had a
nuclear family, the parents of 77.5% were still living, and 51.4% were living with their parents.
It was found that 42.3% found the money to buy the substance on which they were dependent by working, and
82.9% named cigarettes as the substance which they used. 13.5% of patients said that they had started to use the
substance at the age of 15, 62.2% said that they lived on the streets, and 50.5% that they had been in trouble with
the law.
Patients stated that among their first-degree relatives, 55% used some kind of substance, and the fathers of 15.3%
had a history of substance use. It was found that 82% of the patients’ first-degree relatives had no mental illness,
and the strongest factor in starting substance use of 25.2% was their friends. 63.1% of patients stated that had
not moved from elsewhere and 40.5% had a negative view of immigrants, while 51.4% lived in the province.
When the age of the patients was compared with their internalized stigmatization scores, it was found that the
scores on the internalized total stigmatization scale of those above 22 years of age was higher than that of those
under the age of 22, and that the difference was statistically significant (t = 2.32, p = 0.01). In those over 22, scores
215

on the internalized stigmatization scale and the subscales of alienation, stereotype, and social withdrawal on the
quality of life were found to be higher than those of patients under 22, and the difference was found to be
statistically significant (t=-3.08 p=0.00 t=-2.45 p=0.01 t=-2.14 p=0.03).
When patients’ scores on the internalized stigmatization scale were compared with their employment status, it
was found that those who were unemployed scored higher on social withdrawal than those who were working, and
the difference was statistically significant (t=-3.13 p=0.00).
When patients’ scores on the internalized stigmatization scale were compared with their characteristics regarding
their use of inhalant substances, it was found that the perceived discrimination of those who used inhalants was
higher than that of those who did not use inhalants, and that this difference was statistically significant (z=-2.30
p=0.02).
When patients’ scores on the internalized stigmatization scale and the mean scores on the subscales of the quality
of life scale were compared with their migration status, it was found that in those who did not accept immigrants,
perceived discrimination and stereotyping were higher than in those who accepted internal and external
immigrants, and that the difference was statistically significant (p<0.03). When patients’ scores on the
internalized stigmatization scale and the mean scores on the subscales of the quality of life scale were compared
with their migration status, it was found that those who accepted internal immigration were higher in the social
field than those who accepted external immigration and those who did not accept immigration, and that the
difference was statistically significant (p = 0.22).
The scores in the psychological field of those patients who did not have a first-degree relative with mental illness
was higher than that of those who had a first-degree relative with mental illness, and this difference was
statistically significant (p<0.05).
When patients’ scores on the quality of life scale were compared with their status of living on the streets, it was
found that the physical field, environmental field and environmental field TR of those who did not live on the
streets were higher than those of patients who lived on the streets, and that this difference was statistically
significant (t=-2.254 p=0.02 t=-2.388 p=0.01 t=-2.503 p=0.01).
Conclusion:As the patients’ scores on internalized stigmatization and the internalized stigmatization subscales
increased, so their quality of life decreased. A negative correlation was determined (p<0.01).
Keywords: Alcohol and Substance Dependence, Internalized Stigmatization, Quality of Life
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[SS-049]-Sokakta Yaşayan Madde Bağımlısı Çocuklarda Öfke Ve Saldırganlık Düzeyi
Veysel Kaplan1, Döndü Çuhadar2
1Gaziantep
2Gaziantep
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Dalı
Amaç: Araştırma sokakta yaşayan madde bağımlısı çocuklarda sürekli öfke ve saldırganlık düzeyini belirlemek
amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Metod: Araştırma Ekim 2013-Mart 2014 tarihleri arasında 103 sokakta yaşayan ve madde kullanan çocukla
yapılmıştır. Çalışmaya başlamadan önce kurumlardan yazılı izin, çocuklardan bilgilendirilmiş onam alınmıştır.
Çalışmada veri toplama aracı olarak; birey tanıtım formu, “Saldırganlık Ölçeği”, “Sürekli Öfke ve Öfke Tarz
Ölçeği”, “bağımlılık profil indeksi” kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS’te, sıklık, One Sample T-Test ve
korelasyon analizleri kullanılarak yapılmıştır.
Bulgular: Çocukların %67’sinin aileyle olan anlaşmazlıklardan dolayı sokakta kalmayı tercih ettikleri, %35’inin
sokakta kaldığı süre içinde şiddete maruz kaldıkları, %70.9’unun madde etkisi altında kendine zarar verdiği,
%69.9’unun madde kullanımı nedeniyle yasal sorun yaşadığı belirlenmiştir. Çocukların saldırganlık ölçeği
toplam puanı 138.84±13.31, sürekli öfke ve öfke tarzlarının ölçeğinin, sürekli öfke alt ölçeğinin puan ortalaması
31.05±9.00, öfke içe vurum alt ölçeğinin puan ortalaması 19.02±4.55, öfke dışa vurum alt ölçeğinin puan
ortalaması 23.04±6.19, olarak bulunmuştur. Çocukların SÖ toplam puan ortalaması ile sürekli öfke ve öfke içe
vurum alt ölçeği arasında pozitif yönde anlamlı ilişki, öfke kontrolü ile negatif yönde anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (p<0.05). BAPİ ile öfke kontrol alt ölçeği arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır
(p<0.05).
Sonuç: çalışma sonuçlarımız madde kullanımının sokak çocuklarında öfke kontrolünü olumsuz yönde
etkilediğini, sürekli öfke ve öfke içe vurumunun saldırganlığı artırdığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sokak Çocuğu, Saldırganlık, Öfke, Madde Bağımlılığı
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Anger And Aggression Levels Of Homeless Children With Substance Addiction
Veysel Kaplan1, Döndü Çuhadar2
1Gaziantep
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Objective: The descriptive study was carried to determine the continuous anger and aggression levels of substance
addicted children who live in the streets.
Method: The study was carried out on 103 homeless children with substance addiction during October 2013March 2014. Written consent was taken from institutions prior to the study and informed consents of the children
were also taken. Personal information form, “Aggression Scale”, “Continuous Anger and Anger Expression Scale”,
“addiction profile index” were used as data acquisition tools in the study. The data analysis was carried out in SPSS
using frequency, One Sample T-Test and correlation analyses.
Results: It was determined that 67 % of the children prefer to live in the streets due to conflicts with the family, 35
% have been subject to violence during their time on the streets, 70.9 % harm themselves under the effect of the
addictive substance and that 69.9 % have experienced legal problems due to substance use. The aggression scale
total of the children was 138.84±13.31, the average of the continuous anger and anger expression scale and the
continuous anger sub-scale was 31.05±9.00, the average anger-in subscale score was 19.02±4.55, the average
anger-out subscale score was 23.04±6.19. A positive and statistically significant relationship was determined
between the SÖ total score average of children and their continuous anger and anger-in subscale whereas a
negative and statistically significant relationship was determined with anger control (p<0.05). A negative and
statistically significant relationship was determined between BAPİ and anger control subscale (p<0.05).
Conclusion: Our study results indicate that substance use has negative effects on the anger control of homeless
children and that it increased continuous anger and anger-in expression style.
Keywords: Homeless Children, Aggression, Anger, Substance Addiction
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[SS-050]-Madde Bağımlısı Hastaların Fonksiyonel Olmayan İnançlarının Başa Çıkma Yöntemlerine
Etkisi
Gülay Taşdemir1, Gülseren Keskin2
1Pamukkale
2Ege

Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu
Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Amaç: Bu çalışma madde bağımlısı hastaların fonksiyonel olmayan inançlarının başa çıkma yöntemlerine
etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olan çalışmanın örneklemini Denizli Devlet Hastanesi Alkol Madde Bağımlılığı
Tedavi Merkezi’ne (AMATEM) 1 Kasım 2013-30 Nisan 2014 tarihleri arasında başvuran alkol-madde bağımlısı
tanısı
almış
ve
çalışmaya
katılmayı
kabul
eden
51
hasta
oluşturmuştur.
Veriler Sosyo-demografik Bilgi Formu, Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği (FOTÖ), Başa Çıkma Tutumlarını
Değerlendirme Ölçeği (BÇTDÖ) ile toplanmıştır. Veriler Yüzdelik, Korrelasyon ve Tek Yönlü Varyans Analizi,
Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis Testiyle değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 35’dir. Hastaların %90.2’sinin erkek, %41.2’sinin ilkokul
mezunu, %39.2’sinin evli olduğu, %23.5’inin 11-15 yıldan beri madde kullandığı, %52.9’unun maddeyi ilk
olarak 16-20 yaşları arasında aldığı, %60.8’inin arkadaş ortamından dolayı ilk maddeye başladıkları
belirlenmiştir.
Hastaların BÇTDÖ puan ortalamaları 171.60±23.35, sorun odaklı başa çıkma 58.70±10.43, duygusal odaklı başa
çıkma 59.07±10.62 ve işlevsel olmayan başa çıkma alt ölçekleri puan ortalamaları 53.82±9.63’tür. FOTÖ puan
ortalamaları 161.66±36.94, mükemmelci tutum 72.80±23.40, onaylanma ihtiyacı 54.19±13.24, bağımsız tutum
18.47±6.78 ve değişken tutum alt ölçekleri puan ortalamaları 16.39±5.60’dır.
Hastaların FOTÖ bağımsız tutum alt ölçeği ile BÇTDÖ meşguliyetleri bastırma alt ölçeği, FOTÖ değişken tutum
alt ölçeği ile BÇTDÖ, aktif başa çıkma ve dini olarak başa çıkma alt ölçeği, FOTÖ mükemmelci tutum ile BÇTDÖ,
duygusal odaklı başa çıkma ve zihinsel boş verme alt ölçeği, FOTÖ ile BÇTDÖ duygusal odaklı başa çıkma ve
duygusal sosyal destek kullanımı arasında ve FOTÖ ile BÇTDÖ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
saptanmıştır (p<0.05).
Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmaya katılan hastaların fonksiyonel olmayan inançlarını sık kullandığı ve daha çok
duygu odaklı başa çıktıkları söylenebilir. Madde bağımlısı hastaların fonksiyonel olmayan inançlarına ve başa
çıkma durumlarına yönelik psikoeğitim programlarının belirli aralıklarla sık yapılması, tedavi olduktan sonra
düzenli olarak bu hastalara ev ziyaretlerinin yapılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Madde Bağımlılığı, Fonksiyonel Olmayan İnançlar, Başa Çıkma Yöntemleri, Hemşirelik
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The Effect of Dysfunctıonal Belıefs of The Substance-Addıcted Patıents on Theır Copıng Methods
Gülay Taşdemir1, Gülseren Keskin2
1Denizli
2Ege

Pamukkale University School of Health
University Vocational School of Health Services

Objective: This study was made to determine the effect of dysfunctional beliefs of the substance-addicted patients
on their coping methods.
Method: The sample of this descriptive and cross-sectional study was formed by 51 alcohol and drug addicts who
have agreed to participate in the study and have been admitted to the Denizli State Hospital Alcohol and Drug
Abuse Treatment Center (AMATEM). Data were collected with socio-demographic questionnaire, the Dysfunctional
Attitudes Scale (DAS), and the Coping Scale (COPE).
Results: The mean age of the patients was 35. 90.2% of were male, 41.2% were primary school graduates, 39.2%
were married, 23.5% were using substances for 11-15 years, 52.9% started to use substances first when they were
between 16-20
years old, 60.8%
started to
use substances due to
their friends.
The mean score of patients (COPE) was 171.60 ± 23.35, 58.70 ± 10.43 in problem-oriented coping, in emotional focused coping it was 59.07 ± 10.62 and dysfunctional coping subscale mean score was 53.82 ± 9.63. DAS mean
score was 161.66 ± 36.94, 72.80 ± 23:40 for perfectionist attitude, for need for approval it was 54.19 ± 13:24, it was
18:47±6.78 for independent attitude and it was 16:39 ± 5.60 for variable attitude sub-scales.
A statistically significant relationship was found between the patients’ DAS independent attitude subscale and
COPE busyness suppression subscale, DAS variable attitude subscale and COPE, active coping and religious coping
subscale, DAS perfectionist attitude and COPE, emotionally focused coping and mental disengagement subscale,
DAS and COPE with emotionally focused coping and the use of emotional and social support and DAS and COPE (p
< 0.05).
Conclusions and Recommendations: It can be advised that psychoeducation programs towards dysfunctional
beliefs and coping should be periodically done for substance-addicted patients.
Keywords: Substance Abuse, Dysfunctional Beliefs, Coping Methods, Nursing
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[SS-051]-Türkiye’de Bağımlılık Hemşireliği: Durum Saptama Çalışması
Satı Bozkurt1, Gizem Beycan Ekitli1, Elif Özge Akyüz2
1Ege
2Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi / İzmir
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi / İzmir

Amaç: Türkiye’de bağımlılık hemşireliğinin durumunu gözden geçirerek temel bir veri oluşturmaktır.
Gereç-Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Veriler IntNSA Bağımlılık Hemşireliği Sertifika Programı hedef
davranışlarından uyarlanan “Bağımlılık Hemşireliği Görev ve Rolleri Tanıma Formu(BHGR)” kullanılarak,
bilimsel bir toplantıya katılan gönüllü 63 bağımlılık hemşiresinden toplanmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin(25-55yaş)%54’ü ruh ve sinir hastalıkları, %25.4’ü üniversite ve %20.6’sı eğitim ve
araştırma hastanelerinde çalışmaktadır,%69.8’i 10 yılın üzerinde mesleki deneyime sahiptir, %39.7’si 15 yıldan
uzun süredir aynı kurumda ve %41.3’ü 2-5 yıldır bağımlılık biriminde çalışmaktadır. Klinikte hemşirelerin
yürüttüğü
hizmetler;
tedavilerin
uygulanması(%98.4),bakım(%66.7),eğitim(%65.1)
ve
psikoterapilerdir(%41.3). Hemşireler ayrıca; temizlik ve ziyaretçi kontrolü, yardımcı sağlık/güvenlik
personellerinin eğitimi, hasta görüşmelerinin, hasta diyetlerinin kontrolleri ve disiplinler arası ekip
toplantılarının organizasyonu gibi işleri kayıt altına alınmayan sorumlulukları arasında belirtmişlerdir.
Bağımlılık hemşireleri belirlenirken, kurumların %57.1’si bağımlılığa özgü sertifika ya da uzmanlığa önem
vermektedir, bunun yanında hemşirelerin%23.8’i diğer birimlerinde sorun yaşayan bireylerin de alana
görevlendirildiklerini belirtmiştir. Hemşirelerin %50.8’i bağımlılık sertifika/lisansüstü eğitimine sahipken; aynı
zamanda %15.9’u da psikodrama grupları yöneticiliği gibi eğitimlere sahiptir. Çoğunlukla çalıştıkları kliniğin bu
uzmanlıklarını uygulayabilecek olanak sağladığını(%52.4), bilimsel toplantılara katılımda yalnızca yıllık izin
verildiğini(%33.3) bildirmiştir. Hemşirelik açısından başarılı buldukları hizmetler; tedavi(%54.0), hasta
eğitimleri(%25.4), psikoterapiler(%14.3) ve terapötik ortamın sağlanması(%9.5)’dır. Başarısız buldukları ise;
bireysel terapi ve görüşmeler(%14.3) ile araştırma faaliyetleri (%4.8) olarak ifade etmişlerdir. Taburculuk
sonrası rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesini (%9.5) önermişlerdir. Kliniklerde veri toplama araçları,
samba, ciwa, düşme riski, taburculuk eğitim ve bası-yarası değerlendirme formlarıdır. BHGR puan ortalamaları
87.69±13.4’dür(min:%44,maks:100)(0-100p).Yaş, birimdeki çalışma süresi,birimden memnuniyet ve
birimin uzmanlık uygulamalarına olanak sağlamasının bilgi düzeyleri üzerinde etkili olduğu(p˂0.05);
bağımlılık uzman eğitimlerininse etkili olmadığı saptanmıştır(p˃0.05).
Sonuç: Yasal düzenlemelerle birlikte alanda sertifikalı hemşire ve uzmanlık alanına göre çalıştırılma oranları
artmıştır ancak bu durum en az üniversite hastanelerine yansımıştır. Hemşireler eğitim ve araştırmalar için
daha fazla desteklenmelidir. Genel olarak rol-görev farkındalıkları yüksektir. Klinik koşullar nedeniyle
uygulamaya geçirilmekte sıkıntılı alanlar vardır. Bağımlılık prevelansının artması, donanımlı bağımlılık
hemşirelerine gereksinimi arttırmaktadır. Uluslarası standartlara uygun eğitim programlarının geliştirilmesi
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bağımlılık Hemşireliği, Sertifika, Rol-Görevler
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[SS-052]-Adölesanlarda Sigara Bırakma ve Transteoretik Model Kullanımı
Aygül Kıssal, Medine Koç
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, TOKAT
Giriş: Sigara içme alışkanlığı adölesanlarda giderek artan önemli bir sağlık sorunudur. Bu literatür
derlemesinin amacı adölesanların sigarayı bırakmasında Transteoretik Model kullanımının etkinliğini
değerlendirmektir. Bir davranış değiştirme modeli olan Transteoretik Model, sigara içme davranışını azaltmaya
ya da ortadan kaldırmaya çalışan bireylerin bir dizi aşamadan geçeceğini belirtir ve modele dayalı program
materyalleri her bir aşamadaki kişilere yapılacak uygulamalara odaklanır. Bu aşamalar: 1) Niyet öncesi
aşamada bireyler gelecek 6 ay içerisinde kendi istekleri ile sigara içme davranışlarını değiştirmeye istekli
değildirler. 2) Niyet aşamasında bireyler gelecek 6 ay içinde sigara içme davranışını değiştirmeyi düşünürler.
Ancak gerçek bir davranış değiştirme stratejileri yoktur. 3) Hazırlık aşamasındaki bireyler sigara içme
davranışı ile yüzleşmeye başlamıştır ve bununla mücadele etme ihtiyacı hissetmektedir. Bu aşamadaki bireyler
yakın bir gelecekte (1 ay içinde) değişimi gerçekleştirmeyi planlamaktadırlar. 4) Eylem aşamasında kişi
sigarayı bırakmayı uygulamaya koymuştur ve davranış değişikliği için çaba harcamaktadır. 5) Sürdürme
aşamasında bireyler en az altı ay önce sigarayı bırakmış ve davranış değişiminin başladığı ilk altı aydan sınırsız
süreye kadar sigarayı bırakmıştır. Bireyler bu sürede yeniden sigaraya başlamayı önlemeye çalışır.
Yöntem: Literatür derlemesi için araştırmacılar tarafından Transteoretik Modele dayalı sigarayı bırakma ile
ilgili 1999-2014 yılları arasında yapılan sistematik derlemeler, meta analiz çalışmaları, randomize kontrollü
çalışmalar ve gözlemsel çalışmalar taranmıştır.
Bulgular-Sonuç: Çalışma kriterlerini karşılayan araştırmalarda adölesanlarda sigarayı bırakmayı artırmak ve
davranış değişim aşamalarında ilerleme sağlamak için Transteoretik Modelin etkililiği ile ilgili kanıtlar
sınırlıdır. Bu model diğer teorik modellerle yapılmış karşılaştırmalı araştırmalarla tartışılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Sigara Bırakma, Transteoretik Model, Hemşire
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[SS-053]-İnternet Bağımlılığı ve Obsesif Kompulsif Belirtiler Arasındaki İlişki
Gümrah Duygu Atmaca1, Gülgün Durat1, Kevser Özdemir2, Ayşe Çevirme3, Özge Kaynak3
1Sakarya

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Sakarya
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3Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Sakarya
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Amaç: Dünyada milyonlarca insan interneti; bilgiye ulaşmak, iletişim kurmak, çalışmak, oynamak gibi
nedenlerle kullanmaktadır. Günümüzde internet kullanımının artışı, faydası ve zararına dair tartışmaları da
beraberinde getirmiştir. Araştırma Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde internet bağımlılığı
ve obsesif belirtiler arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla planlanmış, analitik bir çalışmadır.
Gereç-Yöntem: Çalışmanın evrenini Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü birinci sınıf
öğrencileri
oluşturmaktadır.
Örneklem
seçimine
gidilmemiş,
121
kişiye
ulaşılmıştır.
Çalışmada 13 soruluk Görüşme Formu, İnternet Bağımlılığı Ölçeği ve Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi
kullanılmıştır. Analizler SPSS programıyla yapılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %86.9’u kadındır. %52.5’i öğrenci yurdunda kalmaktadır. Yaş
ortalaması 19.07±2.16’dır. Katılımcıların derse devam durumları (%63.6) çok iyi olarak tanımlanmıştır.
Öğrencilerin %46.5 bilgisayar, %51.5 notebook, %51.5’i akıllı telefona sahiptir. %84.8’i sosyal medyayı
kullanmaktadır. %11.1’i günde 6 saat ve üstü, %42.4’ü 2 saat ve daha az süreyi internette geçirmektedir.
Katılımcıların cinsiyet, derse devam durumları, teknolojik aletlere sahip olmaları (bilgisayar, tablet, akıllı
telefon
vb.)
ile
internet
bağımlılığı
puanları
arasında
anlamlı
fark
yoktur
(p>.05).
İnterneti sosyal amaçlı kullananlarda İBÖ puanı anlamlı (U=444.5 p=.03) şekilde yüksek bulunmuştur. Eğitimaraştırma, gündemi takip, haberleşme, oyun için kullanımlarla ölçek toplam puanı arasında anlamlı fark yoktur
(p>.05). İnterneti kullanma sıklığı ile İBÖ arasında anlamlı fark bulunmamıştır. İnterneti telefondan
kullananlarda İBÖ puanı anlamlı şekilde yüksektir (t=2.16, p<.03). İnterneti kullanma konusunda eğitim
almayanlarda
İBÖ
anlamlı
şekilde
yüksek
bulunmuştur
(U=278.5,
p<.02).
Cinsiyet, internete girme sıklığı, interneti kullanma eğitimi ve Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi alt
ölçekleri (kontrol, temizlik, kuşku, ruminasyon) arasında anlamlı fark bulunmamıştır(p>.05). İnterneti eğitim,
sosyal medya, haberleşme amacıyla kullananların MOKSL alt ölçek puanlarına göre obsesif özellikler
taşımadıkları belirlenmiştir. İBÖ ile MOKSL ölçeğinin alt ölçekleri arasında anlamlı ilişki yoktur (r<.25).
Sonuç: Teknolojinin, akıllı telefon kullanımının giderek yaygınlaşması ve eğitim düzeyinin düşük olması
internet bağımlılığını arttırmaktadır. İnternet; eğitim, haberleşme ve sosyal medya amacıyla kullanımlarda
obsesyonlara neden olmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, internet bağımlılığı, obsesyon
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A Study On The Relationship Between Internet Addiction And Obsessive Compulsive Symptoms
Gümrah Duygu Atmaca1, Gülgün Durat1, Kevser Özdemir2, Ayşe Çevirme3, Özge Kaynak3
1University
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Of Sakarya School Of Health, The Department Of Public Health Nursing, Sakarya

Aim:Today millions of people use the internet for various purposes like getting information, communicating with
each other, working and playing games. Nowadays, decrease of using internet have discussion about its benefit
and damage. This is a descriptive study conducted among student nurses at Sakarya University, School of Health. It
is planned in order to study the relationship between internet addiction and obsessive symptoms.
Method:The universe of the study consists of the first grade student nurses. There is no sample; 121 students have
been reached. The students were given a 13-question-Interview Form of socio-demographic features, the Internet
Addiction Scale (IAS) and Maudsley Obsessive Compulsive Questionnaire. The data were analysed using SPSS
statistics programme.
Fındıngs:A total of 86.9 % of the participants are female. 52.5 % of them live in dormitories. The mean age is
19.07±2.16. with respect to their class attendance, 63.6 % have declared that it is very good, and 29.3 % have
declared that it’s good. 46.5 % of the students have computers, 51.5 % have notebooks, 51.5 % have smart phones.
84.8 % of them use social media websites. 11.1 % of them spend 6 or more hours a day in the net, 42.4 % spend two
or fewer hours. There is no significant correlation between the participants’ gender, class attendance status, the
state of owning technological goods (computers, tablets, smart phones, etc.) and internet addiction scores (p>.05).
It is seen that IAS scores of the ones who use the internet for social purposes are significantly higher (U=444.5
p=.03). There is no significant difference between the total scale scores and the usage for education-research, the
news, communication and games (p>.05). There is no significant difference between the frequency of internet use
and IAS. The IAS score is significantly higher in the ones who have access to the internet via mobile phones(T=2.16,
p<.03). IAS is found to be significantly higher in the ones who have no education on the internet usage (U=278.5,
p<.02).
There is no significant difference between gender, frequency of internet usage, education on internet usage and
Maudsley Obsessive Compulsive Questionnaire sub scale (control, cleanliness, doubt, rumination) scores (p>.05). It
is detected that the ones who use the internet for education, social media and communication don’t have obsessive
characteristics, according to their MOKSL sub scale scores. There is no significant correlation between the sub
scales of IAS and MOKSL(r<.25).
Result:The widespread use of smart phones and low education levels have a boosting effect on internet addiction.
Internet does not cause obsessions on the ones who use the net for education, communication and social media
access. It is found out that there is no association between internet addiction and obsessive symptoms.
Keywords—Internet addiction, nursing, obsession.
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[SS-054]-Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Sigara Bırakmada Motivasyonel Görüşmenin Etkinliğinin
Değerlendirilmesi
Hamide Erol1, Fatma Eker2, Leyla Yılmaz Aydın3
1Düzce
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Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Düzce
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2Düzce

Bu çalışma, sigara bırakma aşamalarına odaklı motivasyonel görüşmelerle kronik hastalığı olan bireylerde
sigara bıraktırmak amacıyla yapılan bir eylem araştırması olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini ve örneklemini
Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurup doktor tarafından tanı konulmuş en az bir
tane kronik hastalığa sahip ve yine günde en az bir tane sigara içen 51 (16 kadın, 35 erkek) birey oluşturdu.
Görüşmeler, bireylerle yüz yüze (başlangıç, 1 ay sonrası, 3 ay sonrası) ve telefonla arama (6 ay sonrası)
şeklinde dört seanstan oluşmuştur. Araştırmanın verileri Sosyodemografik Bilgi Formu, Fagerström Nikotin
Bağımlılık Testi, Değişimin Aşamasını Değerlendirme Formu, CO ölçümü, Genel Motivasyonel Ölçeği, Karar
Dengesi Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS veri tabanında yüzdelikler ki-kare ve t testi
kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan bireylerin sigarayı bırakmak için en çok kullandıkları
motivasyonel gerekçelerinin “Bırakırsam kendimi daha çok seveceğim” ±SS 3.54±1.02, “Yakın olduğum insanlar
eğer bırakmazsam üzülecek” 3.52±1.06, “Sigaranın ömrümü kısaltacağından endişe ediyorum” 3.50±0.98
şeklinde belirttikleri saptanmıştır. Müdahaleden 3 ay sonrasında bireylerin değişim aşamalarında ilerleme
göstererek %7.8’inin düşünme, %58.8’inin hazırlık, %33.3’ünün eylem aşamasında olduğu belirlenmiştir.
Müdahalenin 6. ayında bireylerin %31.4’ünün sigarayı bıraktığı; %25.5’inin ise aşamada ilerleme kaydettiği
bulunmuştur. Müdahalenin 3. ayında araştırmaya katılan bireylerin sigara karar verme dengesinde sigara
içmenin algılanan yarar puan ortalaması başlangıçta 36.2±8.73 iken, müdahale sonunda 31.6±9.02’ye düştüğü
saptanmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda sigara kullanan kronik hastalığa sahip bireyler için sigara
bırakma polikliniklerinde ve tedavi gördükleri servislerde bireylerin sigara kullanım davranışını değiştirme
konusunda motivasyonlarını arttırmak ve bırakmalarına yardımcı olmak için sağlık personeli tarafından
motivasyonel görüşme uygulanması önerildi.
Anahtar Kelimeler: Kronik hastalık, motivasyonel görüşme, Sigara bağımlılığı, sigara bırakma
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Assesment in Efficacy Of Motivational Interviewıng for Smoking Cessation on Patients With Chronic
Disease
Hamide Erol1, Fatma Eker2, Leyla Yılmaz Aydın3
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This study was conducted as an action study in order to make individuals with chronic disease stop smoking by
applying motivational interviews based on smoking cessation stages. The population and sample of the study
consisted of 51 (16 female, 35 male) individuals applying Düzce University Research and Training Hospital, being
diagnosed by a doctor with at least one chronical disease and smoking at least one cigarette. Interviews occurred
as four sessions with the individuals; by face to face (beginning, 1 month later, 3 months later) and by making a
phone call (6 months later). The data of the study were gathered by using Socio-demographic Information Form,
Fagerström Nicotine Addiction Test, Evaluation of Change of Stage Form, Co Measurement, General Motivational
Scale, Decision Equilibrium Scale. The data being obtained were evaluated on SPSS data base by using percentages
Chi-square and t test. It was found that the individuals in the study mostly used these expressions in smoking
cessation as motivational justifications: “If I stop smoking, I will like myself more” ±SS 3.54±1.02, “People who I’m
closely related with will be upset if I do not stop smoking” 3.52±1.06, “I’m worried about cigarette’s shortening my
life” 3.50±0.98. After 3 months from the intervention, it was identified that the individuals showed progress in
change stages by 7.8 % of the individuals were at the thinking stage, 58.8% of them were at the preparation stage,
and 33.3% of them were at action stage. It was found that in the 6th month of the intervention, 31.4% of the
individuals quitted smoking and 25.5% of them made progress in the stage. Cigarette decision equilibrium of the
individuals participating in the study within third month of the intervention showed that while at the beginning
perceived benefit point average of smoking was 36.2±8.73, after the intervention it decreased to 31.6±9.02.
With respect to the findings obtained from the study, it was suggested that medical personnel should apply
motivational interview to the smoking individuals with chronical disease in the smoking cessation polyclinics and
the services which they were being treated in order to increase their motivation in making their cigarette use
behavior change and help them stop smoking.
Keywords: Smoking dependent, smoking cessation, chronic disease, motivational interviewing, behavioral stage of
change.
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[SS-055]-Bir Psikiyatri Hastanesinde Hemşirelerin, Hemşirelik Model / Kuramlarını, Hemşirelik
Sürecini ve Sınıflama Sistemlerini Bilme ve Uygulama Durumları
Münevver Akın, Gülbahar Çetin, Hacer Eşref Atik Tosunlar
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul
Amaç: Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin
Hemşirelik model / kuramlarını, hemşirelik sürecini ve sınıflama sistemlerini bilme ve uygulama durumları
belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya, hastanede hemşirelik hizmetleri görevini yürüten 20-65 yaş arasında 266 kişi
katılmıştır. Veriler 2014 yılında, Mart-Nisan ayları arasında gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: Hemşirelerin büyük çoğunluğunun (n=219, %82.3) kadın ve en fazla 30-39 yaş grubunda (n= 99,
%37,3),yarıdan fazlasının ön lisans mezunu (n = 191, % 34,2) ve mesleki deneyim yılı ortalamasının 15.99
(SS=10.04) olduğu saptanmıştır.
Hemşirelerin çalıştığı birimler; Akut Psikoz (n=73, %22.4), Kronik Psikoz (n= 69, %17.4), Nöroloji (n=75,
%28.2), Diğer ( yönetim, enfeksiyon kontrol, poliklinikler,EEG vb.) (n=30, %11.3) birimler olarak
sınıflandırılmıştır.
Hemşirelerin % 74.8’inin (n= 199) servis hemşiresi olarak ve % 54,2 ‘nin ( n= 144 )
1-5 yıl arası ayni servisde görev yaptıkları,% 36,8’nin (n= 98) gündüz ve gece değişken bir şekilde çalıştıkları
saptanmıştır.
Örneklem grubuna alınan hemşirelerin, hemşirelik sürecinin kullanılması gerektiğine inanma ve uygulama
durumları incelendiğinde; %77,8’nin (n=207) hemşirelik sürecinin kullanılması gerektiğine inandıkları ve %
91,4’nün (n=243) bireyin bakımında hemşirelik sürecini kullandıklarını ifade ettiği görülmüştür
Araştırma kapsamındaki hemşirelerin, çalıştıkları birimler ile sağlıklı/hasta bireyin bakımında hemşirelik
sürecinin kullanılması gerektiğine inanma ile hemşirelik sürecini kullanma durumları karşılaştırıldığında,
istatistiksel olarak çok ileri derecede anlamlı fark bulunmuştur ( (p<0.001). Hemşirelerin sadece %13,2’i
(n=35) hemşirelik model ve kuramı bildiğini ifade etmiştir Bilinen model ve kuramlar; Günlük Yaşam
Aktiviteleri Modeli (n= 2, % 0,8), Orem’in Öz-Bakım Kuramı (n=5, %1.9), Florence Nightingale’in Çevre Modeli
(n=2, % 0,8), Virginia Henderson Temel Gereksinimler Modeli (n=5, %1,9), Maslow’un gereksinimler
piramidinin ( n= 5, % 1.9) olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin önemli bir çoğunluğu, bakım verirken hemşirelik sürecini
kullanmakta ve kullanılması gerektiğini düşünmektedir. Fakat hemşirelerin, hemşirelik model ve kuramları,
hemşirelikte kullanılan sınıflama sistemleri konusundaki bilgilerinin desteklenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Modelleri, Hemşirelik Kuramları, Hemşirelik Süreci, Hemşirelik Sınıflama
Sistemleri
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[SS-056]-Üniversite Öğrencilerinde Anne Baba Tutumları ile Yeme Tutumları Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi
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Amaç: Araştırmada, üniversite öğrencilerinin anne baba tutumları ile yeme tutumları arasındaki ilişkiyi
incelemek ve sosyodemografik özellikler açısından değerlendirmek amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın evrenini bir kamu ve bir özel üniversitenin sağlık bilimleri yüksekokuluna devam
eden 18-25 yaş arası 797 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Ancak, çalışmaya katılmak istemeyenler ve anket
formlarının uygulandığı tarihlerde olmayanlar nedeniyle çalışma 596 öğrenci (%74.7) ile gerçekleştirilmiştir.
Veriler Nisan 2014 ‘de katılımcı bilgi formu, geçerlilik ve güvenirlik çalışması Kuzgun (1973) ve Bilal (1984)
tarafından yapılan “Ana Baba Tutumları Ölçeği (ABTÖ)” ve Garner ve Garfinkel (1979) tarafından geliştirilen,
Türkiye’de geçerlik ve güvenirlik çalışması Savaşır ve Erol (1989) tarafından yapılan “Yeme Tutumu Testi
(YTT)” ile elde edilmiştir. Verilere ait tanımlayıcı istatistikler; kategorik değişkenler için sayı ve yüzde(%),
sayısal değişkenler için ortalama ± standart sapma olarak verilmiştir. Grup karşılaştırmaları Mann Whitney U
ve Kruskal wallis testleri ile değerlendirilmiştir. Ayrıca, ölçek puanları arasındaki ilişkilerin
değerlendirilmesinde pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin YTT puan ortalaması 15.27±12.02, anne tutum ölçeği puanı ortalaması 162.31±17.21,
baba tutum ölçeği puanı ortalaması ise 157.46±18.02’dir. Öğrencilerin %11.7’si YTT’den >=30 puan almışlardır.
Öğrencilerin ABTÖ puanı ile YTT puanı arasında pozitif yönlü ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
(p˂0.05,sırasıyla r=0.184, 0.137). Kız öğrencilerin olası yeme bozukluğu oranları erkek öğrencilere göre
anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p=0.008). Öğrencilerin aile gelir durumları bakımından, okudukları
bölüm ve sınıf bakımından YTT puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Anne eğitim
düzeyi bakımından YTT puan ortalaması arasında anlamlı fark bulunurken baba eğitim düzeyi bakımından fark
bulunmamıştır.
Sonuç: Anne baba tutumu puanları arttıkça yeme tutumu puanlarının da arttığı görülmüştür. Bu sonuca göre,
otoriter aile tutumu yeme bozukluğu olasılığını arttırmaktadır. Kız öğrencilerde, aile gelir düzeyi yüksek olan
(6000TL ve üzeri) ve annesi lise mezunu olan öğrencilerde olası yeme bozukluğu görülme oranı yüksektir.
Üniversite öğrencileri hem yaşları gereği hem de psiko-sosyal zorlanmalar nedeniyle yeme bozuklukları için bir
risk grubunu oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: anne baba tutumları, yeme tutumu, öğrenci
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Analyzing The Relationship Between Parental Attitudes And Eating Attitudes Among University Students
Gül Ünsal Barlas1, Semra Karaca1, Ceren Sonakın Aycanoğlu2, Özge Öner Kapısız3, Handan Ankaralı4
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Aim: The study aimed to analyze the relationship between parental attitudes and eating attitudes and to evaluate
the relationship with socio-demographic features.
Background: Eating attitudes (EA) can be defined as beliefs, thoughts, feelings, behavior and relationship with
food. Changes in EA cause many problems including eating disorders. Eating disorders can be affected by
sociological, psychological and genetic factors.
Method: The sample of the study consisted of 596 (%74.7) students between the ages of 18-25 years and who were
visiting a health science college of a public or a private university. The data was obtained from the April 2014
participation form, “Parental attitude research instrument (PARI)” and “Eating attitude scale (ETA)”. The data
was evaluated by Mann Whitney U, Kruskal Wallis tests and pearson correlation analysis.
Results: The ETA point average of the students was 15.27±12.02, mother attitude scale point average
162.31±17.21, father attitude scale point average 157.46±18.02. 11,7 % of the students obtained from ETA >30
points. Between the PARI point and the ETA point of the students has been found a positive oriented and low level
meaningful relationship (p˂0.05). Furthermore it was found that the eating disorder of girls is meaningfully
higher than the one of boys (p<0.05). There was a meaningful ETA point average difference between the students
regarding their family income state, the study field and class (p<0.05).
Conclusion: It was observed that increasing parental attitude points lead to increasing eating attitude points.
According to this result, authoritarian family attitude is increasing the eating disorder possibility. Girl students,
whose family income is high and whose mother had graduated from high school, are more likely to have eating
disorders. According to the obtained findings it shall be recommended to give the students and families in the risky
group education regarding eating disorders and to take preventive measures.
Key words: parental attitudes, eating attitude, student
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[SS-057]-Hemşirelik Öğrencilerine Uygulanan Grup Danışmanlığının Algılanan Üstbilişsel İnançlar,
Otomatik Düşünceler ve Tolerans Düzeyine Etkisi
Satı Coşkun Dil, Pınar Çiçekoğlu
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerine uygulanan grup danışmanlığının algılanan otomatik düşünceler,
üst-bilişsel inançlar ve tolerans düzeyine etkisini değerlendirmek amacıyla kontrol gruplu, önson-test ile
müdahale tipi bir araştırma olarak yürütülmüştür.
Yöntem: Çalışmanın örneklemini Bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 1. sınıfındaki, çalışmayı kabul
eden 37 kişi çalışma ve 36 kişi kontrol olmak üzere 73 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubundaki öğrencilerle
60’ar dakikalık 8 oturum yapılmış, kontrol grubuna bir girişimde bulunulmamıştır. Her iki grubada ilk ve son
oturumda Demografik Bilgi Formu, Tekeş ve Hasta (2013)’nın Türkçeye uyarladığı Tolerans Ölçeği (TÖ) ile
Aydın ve Aydın’ın Türkçeye uyarladığı Otomatik Düşünceler Ölçeği (ODÖ) ve Yılmaz, Gençöz ve Wells (2008)’in
Türkçeye uyarladığı Üstbilişler Ölçeği-30 (ÜBÖ) uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde t- testi ve
korelasyon analizleri kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 19.52±1.41 olup, %78,1’inin kız öğrenci olduğu
saptanmıştır. Grup danışmanlığı sonunda çalışma grubu öğrencilerinin ÜBÖ toplam puan ortalamaları (ön test:
70,24± 13.68; son test: 66.54±17.34) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu (p<0.05), TÖ (ön
test:65.27±15.17; son test:68.64±13.44) ile ODÖ (ön test: 64.56±21.18; son test: 64.54±24.84) toplam puan
ortalamalarının ise istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte (p>0.05) olumlu bir gelişme gösterdiği
belirlenmiştir. Çalışma ve kontrol grubu öğrencilerinin UBÖ (t:0.706) TÖ (t:1.43), ODÖ (t:0.83) toplam puan
ortalamaları arasındaki farkın ise istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır(p>0.05). Hemşirelik
öğrencilerinin grup danışmanlığı sonrasındaki otomatik düşünceler, üst-bilişsel inançlar ve tolerans düzeyleri
arasındaki korelasyon incelendiğinde; ODÖ ile UBÖ son test puanları arasında pozitif yönde (r:0.515, p:0.000),
UBÖ ile TÖ son test puanları arasında negatif yönde kuvvetli bir ilişki olduğu (r=- 0.309, p=0.008) ve
öğrencilerin bilişleri kontrol etme, düzenleme ve değerlendirme becerileri arttıkça, otomatik düşünce sıklığının
olumlu
yönde
etkilendiği
ve
tolerans
(direnç)
düzeyinin
de
azaldığı
saptanmıştır.
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerine uygulanan grup danışmanlığının öğrencilerin üst bilişsel inançlar, otomatik
düşünceler ve tolerans düzeylerini etkilediği sonucuna varılmış ve bu tür programların sürdürülmesi ve
hemşirelik eğitimi sistemine yerleştirilmesi önerilir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, üst bilişsel inançlar, otomatik düşünceler, tolerans
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The Effects on Perceived Metacognitive Beliefs, Automatic Thoughts nnd The Tolerance Levels of Applied
Group Counseling for Nursing Students
Satı Coşkun Dil, Pınar Çiçekoğlu
Çankırı Karatekin University School of Health, Nursing Division
Aim: This study was conducted to determine the effects on perceived metacognitive beliefs, automatic thoughts
and the tolerance levels of applied group counseling for nursing students and it was pretest-posttest intervention
research with control group
Method: The sample of this research consisted of 73 freshman students who agreed to participate in the study at
school of health nursing department. Study group was consist of 37 of these students, also control group was
consist of 36 students. The sessions was completed with 8 times and 60-minute in the study group students,
However an attempt was not made for control group.
Both groups was applied at the end of the first and last session as data collection instruments rspectively
Demographic Information Form and 'The Turkish version of the Tolerance Scale (TS) which was developed by
Tekes and Patient (2013) and Turkish version of the Automatic Thoughts Scale (ATS) which was developed by
Aydin and Aydin, Turkish version of the Metacognition Questionnaire-30 (MCQ) which was developed by Yilmaz,
Gençöz and Wells (2008). Data were evaluated by numbers, percentages, means, standard deviations, ANOVA,
pearson’s moment correlation coefficient and t- test.
Findings: Some of the basic findings of the study can be outlined as follows: It was determined that average age of
students are 19.52±1.41, and most of the students are girls (%78,1). At end of the group counseling, it was
determined that MCQ means (pretest: 70,24± 13.68; posttest: 66.54±17.34) of the students of the study group
showed a statistically significant reduction. (p<0.05) However, TS (pre-test: 65.27 ± 15:17 and the last test: 68.64 ±
13:44) and ATS (pre-test: 64.56 ± 21:18 and the last test: 64.54 ± 24.84) total mean scores did not show
statistically significant (p> 0.05),but these means showed a positive development progresively. Between the study
and control group students' MCQ (t: 0706) TS (t: 1.43), ATS (t: 0.83) means did not the difference statistically
significant (p> 0.05). İt was determined that between MCQ and TS scores of the nursing students was negatively
relationship (r=- 0.309, p=0.008). Also, it was found that beween ATS and MCQ scores of the students was positively
relationship(r: 0.515, p:0.000). İt was also found when the students' increases skills of their cognitive function,
regulation and evaluation, their frequency of automatic thoughts and tolerance (resistance) levels positively
affected and decreased.
Conclusion: It was thought that group counseling which was applied for nursing fresman students affected
positively the students' metacognitive beliefs, automatic thoughts and tolerance levels. In the light of these positive
results, we recommended repeating this research with a larger number of students in different nursing education
systems and maintain such programs.
Keywords: nursing students, metacognitive beliefs, automatic thoughts and the tolerance, group counseling
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[SS-058]-Kronik Ruhsal Hastalıklarda Bilişsel Rehabilitasyon
Sibel Coşkun
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksek Okulu
Şizofreni ve psikotik bozukluklar gibi kronik ruhsal hastalıklarda, altta yatan yapısal ve fizyolojik bozukluklar
bilgi işleme sürecini, dikkat, bellek, yönetici işlevler vb etkilemektedir. Bilişsel bozuklukların, kronik ruhsal
hastalığı olan bireylerin günlük yaşamındaki sosyal işlevlerdeki yetersizlikler ve klinik tabloda önemli bir rol
oynadığı düşünülmekte, ayrıca, bilişsel işlev bozuklukları ile şizofreninin negatif semptomları arasında ilişki
olduğundan bahsedilmektedir. Bozulmuş bilişsel işlevler hastalara yönelik tedavi müdahalelerin başarısında da
sınırlandırıcı olabilmekte, psikofarmakolojik müdahalelerin bilişsel işlevler üzerine etkileri sınırlı
kalabilmektedir. Bilişsel iyileştirim ile, özellikle bozulmuş bilişsel fonksiyonların rehabilitasyonunu
amaçlamakta, nörobilişsel bozukluklar üzerine etkili yaklaşımların tedavi ve rehabilitasyon programlarında
kullanımı önerilmektedir.
Bilişsel süreçlerde iyileşme hedefleyen farklı yaklaşımlar, uygulamalar ve materyaller bulunmaktadır. Bu
yaklaşım modellerinden biri de Şizofreni/Psikoz Hastaları İçin Entegre Psikolojik Tedavi (ITP ) modelidir. IPT,
30 - 60 dakikalık seanslar ile 5-7 kişilik hasta gruplarında haftada iki veya üç kez uygulanan oldukça
yapılandırılmış bir grup terapisi yaklaşımdır. Beş alt program/modül içerir. İlk üç alt program IPT’nin bilişsel
bileşenleridir. Bunlar; “Bilişsel Farklılaşma”, “Sosyal Algı” ve “Sözel İletişim” olarak adlandırılır ve etkili sosyal
etkileşimin ön koşul olduğu düşünülen bilişsel işlevler hedeflenir. Dördüncü ve beşinci alt programlar ise,
“Sosyal Beceriler” ve” Kişilerarası Problem Çözme” olarak adlandırılır ve daha çok sosyal etkileşimin
davranışsal düzeyi hedeflenmiştir. Grup oturumlarında kullanılan bazı materyal ve yöntemler ise, eşleştirme
kartları, sözel kavram egzersizleri (kavramlaştırma, eş ve zıt kelimeler, tanımlama vb ) ve sosyal algı
egzersizleri (bilgisayar da fotoğraflar kullanılarak) olarak örneklenebilir. Bu sunumda model ve materyallerden
bahsedilecektir.
Literatürde, bilişsel rehabilitasyonun özelikle şizofreni/psioz tedavisindeki öneminden ve direkt ve dolaylı
yararlarından bahsedilmektedir. Bilişsel rehabilitasyon ülkemiz için yeni ve yaygınlaştırılması gereken
uygulamalardandır ve hemşirelerde bu programlarda aktif görev alabilirler.
Anahtar Kelimeler: Bilişsel işlevler, Bilişsel rehabilitasyon, Şizofreni, Tedavi
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[SS-059]-Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ailelere Uygulanan Yapılandırılmış Destek Eğitim Programının
Etkinliği
Sibel Coşkun, Gonca Karayağız Muslu, Kader Şarlak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksek Okulu
Giriş-Amaç: Engellilik engelli birey kadar aileyi de etkilemektedir. Ailelerin en sık yaşadığı sorunlar; engelliliği
kabullenme, özbakım, tuvalet eğitimi, iletişim ve davranış sorunları, cinsel eğitim, sosyo-ekonomik zorluklar,
dışlanma, stres, umutsuzluk vb sıralanabilir. Bu sorunlarla başa çıkmada, ailelerin deneyim ve duygu paylaşımı
sağlamasında aile eğitim programları önemlidir. Çalışma, zihinsel engelli çocuğa sahip ailelere verilen
yapılandırılmış destek eğitim programının etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Engelli sayısının fazla sayıda olduğu Fethiye'de dört özel eğitim kurumunda gerçekleştirilen
çalışma için gerekli izinler ve etik kurul onayı alınmıştır. Özel eğitim kurumlarında eğitim ve rehabilitasyon
sürecinde yaklaşık 400 zihinsel engelli çocuk/genç bulunmaktadır. Her özel eğitim kurumunda tüm aile
bireylerine eğitim için davet yapılmış tüm gönüllü aileler eğitim gruplarına alınmıştır. Eğitim oturumları özel
eğitim kurumlarında gerçekleştirilmiş, 70-75 dakikalık 3 oturumdan (3 gün) oluşan, toplam 8 grup
yürütülmüştür. Eğitimin içeriğinde; engeli bireylerin özellikleri, eğitimi, engelli birey ile iletişim, beceri
kazandırma, tuvalet eğitimi, cinsel eğitim, stresle başa çıkma, sosyalleşme, dayanışma ve engelli hakları
konuları interaktif olarak ele alınmıştır. Veri toplama aracı olarak sosyo-demografik bilgi formu ve bilgi
düzeyini değerlendirmeye yönelik 25 soruluk ön test ve son test kullanılmıştır. Toplam 177 aile bireyi eğitime
katılmak için başvurmuş, bazı aileler çeşitli özel nedenlerle bazı oturumlara katılamadığı için çalışma kapsamı
dışında kalmıştır. Eğitim programını tamamlayan toplam 104 kişi ise örneklemi oluşturmuştur. Eğitimler
tamamlandığında ise, eğitim içeriğinden oluşan eğitim kitapçığı ilçedeki tüm zihinsel engelli birey ailelerine
ulaştırılmıştır.
Bulgular-Sonuç: Engellilerin %66.3’ü erkek, %42.3‘ü orta, %31.7’si ağır düzey zihinsel engellidir. %50’si’ WC
ihtiyacı için yardıma ihtiyac duymakta, %23’ü bez kullanmaktadır. Ailelerin sadece %16'sı engelli çocuğuna
cinsel eğitim vermiştir. Eğitime katılanların %79.8’i annedir ve %28.8’i engellilik konulu bir eğitim seminere
katılmıştır. Ailelerin bilgi düzeyi karşılaştırıldığında ise, öntest doğru sayısı ort=15±3.75, sontest doğru sayısı
ort=19.25±2.88, öntest sontest farkı ise ort=3.31±5.06 olarak saptanmıştır. Öntest, sontest doğru sayıları
arasındaki farklılık ise istatistiksel olarak anlamlı (p<0.001) bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Aile desteği, Aile eğitimi, Etkinlik, Zihinsel engellilik

233

[SS-060]-Kişilik Bozukluklarının Uzun Dönemli Psikodinamik Sanat Psikoterapi Sürecinde
Psikoterapist Gözlemleri
Nurhan Eren, Nazan Emil Öğünç, Doğan Şahin, Bilgin Saydam
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Psikiyatri Servisi İstanbul
Amaç: Bu çalışmada, kişilik bozukluğu(KB) gösteren hastalarla sürdürülen uzun süreli bireysel psikodinamik
sanat psikoterapi sürecinde, psikoterapist tarafından gözlenen hastalardaki değişimlerin ve psikoterapistin
davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma İÜ İTF Psikiyatri AD Sosyal Psikiyatri Servisi’nde(SPS) bireysel psikodinamik sanat
psikoterapisine yönlendirilen 17 KB gösteren hasta ile gerçekleştirilmiştir. Hastaların tanısal ve psikometrik
değerlendirmeleri SPS ekibi tarafından yapılmıştır. Psikoterapi süreci boyunca hastalardaki değişimleri ve
terapistin davranışlarını gözlemek üzere araştırmacı tarafından geliştirilen “Psikoterapi Süreci Gözlem
Listesi”(PSGL) kullanılmıştır. Liste; 1- Kontrol edici, tehlikeli ve oturumu bozan davranışlar, 2- Süreçte baskın
olan duygular 3- Süreçte baskın olan konular, 4- Hastanın terapiste karşı tutumu ve 5- Terapistin hastaya karşı
tutumu, olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Değerlendirme, seans kayıtları ve süpervizyon notlarından
yararlanılarak terapist tarafından yapılmıştır.
Bulgular: Psikoterapinin birinci yılında kontrol edici, tehlikeli ve oturumu bozan davranışlar gözlenmiş, bu
davranışlar ancak sonlanma aşamasında azalmıştır. Başlangıçta acı, üzüntü, korku gibi olumsuz duygular daha
sık gündeme gelmiş, sonlanma döneminde ise memnuniyet, doyum ve mizah öne çıkmıştır. Başlangıçta aile
ilişkileri, kurallar, fiziksel görünümleri, karşı cins ile ilgili konular, bedensel ve ruhsal hastalıkları, geçmiş ve
çocukluk anıları, kayıplar, diğerlerinden zarar görme korkuları ön plandayken 3. ve 6. yıllarda terapistle ilişki,
ayrılık gibi konular daha sık gündemi oluşturmuş, sonlanma döneminde ise, özel ilgi alanları, iş ve okul yaşamı,
başarıları ve gelecek yaşam ile ilgili konular öne çıkmıştır. Hastaların başlangıçta terapiste karşı, hem yücelten
hem de değersizleştiren değişken tutumları, terapinin ilerleyen döneminde daha da şiddetlenmiş, ancak
sonlanma aşamasında istikrarlı bir tutuma dönüşmüştür. Terapistin hastalara karşı tutumu ise, başlangıçta
sevecen, şefkatli, destekleyici olmuş, terapinin ilerleyen aşamasında çaresiz, kızgın bir tutuma dönüşmüş ve
sınırları korumada zorlanmış, sonlanma aşamasında ise destekleyici davranışları azalmış ve çerçeveyi
koruyabilmiştir.
Sonuçlar: Bu çalışma, psikodinamik sanat psikoterapisinin KB hastalarının tedavisinde yararlı bir yöntem
olduğunu, psikoterapi sürecinde hem hastanın hem de terapistin davranışlarının birlikte değiştiğini ancak
değişimin uzun süreli izlemde ortaya çıktığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kişilik Bozuklukları, Psikodinamik Sanat Psikoterapisi, Psikoterapist Gözlemleri, Değişim
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Therapist's Observations in The Process Of Long-Term Psychodynamic Art Psychotherapy for Personality
Disorders
Nurhan Eren, Nazan Emil Öğünç, Doğan Şahin, Bilgin Saydam
Department of Psychiatry Istanbul Faculty of Medicine Istanbul University
Aims: In this study, it was aimed to investigate the changes observed by the psychotherapist during the process of
long-term individual psychodynamic art psychotherapy with patients with personality disorders (PD) and
psychotherapists’ behaviors.
Method: This study was conducted with 17 patients who were assessed at the Istanbul Medical Faculty
Department of Psychiatry Social Psychiatry Service (SPS) and referred to psychodynamic art psychotherapy.
During the process of psychotherapy, in order to observe the changes in patients’ and psychotherapist’s behavior,
“Psychotherapy Process Monitoring/Observation List ” which was developed by the researcher was used. The List
consists of the following sections: 1- Behaviors that are dangerous, controlling and disrupting the session, 2Predominant emotions in the process, 3- Predominant topics in the process, 4- Patient’s attitude towards the
therapist, 5- Therapist’s attitude towards the patient. The assessment has been completed by the therapist
carrying out the psychotherapy of patients by making use of session records and supervision notes, based on
therapists’ personal evaluations.
Results: In the first year of psychotherapy, controlling, dangerous and disruptive behaviors were observed, but
they have declined in the termination phase. Initially, pain, sadness, fear and other negative emotions have been
raised more often, while, in the termination period, contentment, satisfaction and humor came to the fore. In the
first year, family relationships, rules, physical appearance, issues about the opposite sex, physical and mental
illness, history and childhood memories, losses, fears of damage by others were more predominant issues, whereas
in the 3rd and 6th years relationship with the therapist and separation issues were öneçıkmış, and during the
termination period, special interests, work and school life, achievements and issues related to the prospective
future life related were prominent.
Conclusions: This study shows that psychodynamic art psychotherapy is a useful method in the treatment of
personality disorders.
Keywords: Personality Disorders, Psychodynamic Art Psychotherapy, Psychotherapist Observations, Changes
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[SS-061]-Motivasyonel Görüşme ile Psikiyatrik Hastalikta Tedavi Işbirliği: Bir Olgu Çalişmasi
Melıke Ertem1, Zekiye Çetinkaya Duman2
1Dokuz
2Dokuz

Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İZMİR
Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İzmir

Giriş: Uyum kavramı, hastanın sağlıkla ilgili önerileri kabul etmesi ve bunlara uyması olarak tanımlanmaktadır
(1). Son yıllarda “tedaviye uyum” (compliance) kavramının yerini “tedaviyi destekleme” kavramının alması
gerektiği ileri sürülmektedir(2,3). İngilizce “adherance” olarak adlandırılan işbirliği kavramı, hasta otonomisine
öncelik vermesi ve tedavi işbirliğini ortaya çıkarması bakımından önem taşımaktadır. Bu bağlamda psikiyatri
hemşireleri de hastanın tedavi sürecinde aktif katılımını desteklemek üzere saygı, içtenlik, empati ve umut
kavramlarını kullanarak hastayı değişime hazırlamak üzere terapötik nitelikte görüşmeler yapmaktadırlar (4).
Etkinliği birçok çalışmayla kanıtlanmış olan Motivasyonel Görüşme tekniği konusunda hemşirelerin bilgi ve
deneyiminin artmasıyla bu tekniği davranış değişikliği için kullanması önerilmektedir (5).
Amaç: Bu olgu çalışmasının amacı tedavi uyumsuzluğu olan psikiyatrik hastayla motivasyonel görüşme
yaparak tedavi işbirliğini sağlamaktır.
Yöntem: Motivasyonel görüşme yapabilmek için gerekli izinler ilgili kurumlardan alınmıştır. Hasta
görüşmelerinin ses kaydına alınabilmesi için hastadan izin alınmıştır. Görüşmeler haftada bir kez olmak üzere 6
oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir. 10 mart – 08 mayıs 2014 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi dersliklerinde birebir ve yüzyüze yapılmıştır. Her oturum sonrası bu konuda deneyimli bir
uzmandan süpervizyon alınmıştır.
Olgu: Psikoz biriminden ayakta takip edilen ÖN., 22 yaşında, erkek, lise mezunu ve üniversite öğrencisi bir
hastadır. Dikkat eksikliği ve konsantrasyon yetersizliği nedeniyle okulda kaydını donduran ve okula devam
etmeyen ÖN., Psikotik özellikli depresyon tanısıyla poliklinikten izlenmektedir. Geçmişte ilaçlarını almadığı için
psikotik ve depresif alevlenme belirtileri göstermiş ve kliniğe yatışı yapılmıştır. Hasta kullandığı psikiyatrik
ilaçların etkinliğine inanmamakta, diğer taraftan kullanıp kullanmamaya ilişkin ambivalan duygular taşımakta
ve ilaçlarını almak istememektedir. Ailesinin isteği ve iknasıyla ilaçlarını almaktadır.
Sonuç: ÖN., ile yapılan görüşmelerde tedaviye yönelik mevcut ambivalan duygular değerlendirilmiş ve ortaya
çıkarılmıştır. Ilacı almasının olumlu ve olumsuz özellikleri hastayla beraber değerlendirildi. Hastanın ilaç
kullanım engelleri, yaşadığı yan etkiler belirlendi. Antipsikotik ilacını başlangıçta almak istemeyen hasta oral
ilaçtan enjeksiyon formuna geçmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Motivasyonel Görüşme, İşbirliği
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Adherence In Psychiatric Disease By Motivational Interviewing: A Case Study
Melike Ertem1, Zekiye Çetinkaya Duman2
1Dokuz
2Dokuz

Eylul University Nursing Faculty iZMİR
Eylul University Nursing Faculty İzmir

Objective: The aim of this study was to provide adherence by motivational interviewing method with a psychiatric
patient who was noncompliant.
Case: Required permissions were obtained for a motivational interview. Face-to-ace interviews were made by
weekly and completed in 6 sessions between 10th March and 8th May 2014 in a provided classroom in the Dokuz
Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi. Following the completion of each session, the interviewer was supervised
by an Motivational Interviewing expert. A psychotic unit out-patient, named by initials Ö.,N., a 22 years old male, a
high school graduate currently a sophomore university student, is showing resistance to drug therapy. He shows
attention deficit and inadequate concentration. Therefore he froze his registration to academy and currently he
rejects continue education. He is under surveillance by the psychiatric polyclinic with the diagnosis of psychotic
depression. He lives with his father, mother and a younger brother. The patient shows incongruity with the
treatment. It has reported that therapy pills rejection triggered physiotic and depression fulminates and
eventually he has been put to clinic. The patient believes the treatment pills are useless while he is of two minds
whether to use them, therefore he is able to accept his pills by only his family’s request and persuasion.
Conclusion: Ambivalence was assessed regard to medication and revealed in interviewes with ÖN. The patient
unwilling to get antipsychotic drug accepted to use injection form instead of oral form
Keywords: Nursing, Motivational Interview, Adherence
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[SS-062]-Yapılandırılmış Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının Hemşirelik Öğrencilerinin Öfke
Yönetimi Becerilerine Etkisi
Yeter Sinem Üzar Özçetin, Duygu Hiçdurmaz
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara
Amaç: Normal bir duygu olan ancak ifade edilişinde sıkıntılar yaşanabilen öfke duygusunun, hastalarla sürekli
birlikte olan hemşireler tarafından farkında olunması ve uygun yönetilmesi bağlamında öğrencilik dönemi kilit
önem taşımaktadır. Bu anlamda, yapılandırılmış grupla psikolojik danışma uygulamasının öğrencilerin öfke
yönetim becerilerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Bu araştırma, ilgili kurumun etik kurul onayı ile gönüllülük ilkesi çerçevesinde randomize
biçimde 13’ü psikolojik danışma ve 13’ü kontrol grubuna alınan hemşirelik öğrencileri ile yarı-deneysel olarak
gerçekleştirilmiştir. Danışma grubu 8 oturumluk öfke duygusu ve uygun ifadesi programına alınmış, kontrol
grubuna müdahale yapılmamıştır. Veriler Öğrenci Bilgi Formu, Sürekli Öfke ve Öfke İfade Ölçeği’yle toplanmış,
SPSS 20 paket programında tekrarlı ölçümlerde varyans analizi ve iki eş arasındaki farkın anlamlılık testi (t
testi) kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Varyans analizi sonucunda, zamanXgrup arasındaki etkileşimde sürekli öfke (F1-24:6.32, p<.05) ve
öfke içte (F1-24:8.00, p<.05) düzeylerinde anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Danışma grubunda eğitim öncesi
sürekli öfke (20.46±6.45) düzeyleri, kontrol grubuna (18.77±1.88) göre yüksekken; eğitim sonrasında sürekli
öfke düzeyleri (16.61±2.60), eğitim öncesine ve eğitim sonrası kontrol grubuna (19.31±3.17) göre düşüktür.
Danışma grubunda eğitim öncesi öfke içte (16.23±3.35) düzeyleri, kontrol grubuna (17.0±3.0) göre yüksekken;
eğitim sonrasında öfke içte düzeyleri (13,15±1.51), eğitim öncesine ve eğitim sonrası kontrol grubuna
(17.23±3.37) göre düşüktür. Danışma grubunda zamana göre öfke kontrol düzeyinde anlamlı farklılaşma
olduğu (F1-24: 15.33, p<.05); eğitim sonrası öfke kontrol düzeylerinin (24.23±2.94) eğitim öncesine göre
(20.38±4.51) yüksek olduğu bulunmuştur. Yapılan t testi sonucunda; danışma grubunda eğitim sonrası sürekli
öfke puanları (16,62±2.59), eğitim öncesine (20.46±6.45) göre anlamlı olarak düşüktür (t:2.48, p<.05). Eğitim
sonrası öfke içte puanları (13.15±1.51), eğitim öncesine (16.23±3.35) göre anlamlı olarak düşük (t:4.50, p<.05)
ve eğitim öncesi öfke kontrol puanları (20.38±4.52), eğitim sonrasına göre (24.23±2.95) daha yüksektir (t:3.78,
p<.05).
Sonuç: Psikolojik danışma programının, öğrencilerin uygun öfke ifade biçimini kazanmalarında etkili olduğunu
göstermektedir. Bu nedenle öğrenci hemşirelere öfke ifadesine yönelik psikolojik danışma programlarının
yapılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Grupla psikolojik danışma, hemşirelik öğrencileri, öfke yönetimi
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Structured Group Counselling Effects on Nursing Students’ Anger Management Skills
Yeter Sinem Üzar Özçetin, Duygu Hiçdurmaz
Hacettepe University Nusing Faculty, Psychiatry Nursing Department, Ankara
Objective: Anger is a normal feeling but its articulation can be encountered difficulties. Nurses who are always be
with patients should be aware of their anger and can manage it. So, it’s aimed to assess the affect of structured
group counseling for anger management skills of students.
Materials-Methods: This quasi-experimental research was made with ethics committee approval with students
who joined volunterily. 13 of them in psychological counseling group and 13 of them in control group in a
randomized manner. Counseling group has taken into 8 weeks program about anger and appropriate expression
of anger. There hasn’t been an interference with the control group. Datas were collected with Student Information
Form and State Trait Anger Expression Scale and were determined by ANOVA and t test in SPSS 20.
Results: As a result of ANOVA, there’re significant differences in trait-anger (F1-24:6.32, p<.05) and anger-inside
(F1-24:8.00, p<.05) levels over timeXgroup interaction. Before education, trait anger level (20.46±6.45) in
counselling group is higher than control group (18.77±1.88); after education it’s (16.61±2.60) lower than before
education and control group (19.31±3.17). Before education, counselling group anger-inside (16.23±3.35) level is
higher than control group (17.0±3.0); after aducation (13,15±1.51) it’s lower than before education and control
group (17.23±3.37) after education. Anger-control levels over time in counselling group (F1-24: 15.33, p<.05) is
significant. Anger-control levels after education (24.23±2.94) is higher than before education levels (20.38±4.51).
As a result of t test; after education (16,62±2.59) counselling group trait-anger level is lower than before
education (20.46±6.45) level (t:2.48, p<.05). Anger-inside level after education (13.15±1.51) is lower than before
education (16.23±3.35) level (t:4.50, p<.05) and anger-control level before education (20.38±4.52) is higher than
after education (24.23±2.95) level (t:3.78, p<.05).
Conclusion: Psychological counselling is effective for students to gain appropriate anger expression. So,
psychological counselling programs can be suggested.
Keywords: Group counselling, nursing students, anger management
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[SS-063]-Gazi Üniversitesi Ön Lisans Programlarında Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerde Çocukluk Çağı
Travma Yaşantılarının Benlik Saygısı ve Ruhsal Belirtilerle İlişkisi
Burhanettin Kaya1, Nermin Gürhan2, Esra Kabataş3, Azize Atlı Özbaş4
1Gazi

Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Ana bilim Dalı, Ankara
3Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, İstanbul
4Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi

Amaç: Bu çalışma, Gazi Üniversitesi önlisans programlarında okuyan öğrencilerin çocukluk çağında yaşamış
oldukları travmalar ve ruhsal belirtilerin benlik saygıları üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilmiş tanımlayıcı bir araştırmadır.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Beypazarı ve Beşevler yerleşkesinde eğitim görmekte olan meslek
yüksekokulu öğrencileri oluşturmuştur. Veriler, Öğrenci Bilgi Formu, Çocukluk örselenme yaşantıları
ölçeği(ÇÖYÖ); 53 soruluk Kısa Semptom Envanteri (KSE) ve Benlik Saygısı Ölçeği (BSÖ) kullanılarak
toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS.15 kullanılmıştır. İstatistiksel önemlilik için p=0.05 referans
olarak alınmıştır.
Bulgular: Araştırma sonucunda öğrencilerin fiziksel örselenme yaşantıları ile benlik saygısı puanları arasında
negatif yönde güçlü bir ilişki bulunmuştur. Fiziksel örselenme yaşantıları arttıkça benlik saygısı puanları
düşmektedir. Aynı şekilde Öğrencilerin cinsel örselenme puanları ile benlik saygısı (r=-.236; p<0.01) puanları
arasında negatif yönde kuvvetli bir ilişki bulunmuştur. Fiziksel örselenme puanı ile KSE tüm alt ölçek puanları
arasında pozitif güçlü bir ilişki bulunmuştur.
Sonuç: Çocukluk çağındaki istismar yaşantıları, yaşamın ilerleyen dönemlerinde de benlik sayısını etkilemekte
ve psikolojik belirtilere yol açmaktadır.
Anahtar Kelimeler: çocuklukçağı travması, psikiyatrikbelirtiler, benlik saygısı
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The Relation of Traumatic Childhood Experiences with Psychological Symptoms and Self-Esteem in Gazi
Üniversity Undergraduate Students
Burhanettin Kaya1, Nermin Gürhan2, Esra Kabataş3, Azize Atlı Özbaş4
1Gazi

University Medicine Faculty, Department of Psychiatry, Ankara
University Faculty of Healt Scinces Psychiatric Nursing Department, Ankara
3Arel University Faculty of Healt Scinces Psychiatric Nursing Department, Istanbul
4Hacettepe University Faculty of Nursıng Psychiatric Nursing Department, Ankara
2Gazi

Objective: This is a descriptive study that aims to determine effects of psychological symptoms and childhood
traumas on self-esteem of students attending associate degree programmes of Gazi University.
Materials-Methods: The study sample consists of associate degree students inBeypazarı, Gölbaşı ve Beşevler
campuses of Gazi University. The data was collected by Student Information Form (SIF), Childhood Trauma
Questionnaire (CTQ), Brief Symptom Inventory (BSI) and Coopersmith Self-Esteem Inventory (CSEI). SPSS.15 was
used for data analysis. The statistical significance level was accepted as.05
Results: According to the study results, there was a strong negative relation between physical abuse experience
and self-esteem scores of the students. As physical abuse scores increased self-esteem scores decreased. Similarly a
strong negative relation was found between sexual abuse and self-esteem scores (r=-.236; p<0.01). We found a
strong positive relation between physical abuse and all BSI subscale scores.
Conclusion: Experiences of childhood abuse, affects self-esteem and leads to psychological symptoms even in later
stages in life.
Keywords: childhood trauma, psychiatric symptoms, selfesteem
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[SS-064]-Yaşlı Hastalarda Tanrı Algısı Ölüm Kaygısını Etkiler Mi?
Oya Sevcan Orak1, Hacer Gök Uğur2, Funda Başköy3, Merve Özcan3, Nurten Seyis3
1Ordu

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ordu
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ordu
3Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ordu
2Ordu

Amaç: Bu çalışma yaşlı hastalarda tanrı algısının ölüm kaygısına etkisi olup olmadığını belirlemek amacıyla
yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı olan çalışma 2014 yılı Mayıs ayı içerisinde Ordu Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı
hastanelerde 65 yaş üstü, gönüllü ve soruları cevaplayabilecek düzeyde olan 107 hastayla gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada literatür doğrultusunda hazırlanan “Veri Toplama Formu”, “Tanrı Algısı Ölçeği” ve “Ölüm Kaygısı
Ölçeği”
kullanılmıştır.
Veriler
SPSS
17,0
paket
programı
ile
değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan yaşlıların yaş ortalaması 71.88±6.12’dir. Yaşlıların %51.4’ünün kadın, %42.1’inin
okuma yazma bilmediği, %41.1’inin emekli, %78.5’inin evli, %82.2’sinin çekirdek aileye sahip olduğu,
%45.8’inin köyde yaşadığı ve %49.5’inin aylık ortalama gelirinin 500-1000 TL arasında olduğu bulunmuştur.
Yaşlıların %87.9’unun bakımında yardım aldığı, %69.8’inin eşi tarafından bakıldığı, %54.2’sinin yaşamında
hayati tehlike taşıyan rahatsızlık geçirdiği, %68.2’sinin ailesinde ani ölüm yaşadığı ve %98.1’inin ibadetten
sonra rahatladığı belirlenmiştir. Yaşlıların ölüm kaygısı ölçeği puan ortalaması 7.85±4.45 ile orta düzeyde, tanrı
algısı ölçeği puan ortalaması 104.70±4.11 ile yüksek düzeyde bulunmuştur. Yaşlıların tanrı algısı ölçeğiyle ölüm
kaygısı ölçeği puan ortalaması arasında istatistiksel olarak negatif yönde önemli bir ilişki bulunmuştur
(p<0.001, r=-0.333). Yaşlıların medeni durumuyla ölüm kaygısı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak
önemli bir fark bulunmuştur(p<0.001, MWU=384.000). Yaşlıların bakımında yardım alma durumlarıyla ölüm
kaygısı ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmuştur (p<0.01,
MWU=287.000). Yaşlıların yaşamlarında hayati tehlike yaratan bir hastalık geçirme durumları ile ölüm kaygısı
ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmuştur (p<0.001, MWU=842.500).
Yaşlıların yaşadığı yer ile ölüm kaygısı ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark
bulunmuştur (p<0.001, KW=28.078). Yaşlıların ailelerinde ani ölüm yaşama durumları ile tanrı algısı ölçeği ve
ölüm kaygısı ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmuştur(p<0.01).
Sonuç: Yaşlıların tanrı algısı arttıkça ölüm kaygılarının azaldığı bulunmuştur. Evli olan, bakımında yardım alan,
daha önce hayati tehlike yaratan bir hastalık geçiren ve köyde yaşayan yaşlılarda ölüm kaygısı daha yüksek
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: ölüm kaygısı, tanrı algısı, yaşlılık
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Does the Perception of God of Elderly People Influence the Fear of Death?
Oya Sevcan Orak1, Hacer Gök Uğur2, Funda Başköy3, Merve Özcan3, Nurten Seyis3
1Ordu University School of Health, Department of Psychiatry Nursing, Ordu
2Ordu University School of Health, Department of Public Health Nursing, Ordu
3Ordu University School of Health, Ordu
Objective: This study is conducted with the aim of determining whether the perception of God has an influence on
fear of death.
Material-Method: This descriptive research was conducted in May, 2014 at hospitals of Ordu Public Hospitals
Association with 107 voluntary patients who are over 65 years old and are able to answer the questions. “Data
Collection Form”, “Perception of God Scale” and “Fear of Death Scale”, which were all prepared in accordance with
the literature, were used. The data was evaluated via SPSS 17,0 packet programme.
Findings: The average of age of the elderly who took part in the research is 71.88±6.12. %51.4 of those are
women, %42.1 are illiterate, %41.1 are retired, %78.5 are married, %82.2 have nuclear family, %45.8 live in a
village, %49.5 have monthly income between 500-1000 TL. It is also found that %87.9 receive support for care,
%69.8 are supported by their spouse, %54.2 have experienced a life-threatening illness, %68.2 have experienced a
sudden death in his/her family and %98.1 feel relieved after they worship. It is found that the average point of fear
of death scale is moderate with the point of 7.85±4.45 and the average point of perception of God scale is high with
the point of 104.70±4. It is seen that there is statistically significant negative relation between the average points
of perception of God scale and fear of death scale (p<0.001, r=-0.333). There is a statistically significant difference
between the average points of marital status and fear of death (p<0.001, MWU=384.000). There is a statistically
significant difference between the average points of receiving support and fear of death scale (p<0.01,
MWU=287.000). There is a statistically significant difference between the average points of experiencing a life
threatening disease and fear of death scale (p<0.001, MWU=842.500). There is a statistically significant difference
between the average points of the hometown of the elderly and fear of death scale (p<0.001, KW=28.078). There is
a statistically significant difference between the average points of experiencing a sudden death of a family member
and perception of God scale and fear of death scale (p<0.01).
Result: It is found that the more the elderly believe in God the less they are scared of death. Those who are
married, receive support for care, have experienced a life threatening disease and live in villages are frightened of
death more than the others.
Key Words: fear of death, perception of God, old age
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[SS-065]-Ruh sağlığı açısından evlilik
Nilgün Kahraman, Duygu Hiçdurmaz
Hacettepe Üniversitesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara
Evlilik, insanları diğer canlılardan ayıran davranış biçimlerinden birinin kurumlaşmış şeklidir. Bireyler
çevrelerinde güvenebilecekleri, kendileriyle ilgilenen, değer veren ve onları seven kişilerin varlığını
hissettiklerinde bir sosyal destek sistemi içinde bulundukları kabul edilir. Sosyal destek bireye psikolojik ve
bedensel bütünlüğünü korumasına katkıda bulunabilecek, süreklilik taşıyan bir ilişkiler ağı içerisinde olduğunu
hatırlatır. Bu ilişkiler ağı kişiye sağlığını korumasını sağlayan psikososyal kaynakları sunar. Bu kaynaklar
sayesinde evlilik kurumu kişilere bazı faydalar sağlamaktadır. Örneğin; Evlilik kişilere aidiyet duygusu sağlama,
kişisel güvenin artırılması, yapılan aktivitelerde arkadaş sağlama, egzersiz gibi sağlıklı davranış gösterme,
sigara gibi riskli davranışları azaltma olanakları sağlamaktadır. Ayrıca bu etkilerin dışında karşılaşılan herhangi
bir zamanda stresli yaşam olaylarını daha kolay atlatmak için iyi bir sosyal destek sistemidir. Ancak bu
faydaların erkek ve kadın için aynı oranda olup olmadığı ve her evlilikte geçerli olup olmadığı tartışılmaktadır.
Yapılan araştırmalarda rol ve sorumlulukların eşit dağıldığı evliliklerin ruh sağlığı açısından koruyucu özellik
taşıdığı gösterilmiştir. Yine sıklıkla evliliklerin olumlu faydalarından erkekler kadınlara göre daha fazla
yararlanmaktadırlar. Evliliklerin kişilerin sağlıklarını olumlu etkileyen kurumlar haline dönüştürmek için eşit
kadın erkek rolleri ve sorumluluklarının olduğu ailelerden söz etmek gerekir. Geleneksel olarak, işler ve
sorumluluklar ailede cinsiyet gözetilerek paylaşılmaktadır. Ancak bugün ülkemizde kentleşme ve ekonomik
gelişmenin doğal bir sonucu olarak yoğun bir şekilde yaşanan sosyal değişme süreci, geleneksel görev
dağılımında, kadına ve erkeğe özgü rollere ilişkin tutumları değiştirmektedir. Buna bağlı olarak da aile içi
ilişkiler daha demokratikleşmiş, kadın ve erkeğin rollerinde önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. Sağlıklı
ailelerin oluşturulması, sağlıklı ebeveynlerin ve sağlıklı toplumun oluşmasını sağlayacaktır. Psikiyatri
hemşireliğine de bu noktada önemli rol ve sorumluluklar düşmektedir. Psikiyatri hemşiresi eşlere bu
doğrultuda danışmanlık vermeli, aile sürecinin devamlılığının sağlanması ve korunmasında rol almalıdır. Bu
derlemenin amacı ise evliliğin ruh sağlığı ve ruh sağlığı hemşireliği açısından durumunu ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Evlilik, Ruh sağlığı hemşireliği, Ruh sağlığı
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Marriage: Perspective on Mental Health
Nilgün Kahraman, Duygu Hiçdurmaz
Hacettepe University, Faculty of Nursing, Psychiatric Nursing Department,
Marriage, one of the forms of behavior that distinguishes humans from other living things. Individuals feel the
presence of a social support system in which they can rely on the environment, are accepted, dealing with them,
living with people who value and love them. Social support reminds individuals to continuity within a network of
relationships which can contribute to protection of psychological and individuals. This network of provide to the
person psychosocial resources which offers health protection benefits. With these resources the institution of
marriage provide some benefits to the people. For instance; Marriage provide to persons a sense of belonging,
enhancement personal confidence, activity friend, demonstrate healthy behaviors such as exercise, reducing risky
behaviors such as smoking. Moreover, At any time, Marriage is a good social support system to overcome stressful
life events. However, these benefits is discussed whether for men and women at the same rate and in every
marriage is valid or not. Studies has been shown that marrriage which are evenly distributed of the role and
responsibilities, have protective properties in terms of mental health. Yet often the positive benefits of marriage
can benefit men more than women. İn institution of marriage, Equal family roles and responsibilities are
mentioned to convert into equal positively health affect. Traditionally, jobs and family responsibilities are shared
by observing gender. However, today, in our country, the process of social change as a natural result of
urbanization and economic development changes attitudes of the specific roles and tasks of women and men.
Accordingly, the family relationships have become more democratized, has emerged significant differences in the
roles of men and women. The creation of a healthy family will give rise to healthy parents and healthy society. At
this point, Psychiatric nursing have important roles and responsibilities. İn this direction, Psychiatric nurses should
give advice to parents, and take a role in ensuring the continuity and preservation the family process. The purpose
of this review is to reveal situation the terms of the marriage of the mental health and mental health nursing.
Key words: Marriage, mental health nursing, mental health
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[SS-066]-Psikiyatri Hemşireliğinde Önemli Bir Kavram: Kişilerarası Duyarlılık
Adeviye Aydın, Duygu Hiçdurmaz
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara
Hemşirelik bakımı, doğası gereği hemşire ve hasta arasındaki ilişki ve etkileşime dayalıdır. Psikiyatri
hemşireleri de hizmet sunduğu bireyin tek olduğunu, değerli olduğunu etkileşime girerek fark ettirebilir. Sosyal
etkileşim, bakımda ve diğer hizmetlerin sunumunda hemşirelerin gerekli ipuçlarını yakalamasında yardımcı
olan bir etkendir. Sosyal etkileşimi etkileyen faktörlerden biri de kişilerarası duyarlılıktır. Kişilerarası duyarlılık
kişilerarası düzeyde uygun davranışlar sergileyebilme ve başkalarını doğru olarak algılayabilmedir. Ancak
optimum düzeyde olmadığı takdirde artmış kişilerarası duyarlılıktan söz edilebilmektedir. Yüksek kişilerarası
duyarlılık, kişilerarası ilişkilerde duyarlılığa sahip bireylerde kişisel bir yetersizlik ve aşağılanma hissetme,
diğerleri tarafından önemsenip değer verilmediğine kötü davranıldığına inanma, kendini diğerleriyle
karşılaştırdığında daha aşağı görme, diğerlerinin yanında iken eleştirilme ve reddedilme riskini azaltmak için
yanlış bir şeyler yapmamaya özen gösterme gibi yaşantılara neden olan kişilerarası ilişki problemleridir.
Kişilerarası duyarlılığın hassasiyet düzeyinde yoğun olması, olayları değerlendirmede ve yorumlamada
hatalara, bireyde kişisel olarak yetersizlik duygularına sebep olmaktadır. Artmış kişilerarası duyarlılıkta,
kalıplaşmış düşünceler ön plandadır. Bu düşünceler rolleri yerine getirmede ve doğru karar almada
kısıtlılıklara, sosyal ilişkilerde zorluklara, hedefleri gerçekleştirmemeye, geri çekilmeye ve çatışmaya neden
olmaktadır.
Literatürde kişilerarası duyarlılığın, duygusal durumu olumsuz etkilediği belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarda
kişilerarası duyarlılıkla depresyon, anksiyete, stres, sosyal geri çekilme, alkol ve ilaçla kendi kendine tedavi gibi
kaçınıcı baş etme stratejileri arasında ilişki bulunmuştur. Literatür incelendiğinde; bazı bireylerin kişilerarası
duyarlılıklarının düşük olmasının ilişkilerini etkilediği ve kendine güveni artırdığı; yüksek olmasının ise
depresyon geçirmiş bireylerde depresyon ve anksiyete epizodlarının tekrarlamasına neden olduğu ve
depresyon için risk faktörü olduğu belirlenmiştir. Kişilerarası duyarlılık yüksek olduğunda kendini yönetmede
azalma görülürken, olumsuz durumlar karşısında kaçınma davranışında ise artma görülebilmektedir.
Kişilerarası duyarlılığı optimum düzeyde tutmak için bireylerde bilişsel çarpıtmaların fark edilmesi ve gerçekçi
düşüncelerle değiştirilmesi üzerinde çalışılabilmektedir. Kişilerarası duyarlılığın azaltılması için bireyin benlik
saygısının desteklenmesi, başarılarına odaklanılması, gerçekleştirilebilir hedefler konması, güçlü yönlerinin ön
plana çıkartılması, sosyal destek sistemini etkin bir şekilde kullanımının sağlanması desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Psikiyatri Hemşireliği, Hemşirelik, Kişilerarası Duyarlılık
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An Important Concept in Psychiatric Nursing:Interpersonal Sensitivity
Adeviye Aydın, Duygu Hiçdurmaz
Hacettepe University, Faculty of Nursing, Psychiatric Nursing Department
Nursing care is inherently based on the relation and interaction between nurse and patient. Psychiatric nurses can
demonstrate that an individual to whom they provide service is unique and estimable by interacting with him/her.
Social interaction is a factor which help the nurses pick up the required clues during nursing and providing the
other services. Interpersonal sensitivity is one of the factors which affect social interaction. Interpersonal
sensitivity means being able to display appropriate behaviours and to perceive others accurately. One can talk
about increased interpersonal sensitivity when this sensitivity is not at an optimum level. High interpersonal
sensitivity is an interpersonal relationship problem which lead to feeling of inadequacy and humiliation, belief in
being considered unimportant and worthless and misbehaved by others, self-deprecating, paying attention not to
do the wrong in order to reduce the risk of being criticized and rejected in public.
When interpersonal sensitivity is at the level of intensive, it causes to the mistakes in the assessments and
judgements of events and feelings of inadequacy in individuals. In increased interpersonal sensitivity, stereotyped
thoughts are at the forefront. These thoughts lead to disability of performing roles and taking right decisions,
difficulties in social relationships, disablity of achieving the goals, social withdrawal and conflict.
In literature, it is stated that interpersonal sensitivity affects emotional status in a negative way. In the studies
made, it has been observed that there is a correlation between interpersonal sensitivity and avoiding competing
strategies such as depression, anxiety, stress, social withdrawal, self medicating with alcohol and drugs. When the
literature is examined, it has been determined that low interpersonal sensitivity affects the relations of individuals
and increases self confidence; while high interpersonal sensitivity leads to repeat of depression and anxiety
episodes and is risk factor for depression. When interpersonal sensitivity is high, the ability of self management can
decrease, while the behaviour of avoding from the negative circumstances can increaes.
The researher can study on discerning cognitive distortions and replacing those distortions with realistic thoughts
in order to hold interpersonal sensitivity at optimum level. Individual’s self-respect should be supported, his/her
successes should be focused, achievable goals should be set, his/her strength should be brought into the forefront
and the social support system should be used in an effective way so as to decrease interpersonal sensitivity.
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[SS-067]-Bir Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelerin
Çalışan Güvenliğini Sağlamadaki Farkındalıklarının Araştırılması
Münevver Akın, Gülbahar Çetin, Hacer Atik Tosunlar
Prof. Dr. M.O.Uzman Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları
Amaç: Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin çalışan
güvenliğini sağlamadaki bilgilerinin belirlenmesi ve farkındalıklarının arttırılması amaçlanmaktadır.
Gereç-Yöntem: Hastanede hemşirelik hizmetleri görevini yürüten 20-65 yaş arası, 370 kişi alınmıştır. Veri aracı
olarak literatür bilgisi doğrultusunda oluşturulan anket formu kullanılmıştır.
Bulgular: Klinikte çalışan hemşirelerin;%36.2’nin (n=134) önlisans, %40.3’nün(n=147 ) lisans mezunu olduğu
ve Hemşirelerin %71.9’nun (n=266) servis hemşiresi,% 60’nın (n=222) her zaman,% 33,5’nin (n=124 ) ara sıra
ek mesai yaptıkları,% 68.9’u (n=255) düzenli öğle tatili kullanamadıklarını belirtmişlerdir.
Hemşirelerin, sağlıklarını tehdit ettiğini düşündükleri mesleki risklerden 1.sırada % 29,7’nin (n=110)
enfeksiyon, % 21,1’nin (n=78) fiziksel şiddet,% 8,6’nın (n=32) ruhsal hastalıklar,% 5,4’nün (n=20) fiziksel
hastalıkları düşündükleri görülmektedir.
Hemşirelerin çalışma yılları ile fazla mesai yapma durumu arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı
fark bulunmuştur (p< 0.004),
Hemşirelerin yaşları ve eğitim durumları ile sağlıklarını tehdit ettiklerini düşündükleri 1.risk ve 2 risk grubu
arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı fark bulunmuştur ( p< 0.001),
Hemşirelerin çalıştıkları servisler ile sağlıklarını tehdit ettiklerini düşündükleri 2.risk grubu arasında
(p<0.006),1.ve 3.risk grubu arasında istatistiksel olarak ileri düzeylerde anlamlı farklar bulunmuştur ( p<
0.001),
Sonuç:
*Hemşirelerin çoğunlukla öğle tatilini kullanamadığı,
*Hemşirelerin mesleki risklere bağlı fiziksel/ruhsal hastalıklar hakkında bilgilerinin olduğu,
*Kurumun mesleki riskler ve hastalıklar konusunda kısmen önlem aldığını, Hemşirelerin çalışma güvenliğine
yönelik sağlığını tehdit eden mesleki riskler içinde enfeksiyonu,fiziksel şiddeti,ruhsal bozuklukları gördüğünü,
*Hemşirelerin çoğunluğunun son bir yıl içinde “Meslek Hastalığı/Kazası” geçirmediği,belirlenmiştir.
*Hemşirelerin yaşları ve eğitim durumları ile sağlıklarını tehdit ettiklerini düşündükleri 1.risk ve 2 risk grubu
arasında
istatistiksel
olarak
ileri
düzeyde
anlamlı
fark
bulunduğu
( p< 0.001),
*Hemşirelerin çalıştıkları servisler ile sağlıklarını tehdit ettiklerini düşündükleri 2.risk grubu arasında
(p<0.006), 1. ve 3.risk grubu arasında istatistiksel olarak ileri düzeylerde anlamlı farklar bulunduğu ( p< 0.001)
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Çalışan Güvenliği, Farkındalık
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[SS-068]-Hemşirelik Uygulamalarında Ölümle Sık Karşılaşmanın Ölüme İlişkin Tutum, Kaygı ve
Depresyon Üzerine Etkisi
Sevgi Nehir Türkmen1, Tuğba Akyol2, Çiğdem Kumaşoğlu2
1Celal
2Celal

Bayar Üniversitesi sağlık Yüksekokulu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD., MANİSA
Bayar Üniversite Hafsa Sultan Hastanesi, MANİSA

Amaç: Hemşireler ölüm gerçeği karşısında kendilerini korumak adına ya da ölüm kaygılarının yarattığı
duygusal yükle baş etmek için kullandıkları duygusal yalıtım gibi savunma mekanizmalarıyla bireysel
duyarlılıklarını da yitirebilmektedirler. Bu çalışma hemşirelik uygulamalarında ölümle sık karşılaşmanın ölüme
ilişkin tutum, kaygı ve depresyon üzerine etkisini belirlemek amaçlı yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma, terminal dönemdeki hastalara bakım veren hemşirelerin hemşirelik
uygulamalarında ölümle sık karşılaşmanın ölüme ilişkin tutum, kaygı ve depresyon üzerine etkisini
değerlendirmek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Araştırma, Ocak - Haziran 2014 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversite Hastanesi, Anestezi Yoğun Bakım, Acil
Servis, Diyaliz, Nöroloji Yoğun Bakım, Dahiliye Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım, Cerrahi Yoğun Bakım,
Koroner Yoğun Bakım, Pediatri Yoğun Bakım, Kalp-Damar Cerrahi Yoğun Bakım, Dahiliye I ve Dahiliye II
ünitelerinde çalışan hemşireler üzerinde gerçekleştirilmektedir.
Araştırmanın evrenini, Celal Bayar Üniversite Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım, Nöroloji Yoğun Bakım, Dahiliye
Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım, Cerrahi Yoğun Bakım, Koroner Yoğun Bakım, Pediatri Yoğun Bakım,
Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım, Diyaliz, Acil Servis, Dahiliye I, Dahiliye II birimlerinde çalışan hemşireler
oluşturmaktadır.
Evreni
oluşturan
hemşirelerin
tamamı
araştırma
kapsamına
alınmıştır.
Veri Toplama Araçları: Araştırmanın verileri aşağıda yer alan ölçekler ve araştırmacı tarafından oluşturulan
bilgi formu kullanılarak toplanmıştır.
• Hemşire Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından hazırlanan bu form, hemşireler hakkında tanıtıcı özellikleri,
hemşirelerin ölüm deneyimini araştıran sorulardan oluşmaktadır.
• Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği
• Ölüme İlişkin Depresyon Ölçeği
• Ötanazi, Ölüm ve Ölümcül Hastaya İlişkin Tutum Ölçeği
Verilerin Değerlendirilmesi
Araştırmadan elde edilen bulgular, SPSS for Windows 15.0 (Statistical Package for Social Sciences for Windows)
programı kullanılarak planlanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde yüzdelik, ortalama t testi, tek yönlü
varyans analizi (ANOVA), Mann Whitney U, Kruskal-Wallis ve korelasyon katsayısı ile değerlendirme yapılması
planlanmıştır.
Bulgular:Çalışma veri Uygulama anketleri devam etmektedir
Sonuç: Çalışma veri Uygulama anketleri devam etmektedir
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Ölüm, Kaygı, Depresyon
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Effect of Encountering Death in Nursing Careso Attitude, Anxiety, Depression Regarding the Death
Assist. Prof. Dr. Sevgi Nehir Türkmen1, Nurse Tuğba Akyol2, Nurse Çiğdem Kumaşoğlu2
1Celal Bayar University School of Health, Mental Health and Nursing Department, MANİSA
2Celal Bayar University Hafsa Sultan Hospital, MANİSA
Aim: Nurses may lose their own susceptibility with the defense mechanisms such as emotional isolation that they
use to cope with the emotional pressure for the purpose of protecting themselves or occuring with the anxiety of
death. The study is carried out for the purpose of determining effect of encountering death in nursing cares on
attitude, anxiety and depression (1,2,3).
Material-Method:
The study is carried out as descriptive for the purpose of evaluating effect of encountering
death of nurses who care for the patients in terminal period in their nursing cares on attitude, anxiety and
depression with regard to death.
The research is carried out on nurses who works at Anaesthesia Intensive Care, Emergency Service, Dialysis,
Neurology Intensive Care, Internal Diseases Intensive Care, Newborn Intensive Care, Surgical Intensive Care,
Coronary Intensive Care, Pediatry Intensive Care, Cardiothoracic Surgery Intensive Care, Internal Diseases Unit I
and Internal Diseases Unit II of Celal Bayar University Hospital between 2014 January-June.
Population of the reseach includes nurses who works at Anaesthesia Intensive Care, Neurology Intensive Care,
Internal Diseases Intensive Care, Newborn Intensive Care, Surgical Intensive Care, Dialysis, Emerceny Service,
Internal Diseases Unit I and Internal Diseases Unit II of Celal Bayar University Hospital. All of the nurses in the
population of the research are included to the research. The study samle consisted of 90 individuals.
Data Collection Methods: Data of the reseach is collected by means of the form created with the following
questionnaires by the researcher.
• Nurse Information Form
• Thorson-Powell Questionnaire of Anxiety of Death
• Questionnaire of Depression Regarding Death
• Questionnaire of Attitude Toward Euthanasia, Death and Fatal Patient
Evaluation of the Data: Data obtained from the research is evaluated by means of SPSS for Windows 15.0
(Statistical Package for Social Sciences for Windows). In the statistical analysis of data, an evaluation with
percentage, average t test, chi-square test, Mann Whitney U test and correlation coefficient is performed.
Findings: Age average of the nurses in the research is 28.24±5.14. Of the nurses, 51.1% are single, 67.8% have a
graduate degree, 81.1% have a economical status with the equal income and expenses. Of the nurses, 86.7% had a
danger of death before, 87.8% had lost one of their next-of-kin. 60.0% of the nurses have not educated to care for a
patient in terminal period and nurses stated their difficulties during caring for patients in the terminal period and
their families as refusal of the illness(13.3%), training and providing information(13.3%), psychological tiredness
(11.1%), communication problems (10.0%), violence between relatives of the patient (3.3%).
There is a statistically significant difference between attitudes toward Euthanasia, Death and Fatal Patient of the
nurses who had a danger of death and who hadn’t according to their situation of having a danger of death in the
questionnaire of attitude toward Euthanasia, Death and Fatal Patient. (Mann-Whitney U=286.50, p< 0.03).
In accordance with the range of educational status of nurses of total scores of Questionnaire of Depression
regarding Death, those who have undergraduate and graduate education(80.0%) have more tendency to
depression regarding death than those who have health school and two-year education(20.0%) (P<0.05).
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According to the status of having danger of death of the nurses in the Questionnaire of attitude toward
Euthanasia, Death and Fatal Patient, scores of attitude toward euthanasia, death and fatal patient of ones who
had a danger of death(75.0) are higher than that of the one who hadn’t any danger of death(41.0) and the
difference is statiscally significant(2=4.84 p=0.03 ).
In the scores of Thorson Powell Questionnaire of Anxiety of Death, according to the merital status of the nurses,
those who are married(60.0%) have a higher anxiety of death than those who are single(38.0%).
Conclusion: As scores of Questionnaire of Depression regaring Death of the nurses increases, their scores of
Thorson-Powell Questionnaire of Anxiety of Death increases and this difference is found statistically
significant(p<0.05).
There is not any significant difference among score averages of Thorson-Powell Questionnaire of Anxiety of Death;
Questionnaire of Depression regarding Death; Questionnaire of Attitude toward Euthanasia, Death and Fatal
Patient (p>0.05).
Keywords: Death, depression, anxiety.
Resources
•

Özkan S. Psiko-Onkoloji.Hastalık Algısı ve Kanser. İstanbul. 2007;59-70.

•

Aslan Ö. Kanserli Hastalarda Umut. C.Ü. Hemsirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2007;11(2).

•

Şahin Za, Tan M, Polat H Hopelessness, Depression and Social Support with End of Life Turkish Cancer
Patients, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2013;Vol 14; 2823-2828.
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[SS-069]-Onkolojide Çalışan Hemşirelerin Yaşam Kalitesi ve Travma Sonrası Gelişim Düzeyleri
Gülay Yılmaz1, Besti Üstün2
1Bozok

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Yozgat
Öğretim Üyesi

2Emekli

Amaç: Onkoloji hastalarıyla çalışan hemşirelerin, eşduyum yorgunluğu, tükenmişlik, iş doyumu ve travma
sonrası gelişim düzeyleri ile bunları etkileyen etmenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmanın verileri, web tabanlı anketle; 01 Haziran 2013 – 31
Ocak 2014 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak hemşire tanıtım formu, Stamm (2005)
tarafından hazırlanan eşduyum yorgunluğu, tükenmişlik, iş doyumunu ölçen “Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi
Ölçeği (ÇYKÖ)”, Tedeschi ve Calhoun (1996) tarafından geliştirilen, başkaları ile ilişkiler, yaşam felsefesinde
değişim ve benlik algısında değişim alt boyutları olan “Travma Sonrası Gelişim Ölçeği (TSGÖ)" kullanılmıştır.
Çalışmaya 182 hemşire katılmıştır. Bağımsız değişkenlerin ölçek ve alt ölçek puanları üzerine etkisi,
Independent-Samples T Test ve ANOVA ile hesaplanmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 30±7, %90’nı kadın, %70’i lisans mezunu, %50’si evli, %56’sının çocuğu
var, çocuğu olanların %75’i 1-3 çocuğa sahip, %42’si onkolojiye yönelik eğitim almış, %50’si 7 yıldan fazla
hemşirelik yapıyor, %41’i onkoloji yatan hasta kliniğinde ve %63’ü haftada 45 saatin altında çalışmakta,
%31’nin aylık nöbet sayısı 5’in üzerinde, %37’si hiç nöbet tutmuyor, %61’i hemşireliği isteyerek seçmiş, %72’si
onkoloji hastasıyla çalışmayı istemektedir. Yaş, eğitim düzeyi, çocuk sayısı, onkolojiye yönelik eğitim alma
durumu, çalışılan klinik (onkoloji yatan hasta, kemoterapi, radyoterapi, dahiliye), onkolojide çalışma süresi,
aylık nöbet sayısı, haftalık çalışma saati, hemşireliği isteyerek seçme ve onkoloji hastası ile çalışmayı isteme
durumlarının ÇKYÖ ve TSGÖ toplam puanları ile ölçek alt boyut puanlarını önemli düzeyde etkilediği
saptanmıştır (p<0,001).
Sonuç: Onkoloji hemşirelerinin, kanserli hasta ve ailesiyle çalışmanın sonucu, maruz kaldıkları duygusal
travmalar ile etkin baş edebilme becerileri geliştirmeleri, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve daha doyumlu bir
çalışma süreci geçirme gereksinimleri vardır.
Anahtar Kelimeler: Eşduyum yorgunluğu, Hemşirelik, Onkoloji, Travma sonrası gelişim, Yaşam kalitesi
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[SS-070]-Psikolojik Şiddet: Umutsuzluk, İntihar Düşüncesi ve İntihar Davranışı ile İlişkisi
Nermin Gürhan1, Nazan Deniz Turan2
1Gazi

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bilim Dalı/ Ankara
Hastanesi/Ankara

2Bayındır

Giriş-Amaç: Psikolojik şiddet, iş yerlerinde çalışanlar arasında belirli bir süre yaşanan rahatsızlık verici ve
huzursuz edici davranışlardır. Bu zorlu ve çatışmalı iş yaşantıları çalışanlarda, geleceğe yönelik umutsuzluğa
neden olmakta hatta intiharlara yol açmaktadır. Bu bağlamda planlanan çalışmadaki amaç; sağlık sektöründe
yaşanan psikolojik şidetin, umutsuzluk ve intihar davranışı ile ilişkisini incelemektir.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın örneklem grubunu Ankara 2013-2014 yılları arasında özel bir hastanede çalışan
105’i bayan 16’sı erkek olmak üzere toplam 121 hemşire oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri kişisel bilgileri
içeren anket formu, psikolojik şiddeti değerlendirmeyi amaçlayan Algı Değerlendirme Ölçeği (ADÖ), Beck
Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ), İntihar Düşünce Ölçeği (İDÖ), İntihar Davranış Ölçeği (İDÖ) ile toplanmıştır.
Sosyodemografik değişkenler için tanımlayıcı analizler, psikolojik şiddet, umutsuzluk ve intihar olasılığı
arasındaki ilişkiyi incelemek için pearson korelasyon analizi uygulanmıştır.
Bulgular: Çalışmamızda psikolojik şiddet puan ortalaması kadınlarda 160.62, erkeklerde 165.54 bulunmuştur.
Yaş, eğitim durumu, medeni durum, cinsiyet ve mesleki statü ile psikolojik şiddet arasında anlamlı bir ilişki
saptanmamıştır. Umutsuzluk puanı 20 puan üzerinden erkeklerde 7.84 bayanlarda ise 7.41 olarak tespit
edilmiştir. Yapılan pearson korelasyon analizinde ADÖ ile Umutsuzluk Ölçeği arasında (r:0.36, p<0.00) pozitif
yönde anlamlı bir korelasyon saptanmıştır. İntihar Düşüncesi Ölçeği ile ADÖ arasında (r:0.40, p<0.05) ilişki
saptanırken, İntihar davranış Ölçeği ile ADÖ arasında (r: 0.34, p<0.01) ilişki saptanmamıştır.
Sonuç: Hemşirelerin psikolojik şiddet puanı yaş, eğitim durumu, medeni durum, cinsiyet ve mesleki statü fark
etmeksizin oldukça yüksek bulunmuştur. Ayrıca psikolojik şiddete umutsuzluk ve intihar düşüncesi gibi bilişsel
bozuklukların eşlik ettiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Intihar Düşüncesi, Intihar Davranişi, Psikolojik Şiddet, Umutsuzluk
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[SS-071]-İş Yerinde Hemşirelere Uygulanan Psikolojik Şiddet ve İlişkili Faktörler
Dilek Ayakdaş1, Hülya Arslantaş2
1İzmir

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu

2Adnan

Giriş/Amaç: Mobbing genel olarak çalışanların kişiliğine, mesleki yeterliliğine yönelik saldırılarla işyerinde
mağduru küçük düşürmeye,imajını zedelemeye ve sosyal olarak damgalamaya yönelik davranışları içerir.Bu
olumsuz davranışlar kişiye, kurum yöneticisi, üstleri, aynı pozisyondaki çalışma arkadaşları veya astları
tarafından yapılabilir.(1,2) Yapılan çeşitli çalışmalar da sağlık çalışanlarının mobbinge uğrama riskinin diğer
sektörlerden daha fazla olduğunu göstermektedir.Hastanelerin kendine özgü psikolojik koşullarından dolayı,
sağlık çalışanlarının şiddete uğrama riskinin diğer hizmet sektörü çalışanlarına oranla 16 kat daha fazla olduğu
ileri sürülmektedir.(3) Bu çalışmada amaç iş yerinde hemşirelere uygulanan psikolojik şiddeti ve ilişkili
faktörleri saptamaktadır.
Yöntem: Araştırma kesitsel tipte bir araştırmadır. Evreni 1376 hemşire olup, örneklemi güven aralığı %95,
alfa:%5, %80 güce göre G power analiz programı kullanılarak 779 kişi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri
“sosyodemografik verileri içeren anket formu”,Yıldırım ve Yıldırım (2007) tarafından geliştirilmiş olan “İş
Yerinde Psikolojik Şiddet Davranışları Ölçme ve Geliştirme Ölçeği” ile toplanmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin %44’ünün 33-40 yaş aralığında,%89,5’inin kadın,%55,8’inin evli olduğu,%46,6’sının
lisans mezunu,%47’sinin üniversite hastanesinde,%25,5’inin dahiliye servisinde çalıştığı,%45.7’sinin 15 yıl ve
üstü çalışma yılının olduğu,%36,6’sının 1 yıl 1 ay- 5 yıl arasında aynı kurumda çalıştığı saptanmıştır.
Hemşirelerin %78,3’ü (n=610) 40 saat üstü, %68,3’ü (n=532) gündüz gece değişimli ve %45,4’ü (n=354) ekip
olarak çalıştığını,%59,1’i (n=460) amirlerinin kendilerini bazen desteklediğini, %46,7’si (n=364)
meslektaşlarıyla iletişim düzeyini yeterli bulduğunu,%60,6’sı (n=472) en belirgin özelliğinin girişkenlik
olduğunu belirtmişlerdir.Psikolojik şiddet davranışına maruz kalma kadınlarda,boşanmış ve dul
olanlarda,yüksek lisans ve doktora mezunu olanlarda, yoğun bakım ve acil serviste ve 15 yıl ve üstü,vardiyalı
çalışanda
psikolojik
şiddetin
daha
fazla
olduğu
bulunmuştur
(Sırasıyla:
P=0,001,U:2,211,P=0,014,X2=8,481,P=0,002,X2=14,700,P=0,000,X2=22,483,P=0,013,X2=12,608,
P=0,001,X2=13,547).Ayrıca ekip olarak çalıştığına inanmayanlarda, iletişim düzeyi yetersiz olanlarda, klinikteki
amiri
tarafından
desteklenmeyenler
de
psikolojik
şiddet
daha
fazla
bulunmuştur
(Sırasıyla:P=0,000,X2=48,99,P=0,000,X2=65,93,P=0,000,X2=76,282).
Sonuç: Hemşirelerin iş yerinde karşılaştıkları psikolojik şiddetin oldukça fazla olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: hemşire, psikolojik şiddet, ilişki, faktör
Kaynaklar:
•

Erdoğan G. Mobbing (işyerinde psikolojik taciz). TBB Dergisi 2009; 83(4): 319-352.

•

Yildirim D, Yildirim A. Development and Psychometric Evaluation of Workplace Psychologically Violent
Behaviors Instrument, Journal of Clinical Nursing 2008; 17(10): 1361-1372.

•

Kingma M. Workplace Violence in the Health Sector: A Problem of Epidemic Proportion. International
Nursing Review 2011; 48(3): 129-130.
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Psychological Violence in the Workplace Nurses and Related Factors
Dilek Ayakdaş1, Hülya Arslantaş2,
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu
İntroduction, purpose: Mobbing of employees in general personality, professional competence with attacks in the
workplace victims to humiliate, denigrate the image to and socially stigmatizing behaviors contains only the
negative behavior of persons, corporate executives, the tops in the same position work colleagues or subordinates
can be done. 1,2 The various studies of health care workers mobbing risk from other sectors is more
göstermektedir.hastane of the peculiar psychological conditions, due to health care workers exposed to violence
risk other service industry workers compared to 16 times more is suggested that. 3 Aim of this study; nurses in the
workplace psychological violence and associated factors are determined.
Method: Research is a cross-sectional study. The universe is a nurse in 1376, 95% confidence interval sampling,
alpha 5%, based on 80% power using a 779 W power analysis program consisted of people. Research data
"questionnaire containing demographic data," Yıldırım and Yıldırım (2007), which was developed by the "Work
Place Violence Psychological and Behavioral Assessment Scale Development" was collected by
Results: 44% of nurses in the 33-40 age range, 89.5% women, 55.8% were married in, 46.6% of the bachelor's
degree, 47% of university hospitals, 25.5% of the internal medicine service is running in%, 45.7 percent 15 years
and older work of the year, which was 36.6% 1 year 1 month to 5 years in the same institution works
saptanmıştır.hemşire of 78.3% (n = 610) for 40 hours over , 68,3% (n = 532) during the day and night change
45.4% (n = 354) that works as a team, 59.1% (n = 460) that supervisors support themselves sometimes, 46%, 7 (n
= 364) counterparts level of communication is sufficient to show that 60.6% (n = 472) is the most prominent
feature of the initiative is belirtmişlerdir.psikolojik pattern of violence exposure in women, divorced and widowed
ones, master's and doctoral graduates in those , intensive care and emergency service and 15 years and older, shift
workers were found to be more psychological violence.
(respectivelyP=0,001,U:2,211,P=0,014,X2=8,481,P=0,002,X2=14,700,P=0,000,X2=22,483,P=0,013,X2=12,608,
P=0,001,X2=13,547). In addition, work as a team does not believe that, in patients with insufficient levels of
communication, supported by clinical supervisors who were also found to be more psychological violence
(respectively P=0,000,X2=48,99,P=0,000,X2=65,93,P=0,000,X2=76,282).
Conclusion: Faced by nurses in the workplace was found to be quite a lot of psychological violence.
Resources:
•

Erdoğan G. Mobbing (işyerinde psikolojik taciz). TBB Dergisi 2009; 83(4): 319-352.

•

Yildirim D, Yildirim A. Development and Psychometric Evaluation of Workplace Psychologically Violent
Behaviors Instrument, Journal of Clinical Nursing 2008; 17(10): 1361-1372.

•

Kingma M. Workplace Violence in the Health Sector: A Problem of Epidemic Proportion. International
Nursing Review 2011; 48(3): 129-130.
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[SS-072]-Vardiyalı Çalışma Sisteminin Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ve Dürtüsellik Düzeyleri Üzerine
Etkisi ve Biyolojik Ritm ile İlişkisi
Feray Fatma Selvi1, Sibel Asi Karakaş2, Murat Boysan3
1Konya

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyhekim Psikiyatri Kliniği, Konya

2Atatürk

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum

3Yüzüncü

Yıl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Van

Amaç: Ekonomik ve sosyal koşullar, gelişen ve değişen yaşam şartları başta sağlık sektörü olmak üzere pek çok
alanda geceyi de içeren saatlerde vardiyalı çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Vardiyalı sistemlerde çalışanlar
uyumaya alışık olmadıkları zamanlarda uyumak, uyku saatlerinde ise çalışmak zorundadırlar. Bu nedenle
vardiyalı çalışma fizyolojik doğal ritmi ve uyku-uyanıklık döngüsünü bozarak endokrin, metabolik, hormonal,
psikolojik ve sosyal pek çok sorunlu durumun oluşmasına zemin hazırlar (1,2,3). Biz bu çalışmada sağlık
çalışanlarında gece vardiyalı sistemde çalışmanın dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik düzeyleri üzerine
etkisini ve bireysel biyolojik farklılıklarla ilişkisini araştırmayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: Bu amaçla bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan büyük çoğunluğu hemşire olmak üzere
(N=164; %79.61), ebe (N=32; %15.53) ve sağlık memuru (N=10; %4.85) 206 sağlık personeli çalışmaya dahil
edilerek dikkat eksikliği ve hiperaktivite açısından Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi
Bildirim Ölçeği ile, dürtüsellik açısından Barratt İmpulsivite Ölçeği ile, bireysel biyolojik ritim farklılıkları
Sabahlılık-Akşamlılık Ölçeği ile değerlendirildi.
Bulgular: Yapılan analizlerde vardiyalı sistemde gece çalışanların gündüz çalışanlara göre daha fazla dikkat
eksikliği (p<0.05) ve dürtüsellik (p<0.01) gösterdikleri bulundu. Sonuç olarak; gece çalışmanın kronik parsiyel
uyku yoksunluğu etkilerine sahip olduğu, gündüz çalışanlarla karşılaştırıldığında gece çalışanların daha çok
dikkat eksikliği ve daha yüksek dürtüsellik gösterdiği, bireysel biyolojik ritim farklılıklarının bu durumu
etkilediği tespit edilmiştir.
Sonuç: Vardiyalı çalışma sistemi düzenlenirken bireylerin bilişsel özellikleri ve biyolojik ritim farklılıkları
dikkate alınmalıdır. Bu sonuç ve yorumlar sonucu ortak görüş; vardiyalı çalışma için uygun bireylerin
seçiminde kronotiplerinin de değerlendirilmesi gerektiğidir.
Kaynaklar:
Drake CL, Roehrs T, Richardson G, et al. Shiftworksleepdisorder: prevalence and consequences beyond that of
symptomatic day workers. Sleep. 27:1453-1462, 2004.
Akerstedt T, Wright KP. Sleep loss and fatigue in shift work and shift work disorder. Journal of Clinical Sleep
Medicine4:257–271, 2009.
Shen J, Botly LCP, Chung SA, et al. Fatigue and shift work. J Sleep Res;15:1-5, 2006.
Anahtar Kelimeler: Biyolojik Ritim, Dikkat eksikliği, Dürtüsellik, Hemşire, Vardiya
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Effects of Shift-work on Attention Deficit, Hyperactivity, Impulsivity and Relationship with Biological
Rhythm Differences
Feray Fatma Selvi1, Sibel Asi Karakaş2, Murat Boysan3
1Konya

Education and Research Hospital, Bayhekim Department of Psychiatry Konya

2Atatürk

University, Faculty of Health Sciences, Erzurum

3Yüzüncü

Yıl University, Faculty of Science, Department of Psychology, Van

There has been a growing evidence in the literature that shift work disturbs physiological rhythms and the sleepwake cycle, and this leads to problems in not only endocrine, metabolic and hormonal systems but also in
psychological and social functioning (Nagaya et al., 2002). Long working hours, shift work, a wide range of tasks
and non-supportive work conditions are some of the factors negatively associated with job satisfaction among
nurses (Jaafarpour and Khani, 2012; Ilhan et al., 2008; Abualrup, 2004). The aim of this study is to explore
impulsive behavior and attention-deficit-hyperactivity symptoms health employees performing shift work, and to
investigate any relationships between these disorders and chronotype. Seventy-nine nurses working at daytime
and 127 nurses working at the night shift were evaluated with the Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11), Adult
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Self Report Scale (ASRS) and Morningness–Eveningness
Questionnaire (MEQ) for identifying circadian preference. We found that; shift workers had more attention deficit
(p<.05) and impulsivity (p<.01) when compared to daytime workers. Morning type workers reported lower
hyperactivity and ASRS total scores than evening and intermediate type workers. Impulsivity mean score of
evening type workers is higher than both groups (P<.05). It has been proved that; attention deficit, hyperactivity
and impulsivity levels that would appear as a result of shift working, might change in accordance with the
individual biological rhythm differences. It is essential to evaluate the chronotypes of individuals that are found
suitable for shift working.
Keywords: Circadian rhythm, attention deficit/hyperactivity disorder, work schedule, morningness-eveningness,
impulsivity, nurse.
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[SS-073]-Adıyaman Üniversitesinde Görev Yapan Akademisyenlerin Duygusal Zekâ Düzeyleri ile
Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sema İçel1, Mine Ekinci2
1Adıyaman
2Atatürk

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Adıyaman

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum

Amaç: Bu çalışma, akademisyenlerin duygusal zekâ düzeyleri ile mesleki tükenmişlik arasındaki ilişkinin
incelenmesi amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikte yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın evrenini, Adıyaman Üniversitesinde görev yapan 261 akademisyen
oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini, Ocak-Mayıs 2013 tarihleri arasında, izinli ve raporlu olmayan,
gönüllülük esasına göre araştırmaya katılmayı kabul eden 185 akademisyen oluşturmuştur. Veri toplama aracı
olarak çalışanların sosyo-demografik özelliklerini içeren Kişisel Bilgi Formu, Duygusal Zeka Ölçeği (DZÖ) ve
Mesleki Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizinde yüzdelik dağılımlar, t-testi, Tek
Yönlü Varyasyon analizi, Güvenilirlik testi, Yeterlilik testi, Pearson Korelasyon analizi, KW testi kullanılmıştır.
Bulgular: Akademisyenlerin DZÖ toplam puan ortalaması 50.08±5.99 ve TÖ toplam puan ortalaması 61.1±9.08
olarak bulunmuştur. Akademisyenlerin çalışma alanları,yabancı dil sorunu ve yayın sorununa göre DZÖ toplam
puan alt boyut puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).
Akademisyenlerin ünvan, görev yerleri, çalışma alanları, eş çalışma durumu, yabancı dil sorunu ve yayın
sorununa göre TÖ toplam ve alt boyut puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu
tespit edilmiştir (p<0.05). DZÖ’ nün toplam ve alt boyut puan ortalamaları ile TÖ’ nün duygusal tükenme,
duyarsızlaşma alt boyutları arasında istatistiksel olarak negatif yönde, kişisel başarı alt boyutu ile istatistiksel
olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p=0.000).
Sonuç: Sonuç olarak, akademisyenlerin duygusal zekâ düzeyleri arttıkça; duygusal tükenmişlik ve
duyarsızlaşma düzeylerinin azaldığı, kişisel başarı düzeylerinin ise arttığı saptanmıştır. Bu sonuç
doğrultusunda akademisyenlerin bireysel ve akademik yaşamda duygusal zekâ düzeylerinin gelişimini
destekleyen eğitim seminerlerinin oluşturulması ve akademisyenlerin tükenmişliklerine neden olan faktörlerin
ortadan
kaldırılmasına
yönelik
girişimlerin
planlanması,
uygulanması
önerilebilir.
* Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi
olarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Akademisyen, Duygusal Zeka, Tükenmişlik
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[SS-074]-Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Şiddete Maruz Kalma Durumunun İş Doyumuna Etkisininin
İncelenmesi
Arzu Bahar, Simge Şahin, Zehra Akkaya, Muhammed Alkayiş
Turgut Özal Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Ankara
Amaç: Hastanelerin acil servislerinde çalışan hemşirelerin şiddete maruz kalma durumunun iş doyumuna
etkisinin incelenmesi
Gereç-Yöntem: Bu çalışma Ankara ili sınırları içerisinde bulunan toplam 5 hastanenin acil servislerinde çalışan
hemşirelerin şiddete maruz kalma durumunun iş doyumuna etkisinin incelenmesi amacıyla 15 Şubat-15 Nisan
2014 tarihleri arasında tanımlayıcı bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Katılımcıların verileri sosyodemografik
bilgilerin ve şiddet ve iş doyumuna ilişkin 26 soruluk anketin yanı sıra Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılarak
toplanmıştır. Toplam 128 acil servis hemşiresine ulaşılmıştır. Çalışmanın istatistiksel analizinde tanımlayıcı
analizlerin yanı sıra T testleri ve Anova test analizleri yapılmıştır.
Bulgular: Araştırma kapsamına giren hemşirelerin sosyo demografik verileri incelendiğinde; hemşirelerin
%26,3’sı lise mezunu, %27,3’si ön lisans mezunu, %46,1’nin lisans mezunu olduğu ve katılımcıların %30’unun
gündüz, % 15’inin nöbet usulü çalıştığı bulunmuştur. Katılımcıların % 65’i Araştırmaya katılan 128 kişiden
%65i şiddete maruz gördüklerini ifade etmiş bunları %68’i sözel şiddete maruz kalırken,%13’ü fiziksel şiddete
maruz kaldığı saptanmıştır. Hemşirelerin şiddet görme durumu ile iş doyumu arasında ilişkiye bakıldığında
şiddet gören hemşirelerin genel iş doyumu ortalamaları 3.39 ± 1,71 olarak bulunurken şiddet görmeyen
hemşireleri iş doyumu 4.20 ± 2.38 saptanmış ve iş doyumu ile şiddet görme arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark bulunmuştur(p<0,05).
Sonuç: Genel anlamda araştırmamızdan çıkan sonuçlara göre, hemşirelerin iş doyumları orta düzeyde olduğu
bulunmuştur. İstatistiksel olarak elde edilen sonuçlara bakıldığında ise şiddet gören hemşirelerde iş
doyumunun azaldığı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Acil Servis, İş doyumu, Şiddet
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Investigation of Effecs of exposure to work place violence on Job Satisfaction of Emergency Nurses
Arzu Bahar, Simge Şahin, Zehra Akkaya, Muhammed Alkayiş
Turgut Ozal University School of Nursing
Aim: This study aims to investigate the effects of workplace violence on job satisfaction of emergency nurses
Methods: Research was conducted nurses who are currently working as emergency nurses at the emergency
departments of 5 hospitals in Yenimahalle district of Ankara.Research was designed as a descriptive crosssectional study and conducted between 15 January 2014 and 15 March 2014.The data was collected by
questionaire which describes or nurses characteristics of job satisfaction and workplace violence and Minnesota
Job satisfaction scale. Volunteers was 128 nurse who currenty working in emergency services. Descriptive
methods, t test and one way anova were used in statistical analyzed.
Results: When we investigated the sociodemograhic data ıt was found that emergency nurses was 3% of nurses'
s high school graduates, 27.3% associate degree graduates, 46.1% have a bachelor's degree and the 30%
respondents in the daytime, 15% in duty work status. Volunteers of 65% was exposure by work place violence ,
them of 68% was exposure by verbal violence while other of them 13% exposed to physical violence. When we
conducted relationship to exposure to violece and job satisfaction, the means of job satisfaction of nurses who
experienced violence was 3.39 ± 1,71 while the average means of job satisfaction of nurses who does not
experienced violence was 4.20 ± 2.38 and there was statitically significant diffence means with workplace
violence and job satisfaction(p<0.05).
Conclusion: According to reseach results, emergency nurses job satisfaction was found to be moderate levels.
When we carried out in statistical analyzed that nurses who experienced workplace violence found to decrease
job satisfaciton levels.
Key Words: Emergency Services, Job Satisfaction, Workplace Violence
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[SS-075]-Psikiyatri Kliniği Uygulamasında İntörn Hemşirelerin Mobbing Algısı ve Etkili Faktörler
Gönül Özgür1, Gizem Beycan Ekitli1, Elif Deniz Kaçmaz1, Elif Evlek2
1Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Sağlık Merkezi

2Anadolu

Amaç: Mobbing; bireylerin iş ve özel yaşamını olumsuz yönde etkileyen, koşullardan uzaklaşılmasına rağmen
tacizin fiziksel ve ruhsal sonuçlarının uzun yıllar devam ettiği sistematik sindirme davranışıdır. İş yaşamında
motivasyon ve verimliliğin azalması yanısıra uyku, iştah azalması gibi fiziksel, kaygı, değersizlik duyguları gibi
ruhsal değişikliklere neden olmaktadır. Alanyazın taramasında, hemşirelerle araştırmaların yapılmış olduğu
ancak öğrencilerle yapılan araştırmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Bu gerekçeden hareketle, araştırma
intörn hemşirelerin mobbing algılarını ve etkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup, evrenini bir üniversite hastanesi Psikiyatri Kliniğinde
uygulamaya çıkan intörn hemşire öğrenciler oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmemiş, katılımcılar
gönüllülük esasıyla belirlenmiştir (n=224). Araştırma verileri “Öğrenci Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “İşyeri Zorbalığı
Ölçeği”yle (İZÖ) toplanmış, tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerden “t testi” ve “One-Way ANOVA” testleri
kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin tamamına yakını 21-23 yaş grubunda ve kız öğrencilerdir. Psikiyatri kliniği
uygulamasında, öğrencilerin %62.1’inin “memnun” olduğu, %59.8’inin zorlanma yaşadığı ve %54’ünün
mobbing yaşadığı; en fazla oranda da kişilerarası ilişkiler, hemşirelik işlevleri ve uygulamaları alanlarında
hemşireler tarafından mobbing yaşadıkları saptanmıştır. Öğrencilerin İZÖ puan ortalaması 31.21±10.1’dir (22120p). En çok yaşanan mobbing davranışları; “yapılan yanlışlardan sorumlu tutulma” (%46.2), “mantıksız
görevler verilmesi” (%39.6), “başarılarının olduğundan az gösterilmesi” (%38.1), “bilgi verilmemesi” ve “geri
bildirimde bulunulmaması” (%36.4), “dikkate alınmama” (%34.7) dır. İZÖ puan ortalaması sosyodemografik
değişkenlerden etkilenmezken; uygulamada zorlanma yaşanması, bulunulan fiziki ortam, kişilerarası ilişkiler
ve hemşirelik uygulamalarında mobbing yaşandığı algısının İZÖ puan ortalamasında etkili olduğu saptanmıştır
(p< 0.00).
Sonuç: İntörn öğrenciler psikiyatri kliniği uygulamasında çok fazla mobbing yaşamamalarına karşın, belirtilen
mobbing davranışları doğrultusunda öğrenci rol ve sorumluluklarının netleşmemiş olduğu bu nedenle de
hemşireler tarafından daha fazla mobbing yaşadıkları olduğu sonucuna varılmıştır. Bu konuda belli aralıklarla
öğrencilerin katılımıyla hazırlanan seminerlerin yapılması ve hemşirelerin hizmet içi eğitim programlarının
kapsamına alınması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: intörn hemşire, mobbing, psikiyatri hemşireliği
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Intern Nurses’ Perception of Mobbing and the Affecting Factors at Psychiatry Clinic Practice
Gönül Özgür1, Gizem Beycan Ekitli1, Deniz Kaçmaz1, Elif Evlek2
1Ege

University Faculty of Nursing/ İzmir

2Anadolu

Sağlık Merkezi/Kocaeli

Aim: Mobbing is a systematic intimidation behavior which affects negatively work and private life of individuals,
even if they shift away from conditions, physical and mental symptoms continues for many years. It causes to
decrease in motivation and productivity in work as well as causes to distortions in physical state as diminishing
appetite and sleep, and in mental state as anxiety and emotions of worthlessness. In literature, there are great
numbers of researches which have been done before with nurses, but researches which include student nurses have
been limited. Considering this fact, the research was conducted to determine the interns’ perception of mobbing
and the affecting factors.
Materials-Methods: This study was designed as descriptive type of research. The universe of the research consists
of intern nurses who were serving an internship at the psychiatry clinic in the university hospital. Any methods
were used for the sample selection. Participants were determined on the voluntary basis (n=224). Data were
collected by “Descriptive Information Form” and “Negative Acts Questionnaire (NAQ)”. In the analysis of the data
One Sample T Test and One Way ANOVA test were used.
Results: Almost all of students were girl whose age group was 21-23. It was determined that 62.0% of students
‘satisfied’ with the psychiatry unit, 59.8% of students experienced stress and 54% of them experienced mobbing in
their practice of psychiatry clinic. Interpersonal relations, nursing functions and interventions were the most
mobbing using areas by nurses in their fields. Average scores of NAQ was found to be 31.21±10.1 (22-120p). The
most experienced mobbing behaviors were “held responsible for wrong doings” (46.2%), “be given
unreasonable tasks” (39.6%), “be underestimated of their successes” (38.1%), “be educated knowledge
inefficiently”, “not given any feedback” (36.4%) and “be paid no attention” (34.7%). Average scores of NAQ
were not affected by socio-demografic variables, while affected by experienced difficulties in practice, physical
conditions, interpersonal relations and the personal perception of mobbing experience in practice (p<0.00).
Conclusion: It concluded that, even though intern students were not experience mobbing in large measures in
their internship at psychiatry clinic; in accordance with the indicated mobbing behaviors it concluded that the
roles and responsibilities of students are unclear, therefore they experience mobbing by nurses the most. It is
recommended to give seminars that prepared periodically with participation of students and to take nurses into
the scope of in-service training programs.
Key words: Intern Nurse, Psychiatry Clinic, Mobbing
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[SS-076]-Resuscitation Training amongst Medical Staff in 2 UK Mental Health Trusts
Maryam Ahmad1, Shalini Patel2
1Goodmayes

hospital, London, uk
and Solihull Mental Health NHS, Birmingham, uk

2Birmingham

Objective:
1. To determine the standards of mental health knowledge amongst the medical staff working in both Mental
Health trusts
2. To compare this to the standards set up by the resus council
3. To use our results to devise revision training programmes on resuscitation for mental health staff
Materials-Methods: During our foundation year placements at 2 different psychiatric hospitals; 1 in Birmingham
and 1 in London, we noted that as medical emergencies occur less frequently in psychiatric units the staff have less
knowledge and less confidence in dealing with them compared to nursing staff on general medical wards who see
these daily.
We devised a questionnaire based on the UK resuscitation council guidelines for mental health training. We asked
staff including doctors, nurses and health care assistance to fill out the questionnaires. The questionnaires asked
the person for their job title, it then set out various scenarios based upon the resuscitation guidelines and asked
how confident they would feel in certain scenarios. Following this the questionare assessed the ability of the
respondants to recognize normal values of basic measurements including blood pressure and heart rate.
Results: Our audit is ongoing. The results so far suggest that nurses at a senior level have good knowledge of both
normla values and resuscitation guidleines however their conience levels are low. Nurses at a more junior level
had a variable knowledge of normal values and again had low confidence levels. The knowledge amongst
community nurses was poor and again they had low confidence levels.
Conclusion: The conclusions we have drawn thus far indicate that resuscitation knowledge, training and
confidence is very variable amongst mental health staff. There needs to be more structured training and revision
courses to improve knowledge. Setting up demo situations would help to improve confidence levels on the wards.
Keywords: nursing, resusciation, guidelines, confidence
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[SS-077]- Adölesan Bireye Sahip Olan Ebeveynlerin Stres Düzeylerinin Ve Baş Etme Durumlarının
Belirlenmesi
Serpil Özdemir1, Gamze Cebeci, Çisem Eryılmaz2, Ecenur Ataç2, Bilal Bakır3, Zekiye Yaşar2, Gözde Gedik2
1GATA, Hemşirelik Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği, Ankara.
2GATA, Hemşirelik Yüksekokulu, Ankara.
3GATA, Halk Sağlığı AD, Ankara.
Giriş ve Amaç: Adölesan döneminde bulunan bireyler, stres düzeyi yüksek ebeveynleri nedeniyle içinde
bulundukları çalkantılı ve bunalımlı süreci sağlıklı bir şekilde geçirmesi güçleşmektedir. Bu çalışmanın amacı;
adölesan bireye sahip ebeveynlerin; stres düzeylerinin ve stresle baş etme durumlarının belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Mart 2013-Ocak 2014 tarihleri arasında, kesitsel tipte bir araştırma olarak
uygulanmıştır. Araştırmanın evreni; 11-24 yaş arasında çocuğu olan, her hangi bir nedenle GMMF Eğitim ve
Araştırma hastanesine gelen bireyler ile GMMA’da görev yapmakta olan personel oluştururken; örneklemi
araştırmaya katılmaya gönüllü olan 547 ebeveyn oluşturmaktadır. Veri toplama formu; sosyodemografik
özellikler (26 soru), Algılanan Stres Ölçeği-ASÖ (14 madde), ve Anne Baba Stres Ölçeği-ABSÖ (16 madde),
Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği-SBÇTÖ’nden (30 madde) oluşmaktadır. Çalışmada veriler bilgisayar
ortamında SPSS 15.0 paket programında değerlendirilmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki
Mann Whitney U testi ve Spearman korelasyon analizi ile araştırılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan ebeveynlerin yaş ortalaması 44.08±5.50 iken çocuklarının 17.20±6.27’dir.
Katılımcıların %47.3’ü (n=259) çocuğuna karşı anlayışlı bir tutum gösterdiğini bildirmiştir. Katılımcıların ABSÖ
puan ortalamaları 52.38±6.64 olduğu ve yüksek düzeyde stres yaşadıkları belirlenmiştir. Katılımcıların ASÖ
puan ortalamasının 25.85±7.68 olduğu ve algılanan stres düzeyinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır. ASÖ ile
kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım arasında negatif yönde korelasyon olduğu saptanırken (p<0.05),
çaresiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğu bulunmuştur (p<0.05).
Katılımcıların eğitim durumu ile ASÖ (Z=4.189; p=0.001), ABSÖ (Z=2.841; p=0.004), çaresiz yaklaşım (Z=3.123;
p=0.002) ve boyun eğici yaklaşım (Z=2.679; p=0.007) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar olduğu
belirlenmiştir.
Sonuç ve Öneriler: Adölesan çocuğa sahip anne ve babaların, stresle başa çıkmada etkili yöntemleri
kullanmalarına yönelik olarak yapılan sağlık eğitimlerinin hem ebeveynlerin hem de adölesanların sağlığını
koruma ve geliştirmede etkili olacağı değerlendirilmektedir.
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Determination of Stress Level and State of Coping With Stress on Adults Having Adolescent Children
Dr. Serpil Özdemir1, Öğr. Hem. Gamze Cebeci2, Öğr. Hem. Cisem Yılmaz2, Öğr. Hem. Ecenur Ataç2, Prof. Dr.
Bilal Bakır3, Öğr. Hem. Zekiye Yaşar2, Öğr. Hem. Gözde Gedik2
1Halk

Sağlığı Hemşireliği BD, GATA HYO
Hemşirelik Yüksek Okulu
3GATA Halk Sağlığı BD
2GATA

Objective: The aim of this study is to determine the stress level and state of coping with stress on adults having
adolescent children.
Material-Method: This descriptive study was conducted between March 2013 and January 2014. The sample of
the study was 547 volunteer parents with the scope of individuals admitted to Gülhane Military Medical Faculty
Training and Research Hospital for any reason and the employees of Gülhane Military Medical Academy who have
children aged 11-24 years. Data collection form was comprised of socio-demographic enquiry (26 items),
Perceived Stress Scale (14 items), Parent Stress Scale (16 items), Stress Coping Manners Scale (30 items). Data was
analyzed with SPSS 15.0 Program Package. Relation among dependent and independent variables was
investigated with Mann Whitney U test and Spearman correlation analysis.
Results: In our study mean age of parents and children were respectively, 44.08±5.50 years and 17.20±6.27 years.
Nearly half of the participants (n=259, 47.3 %) reported themselves being considerate to their children. Mean
Parent Stress Scale score was 52.38±6.64, connoting a high level of stress. Mean Perceived Stress Scale score was
25.85±7.68, meaning a moderate level. A negative correlation was determined among Perceived Stress Scale
scores, self-confident approach and optimistic approach despite the positive correlation among desperate
approach and submissive approach (p<0.05). There were statistically significant differences in mean Perceived
Stress Scale scores (Z=4.189; p=0.001), mean Parent Stress Scale scores (Z=2.841; p=0.004), desperate approach
(Z=3.123; p=0.002) and submissive approach (Z=2.679; p=0.007) of participants according to educational level.
Conclusion: It is suggested that health education on using effective methods of coping with stress for parents who
have adolescent children, contributes to preservation and promotion of health both in parents and adolescents.
Keywords: cope with stress, adulth mental health, adolescent health, nursing
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POSTER OTURUMU:1
[PS-001]

TARİH:01.09.2014

SAAT:09:00-17:30

Kastamonu üniversitesi'nde öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin ruhsal hastalıklara
karşı inançları ve psikiyatri hemşireliği dersinin etkisi
Ayfer Öztürk, Havva Kaçan Softa, Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu
Kastamonu Üniversitesi, Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

[PS-002]

Ebelik bölümü öğrencilerinin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi
Maral Kargın, Evrim Çelebi
Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksek Okulu

[PS-003]

Ebelik bölümü öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin belirlenmesi
Maral Kargın, Evrim Çelebi
Fırat Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

[PS-004]

Hemşire öğrencilerin ruhsal hastalıklara karşı inançlarının belirlenmesi
Ayşe Keskin1, Neşe Mercan2
1Gülhane
2Gülhane

[PS-005]

Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksek Okulu, Ankara
Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Hemşireliği Bilim Dalı, Ankara

Psikiyatri hemşireliği ve uzaktan eğitim
Belgin Boz Yüksekdağ
Anadolu Üniversitesi

[PS-006]

Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi alan öğrencilerin klinik deneyimlerine ilişkin
yeterlilik algıları
Hatice Öner Altıok, Mehtap Kızılkaya, Fatma Demirkıran
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksek Okulu Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği
Ana Bilim Dalı

[PS-007]

Hemşirelik bölümünde öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin ruhsal hastalıklara
bakış açılarının belirlenmesi
Şule Karadağ1, Hatice Çalık1, Hülya Arslantaş2, Filiz Adana3
1Adnan

Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı
Yüksek Lisans Öğrencileri, Aydın
2Adnan

Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağlılğı Ve Hastalıkları Hemşireliği
Anabilimdalı Öğretim Üyesi, Aydın
3Adnan

Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlılğı Hemşireliği Anabilimdalı
Öğretim Üyesi, Aydın
[PS-008]

Hemşirelik Öğrencilerinde Öfke ve Kişilerarası İlişkiler
Eda Kiraz1, Fatma Demirkıran2, Filiz Adana3
1Adnan

Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Aydın
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2Adnan

Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Aydın
3Adnan

Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi, Aydın
[PS-009]

Hemşirelik öğrencilerinin empatik beceri düzeylerinin bazı değişkenler açısından
incelenmesi
Orkun Erkayıran1, Süleyman Ümit Şenocak1, Pelin Karataş2, Fatma Demirkıran3
1Arş.

Gör. Adnan Menderes Üniversitesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı,
Aydın
2Arş. Gör. Adnan Menderes Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı,
Aydın
3Prof. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı,
Aydın
[PS-010]

Öğrencilerin psikiyatri hemşireliği dersi uygulamalarında terapötik iletişim tekniklerini
kullanabilme düzeylerinin değerlendirilmesi
Hatice Tambağ, Rana Can
Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu

[PS-011]

Öğrencilerin psikiyatri hemşireliği dersi uygulamalarında NANDA hemşirelik tanılarını
belirleme düzeylerinin değerlendirilmesi
Hatice Tambağ, Rana Can
Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu

[PS-012]

Akıl sağlığı ve psikiyatri dersi alan hemşirelik öğrencilerinin akıl sağlığı ve psikiyatri
dersini değerlendirmesi
Songül Duran
Balıksir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu

[PS-013]

Hemşirelik öğrencilerinin girişimciliklerinin incelenmesi
Gönül Özgür1, Gizem Beycan Ekitli1, Merve Uğuryol1, Dilek Karakaya2
1Ege
2Ege

[PS-014]

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi / İzmir
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi / İzmir

İlk acil yardım ve hemşirelik programında okuyan öğrencilerin kötü haber verme ve
iletişim beceri eğitimine ilişkin görüşleri
Yasemin Ucun
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Bilecik

[PS-015]

Hemşirelik öğrencilerinin bilişim teknolojilerini kullanma konusundaki bilgi, tutum,
davranışları ile problem çözme becerisi arasındaki ilişki
Özge Kaynak1, Ayşe Çevirme1, Gülgün Durat1, Gümrah Duygu Atmaca1, Nezihe Uğurlu2
1Sakarya
2Muğla

[PS-016]

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Sakarya
Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Sakarya

Öğrencilerin hemşireliği tercih etme gerekçeleri ve mesleği uygulamaya yönelik
görüşleri
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Arzu Yüksel
Aksaray Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Aksaray
[PS-017]

Öz-yeterlilik inancı ve hemşirelik
Yasemin Çekiç, Gülsüm Ançel
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara

[PS-018]

Investigation of the relationship between self-awarness skills and difficulties faced by the
clinical nurses
Burcu Çakar1, Birgül Özkan2
1Yıldırım
2Yıldırım

[PS-019]

Beyazıt University Faculty of Health Sciences, Graduate Student, Ankara, Turkey
Beyazıt University Faculty of Health Sciences, Asst. Assoc. Dr., Ankara, Turkey

Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Hastalarla Hemşirelerin Yaşadığı Güçlükler
Hande Demirtaş1, Birgül Özkan2
1Yıldırım

Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara,
Türkiye
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yrd. Doç. Dr., Ankara, Türkiye
[PS-020]

Klinik uygulamaya çıkan hemşirelik öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin
belirlenmesi
Arzu Yüksel
Aksaray Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Aksaray

[PS-021]

Türkiye'de psikiyatri hemşireliği alanındaki akademisyen kadrolarının belirlenmesi
Ayşegül Bilge1, Tuğba Siviloğlu2, Serpil Kuş3
1Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD,İzmir
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD,İzmir
3Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2Ege

[PS-022]

Hemşirelik bugün manevi bakıma nasıl bakmaktadır?
Nasibe Yağmur Filiz1, Ayşe Çevirme1, Özge Kaynak1, Nezihe Uğurlu2
1Sakarya
2Muğla

[PS-023]

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Sakarya
Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Sakarya

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi dersini alan üniversite öğrencilerinin dersi almadan
ve aldıktan sonraki sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili faktörler
Ayşe Çevirme1, Özge Kaynak1, Nezihe Uğurlu2, Nasibe Yağmur Filiz1, Merve Asar3
1Sakarya

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Sakarya
Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Sakarya
3Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü,Lisans öğrencisi, Sakarya
2Muğla

[PS-024]

Deliryum, demans ve alzheimer tanısı alan hastalara bakım veren hemşirelerin tutum ve
davranışlarının değerlendirilmesi
Behice Belkıs Ayan, Birgül Özkan
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara Türkiye
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[PS-025]

Hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileri düzeyleri ve bazı değişkenlerle olan
ilişkisinin incelenmesi
Süleyman Ümit Şenocak1, Pelin Karataş Hantal2, Orkun Erkayıran1, Fatma Demirkıran3
1Arş.

Gör. Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın
2Arş. Gör. Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın
3Prof. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın
[PS-026]

Effective reflection on clinical competency of nursing students
Zahra Dehghani
Zahra Dehghani, Shiraz University of Medical Sciences(SUMS),Fatemeh(pbuh) Nursing and
Midwifery School

[PS-027]

Effect of education on anxiety level of family with a patients admitted in intensive care
units hospitals Shiraz-Iran
Sakineh Gholamzadeh1, Rohollah Abdolli2, Farkhondeh Sharif3, Aziz Zare4
1Sakineh

Gholamzadeh,Shiraz University of Medical Sciences(SUMS),Community Based
Psychiatric care Research Center
2Rohollah Abdolli,Shiraz University of Medical Sciences(SUMS)
3Farkhondeh Sharif, Shiraz University of Medical Sciences(SUMS),Community Based Psychiatric
care Research Center
4A Zare, Shiraz University of Medical Sciences(SUMS)
[PS-028]

Hemşirelik öğrencilerinde profesyonel değerler
Aysun Babacan Gümüş, Sevinç Şıpkın
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

[PS-029]

Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların tanı dağılımları ve tanımlatıcı özelliklerinin
incelenmesi
Havva Kaçan Softa, Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu, Hülya Köksal, Nilgün Tuzsuz
Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu,Hemşirelik Bölümü

[PS-030]

Bir psikiyatri kliniğinde psikotik bozukluğu olan hastaların, hasta – aile eğitimi
etkinliğinin değerlendirilmesi
Fehime Layık Elmas, Münevver Akın, Melike Dişsiz
Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osaman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HİE
Koord. İstanbul

[PS-033]

Hemşirelik bölümü öğrencilerinde depresif belirtiler ve umutsuzluk düzeyi ile ilişkili
faktörler
Nesrin Çunkuş1, Pelin Karaatlı1, Filiz Adana2, Hülya Arslantaş3
1Adnan

Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencileri, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi, Aydın
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Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Aydın
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Hemşirelerin depresyonu olan hastalara karşı olası tutumları
Haydar Kaya1, Birgül Özkan2
1Yıldırım
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2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yrd. Doç. Dr., Ankara, Türkiye
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Bipolar bozukluk tanısı almış hastalara hemşirelerin tutum ve yaklaşımları
Gökçe Bağcı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

[PS-036]

Öğretim elemanı ve öğrencilerin uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri
Serpil Türkleş
Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

[PS-037]

Alzheimer hastalarında palyatif bakım
Medine Koç, Aygül Kıssal
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, TOKAT

[PS-038]

Yanığa maruz kalmış çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
Zehra Tekin Şener1, Mine Ekinci2, Kübra Güngörmüş2
1Dicle

Üniversitesi Hastanesi, Diyarbakır
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Erzurum

2Atatürk

[PS-039]

Psikiyatri servisinde yatan duygulanım bozukluğu olan hastaların yakınlarının sosyal
destek ve stresle baş etme düzeylerinin belirlenmesi
Uzm. Hemş. Nesibe Günay Molu1, Prof. Dr. Havva Tel2
1Konya

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konya
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi-Sivas

2Cumhuriyet

[PS-040]

Bipolar bozuklukta relapsları önlemeye yönelik uygulanan psikoeğitim girişimleri:
Sistematik derleme
Gülşah Acar, Kadriye Buldukoğlu
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya

[PS-041]

Hemşireler hastanın cinsel sorunlarını ele alıyor mu?
Songül Duran
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Balıkesir

[PS-042]

Psikiyatri hastaları açısından; Hemşire üniformaları
Selma Kaçar1, Leyla Küçük2, Tuba Çömez2, Banu Urersoy1, Fatma Sumeli1, Özgül Taşkıran1
1İstanbul

Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Psikiyatri
Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul
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[PS-043]

Psikiyatri kliniğinde yatan hastaların benlik saygısı düzeyinin bazı değişkenler açısından
incelenmesi
Emine Yılmaz1, Mine Ekinci1, Funda Kavak2
1Atatürk
2İnönü

[PS-044]

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği ABD, Erzurum
Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksek Okulu, Psikiyatri Hemşireliği ABD, Malatya

Humor style and resilience on psychiatry nurses
Emine Yılmaz1, Funda Kavak2, Gülsen Bektaş3, Ümmügülsüm Gül3
1Atatürk

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği ABD, Erzurum
Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksek Okulu, Psikiyatri Hemşireliği ABD, Malatya
3İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik ABD, Malatya
2İnönü

[PS-045]

Posttravmatik büyüme: Zorluklardan güç toplamak
Derya Tanrıverdi1, Ganime Can2
1Gaziantep
2Atatürk

[PS-046]

Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Gaziantep
Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum

Şizofreni hastasına bakım verenlerin yüklerinin ruhsal sağlık durumlarına etkisinin
incelenmesi
Pınar Harmancı1, Zekiye Çetinkaya Duman2
1Pınar

Harmancı Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Çetinkaya Duman Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği

2Zekiye

AD
[PS-047]

Problemli internet kullanımı ve uykusuzluk şiddeti arasındaki ilişki
Gülgün Durat1, Gümrah Duygu Atmaca1, Kevser Özdemir2, Ayşe Çevirme3, Özge Kaynak3
1Sakarya
2Sakarya

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Sakarya
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı,

Sakarya
3Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Sakarya
[PS-048]

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı ile tedavi görmekte olan çocukların
annelerinin stresle başa çıkma yöntemlerinin değerlendirilmesi
Ayça Gürkan1, Aslı Şayir1, Gülseren Keskin2
1Ege
2Ege

[PS-049]

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Siber zorbalık ve kişilik profili arasındaki ilişki
Gümrah Duygu Atmaca1, Gülgün Durat1, Özlem Şimşek2, Kevser Özdemir3
1Sakarya

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Sakarya
Üniversitesi Rektörlük Yabancı Diller Bölümü, Sakarya
3Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı,
Sakarya
2Sakarya

[PS-050]

Psikiyatri hemşireliğinde ikincil travmatik stres
Ayça Gürkan1, Nihan Akar2
1Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı,İzmir
Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı,Manisa

2Celal
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[PS-051]

Panik bozukluk tanısı konmuş hastaların yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi
Nurten Gülsüm Bayrak1, Makbule Batmaz2
1Prof.

2Haliç

[PS-052]

Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi
Üniversitesi

Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinde yaratıcılık
Mahire Olcay Çam, Emel Öztürk Turgut
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

273

POSTER OTURUMU:2
[PS-053]

TARİH:02.09.2014

SAAT:09:00-16:00

Hemşire-hasta/hasta yakını ilişkisinde Sınır Düzeyi İndeksi’nin güvenirliği çalışması
Gamze Sarıkoç1, Meral Demiralp3, Cengiz Han Açıkel2
1Gülhane

Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Hemşireliği B.D., Ankara
Askeri Tıp Akademisi, Halk Sağlığı A.D., Ankara
3Psikiyatri Hemşireliği B.D.
2Gülhane

[PS-054]

Antisosyal kişilik bozukluğu olan bireylere verilen psikoeğitimin öfke davranışlarına
etkisinin incelenmesi
Havva Gezgin Yazıcı1, Makbule Batmaz2
1İzmir Asker Hastanesi Psikiyatri Kliniği
2Haliç Üniversitesi Hemşirelik Bölümü

[PS-055]

Psikiyatri hastanelerinde çalışan hemşirelerde hasta agresyonuna gösterilen tepkiler ile
tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesi
Seda Öner1, Fatma Eker2
1Düzce
2Düzce

[PS-056]

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Düzce
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Düzce

Şizofreninin sonuçları
Tülay Yılmaz Bingöl1, Havva Tel2
1Gazi

Osman Paşa Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Tokat
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sivas.

2Cumhuriyet

[PS-057]

Zor hastalar ve hemşirelik bakımı için çözüm önerileri
Fatma Ayhan1, Mehtap Çöplü1, Sema İçel2, Birgül Özkan3
1Karamanoğlu

Mehmetbey Üniversitesi, Karaman
Üniversitesi, Adıyaman
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara
2Adıyaman

[PS-058]

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı alan hastalarla çalışan hemşirelerin yaşadıkları
güçlükler
Hacer Ak1, Birgül Özkan2
1Turgut

Özal Üniversitesi,Hemşirelik Yüksekokulu, Ankara
Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara

2Yıldırım

[PS-059]

Psikiyatri hastaları ve özerklik
Aysun Babacan Gümüş1, Sevinç Şıpkın1, Gülseren Keskin2
1Çanakkale
2Ege

[PS-060]

Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yaşlılarda yaşam doyumunu etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi
Havva Kaçan Softa, Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu, Semih Yavuz, Orhan Doğan
Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu,Hemşirelik Bölümü

[PS-061]

Türkiye' de Toplum Ruh Sağlığı Merkezi gelişim süreci: Psikiyatri hemşireliği nerede?
Nazan Turan1, Gülsüm Ançel2
274

1Özel

Bayındır Hastanesi, Ankara
Üniversitesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı,Ankara

2Ankara

[PS-062]

Hastanede yatan çocuk-ergenin ruh sağlığının korunmasında pediatri hemşiresinin rolü
Tufan Aslı Sezer1, Ayşe Yılmaz2, Cansu Akdağ2, Sevil Çınar2, Funda Aslan2
1Ankara

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Anabilim Dalı
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

2Hacettepe

[PS-063]

Yaşamı tehdit eden hastalığa sahip ebeveynlerin çocukları
Cansu Akdağ1, Sevil Çınar1, Ayşe Yılmaz1, Tufan Aslı Sezer2, Funda Aslan1
1Hacettepe
2Ankara

[PS-064]

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Anabilim Dalı

Üniversite 1. sınıf öğrencilerin üniversite yaşamına uyum ve psikolojik sağlamlık
düzeylerinin incelenmesi
Nalan Gördeles Beşer, Figen İnci
Niğde Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

[PS-065]

Adölasan grubu öğrencilerde tik belirtileri ve ruhsal durum arasındaki ilişki
Tuba Sever1, Mine Ekinci2, Kübra Güngörmüş2
1Çankırı
2Atatürk

[PS-066]

Çerkeş Toplum Sağlığı Merkezi, Ankara
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Erzurum

Üniversite öğrencilerinde depresyon farkındalığı
Songül Yaman, Demet Açıkgöz, Emine Doyğun, Deniz Karaca, Gözde Mısır, Elif Aşık, Sevil
Albayrak
Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

[PS-067]

The influence of assertiveness training on self-esteem in female students of government
high-schools of shiraz city: a randomised controlled trial
Giti Setoodeh1, Pooran Tavakkoli1, Bahman Dashtbozorgi2
1Spsychiatric

Nursing Department, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of
Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2Spsychiatric Nursing Department, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz University of
Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
[PS-068]

Prevalence of depression among osteoarthritis clients in baguio city
Florence L. Pulido, Dulcie Amor B. Agad, Charles Fred B. Agustin, Nikki P. Balegan, Sharmaine
Khaye O. Boado, Ciarra O. Bucsit, Jaedlyn P. Esalley, Gizelle Anne D. Juico, Jobelle D. Mordenio,
Giulia Ariela P. Navarro, Marie Rosario M. San Andres, Carmelle Joy R. Taal
School of Nursing, Saint Louis University, Baguio City, Philippines

[PS-069]

The role of the nurse in preventing the abuse and neglect of the elderly
Hatice Tambağ
Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu
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[PS-070]

Şizofreni hastalarının ve hasta yakınlarının eğitim gereksinimleri
Kerime Bademli1, İlkay Keser1, Neslihan Lök1, Gülşah Acar1, Ayten Kılıç Kaya2, Hatice
Güvendiren2, Kadriye Buldukoğlu1
1Akdeniz
2Antalya

[PS-071]

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya
Eğitim Araştırma Hastanesi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Antalya

Lise öğrencilerinin atılganlık düzeyleri ve akran baskısı
Behice Aslı Döngelli1, Sibel Asi Karakaş2
1Karadeniz
2Atatürk

[PS-072]

Ereğli Devlet Hastanesi, Ereğli, Zonguldak
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum

Birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuran bireylerin ruhsal durumlarının
belirlenmesi
Arzu Yıldırım1, Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar1, Mehmet Oğuz Çetin2, Burcu Kaya1
1Erzincan
2Erzincan

[PS-073]

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Erzincan
Halk Sağlığı Müdürlüğü, Erzincan

Mental health of EMT students
Sied Saeed Najafi, Marzieh Momennasab
Nursing Department, Nursing and midwifery school,Shiraz University of Medical Sciences,
Shiraz, Iran

[PS-074]

Özel bir şirkette çalışan bireylerin aleksitimi düzeylerinin belirlenmesi
Gülşah Yüzeroğlu1, Tülay Demiray2, Ümran Dal2
1Özel

Kurum, İstanbul.
Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, KKTC.

2Yakın

[PS-075]

Çocuklarda somatizasyon ve etkileyen psikolojik faktörler
Fatma Nevin Şişman, Nurcan Kolaç
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İstanbul

[PS-076]

Çocuklarda ruhsal uyumun aile işlev sorunları ile ilişkisi
Nurcan Kolaç, Fatma Nevin Şişman, Safiye Yılmaz, Gülfem Sakallıoğlu
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İstanbul

[PS-077]

Eşi başka bir şehirde çalışan kadınların yaşadığı güçlükler: Niteliksel bir çalışma
Meltem Meriç
Beytepe Asker Hastanesi, Ankara

[PS-078]

Huzurevinde ve ev ortamında yaşayan yaşlıların yaşam doyum düzeylerinin ölüm kaygı
düzeyine etkisi
Perihan Karadelioğlu1, Sevim Buzlu2
1Darülaceze
2İstanbul

Başkanlığı, İstanbul; Haliç Üniversitesi, İstanbul
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
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[PS-079]

Üniversite öğrencilerinde kontrol odağı: Sigara içme ve sosyodemografik değişkenler
yönünden bir değerlendirme
Aysun Babacan Gümüş, Sevinç Şıpkın
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Çanakkale

[PS-080]

The survey on mental health of nursing students, Islamic Azad University of Kaleybar,
East Azarbaijan, Iran
Saeed Talebi, Fatemeh Ghamkhar, Shahrokh Shirazi, Masoumeh Fadaei, Yaghoub Nasiri, Hamid
Moharami
Islamic Azad University, Kaleybar Branch.

[PS-081]

4-6 yaş çocuğa sahip annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının incelenmesi
Elif Arslan1, Esra Engin2, Emel Öztürk Turgut2
1Ege
2Ege

[PS-082]

Üniversitesi Hemşirelik Fak., İntörn Öğrenci
Üniversitesi Hemşirelik Fak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Hemşirelik öğrencilerinin aşk tutumları ile kişilerarası ilişki tarzları arasındaki ilişkinin
incelenmesi
Nimet Cem Özdemir1, Esra Engin2, Emel Öztürk Turgut2
1Ege
2Ege

[PS-083]

Üniversitesi Hemşirelik Fak., İntörn Öğrenci
Üniversitesi Hemşirelik Fak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin psikiyatri dışı kliniklerde psikososyal bakım
uygulama düzeylerinin belirlenmesi
Gonca Üstün
Amasya Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Amasya

[PS-084]

Postoperatif dönemdeki ağrının hastaların anksiyete ve depresyon düzeyine etkisi
Serpil Dursun1, Sibel Asi Karakaş2
1Gülhane
2Atatürk

[PS-085]

Askeri Tıp Akademisi, Ankara
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Erzurum

Acil servis hemşirelerinin empati düzeyinin ruhsal hastalıklara yönelik sosyal mesafe ve
tutumlarına etkisi
Leyla Baysan Arabacı1, Ayşe Büyükbayram1, Ceyda Başoğul2, Merve Kaval3, Elif Pilge4, Ayşegül
Kılıçkaya4
1İzmir

Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
4İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Akdeniz

[PS-086]

Miyokard infarktüsü geçiren hastalarda problem çözme becerisi ve psikiyatrik belirtiler
arasındaki ilişki
Serpil Çiftçi1, Döndü Çuhadar2
1Gaziantep

Üniversitesi, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, KBB Kliniği, Gaziantep
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği
Anabilim Dalı
2Gaziantep
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[PS-087]

Diyabetli bireylerde kognitif fonksiyonların ve sosyal desteğin değerlendirilmesi
Feride Taşkın Yılmaz1, Selma Sabancıoğulları1, Azime Karakoç Kumsar2, Kadriye Aldemir1
1Cumhuriyet
2Biruni

[PS-088]

Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Sivas, Türkiye
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İstanbul Türkiye

Hastanede yatan bireylerde yalnızlık ve başetme özellikleri
Gülgün Sevimligül1, Selma Sabancıoğulları2, Saliha Alkan Hallaç3
1Cumhuriyet

Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Sivas. Türkiye
Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu, Sivas, Türkiye
3Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Antalya, Türkiye
2Cumhuriyet

[PS-089]

Kronik ruhsal hastalığı olan bireylerde fiziksel hastalık görülme durumu
Sibel Arguvanlı Coban, Gülsen Terakye
Melikşah Universitesi Saglık Bilimleri Fakultesi, Kayseri

[PS-090]

Burden of caring for oncology patients and ınvestigation of perceived social support
Seyhan Sarıtaş1, Funda Kavak2, Asude Aksoy3, Serdar Sarıtaş4
1İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksek Okulu, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, Malatya
2İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksek Okulu, Psikiyatri Hemşireliği ABD, Malatya
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji ABD, Elazığ
4İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksek Okulu, Cerrahi Hemşireliği ABD, Malatya

[PS-091]

KLP hemşireliği ve hastane uygulamasında psikososyal bakımın önemi
Hatice Günaydın
Konya Numune Hastanesi, Eğitim birimi

[PS-092]

Karalığın içinden
Hanife Doğu Adaş
Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara

[PS-093]

Çocukluk çağı uyku sorunları: Bağlanma açısından gözden geçirilmesi
Gülseren Keskin1, Aysun Babacan Gümüş2
1Ege

Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Onsekiz mart Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

2Çanakkale

[PS-094]

Hastanın kaliteli vedasına yardım: Olgu sunumu
Şennur Küçükçoban
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Ankara

[PS-095]

Kronik hastalıklara psikososyal uyumda anksiyete ve depresyon
Nermin Erdoğan1, Elif Aşık2
1Ankara

Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Yüksekokulu

2Kırıkkale

[PS-096]

Bütüncü yaklaşım çerçevesinde hemşirelik bakımında ihmal edilen psikolojik boyut
Ege Miray Eyrenci
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı, Trabzon
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[PS-097]

Osteoporozlu hastalarda ruhsal durum değerlendirmesi
Gönül Özgür1, Emel Öztürk Turgut1, Melek Sarıgöz2
1Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD
Devlet Hastanesi

2Akhisar

[PS-098]

İnternet bağımlılığı ve problemli internet kullanımı konulu ulusal yayınların incelenmesi
Emre Sarıçil, Sibel Coşkun
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksek Okulu

[PS-099]

Alkolik ebeveyne sahip çocuk ve ergenlerin yaşadığı psikososyal sorunlar ve psikiyatri
hemşireliği
Derya Küliğ1, Esra Engin2, Şeyda Dülgerler2
1Ege
2Ege

[PS-100]

Üniversitesi Hastanesi
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı

Bir devlet üniversitesi öğrencilerinin alkol ve madde kullanma durumları ile kişilik
özelliklerinin ilişkisi
Nevin Onan, Hilal Kaplan, Büşra Yalçın, Sümeyye Erbaş, Deniz Yıldırım, Gül Ünsal Barlas, Semra
Karaca, Yüksel Can Öz
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Ana
Bilim Dalı, İstanbul

[PS-101]

Difficulties faced by the nurses working with substance use disorder patients
Merve Güleşen, Günseli Turgut, Birgül Özkan
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ANKARA
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POSTER OTURUMU:3
[PS-103]

TARİH:03.09.2014

SAAT:09:00-17:00

Adli psikiyatri hemşireliği
İlker Yılmaz1, Nuray Şimşek2
1Erciyes
2Erciyes

Kayseri
[PS-104]

Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Kayseri
Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı,

Çocuğa yönelik cinsel istismarda ekip yaklaşımı
Nimet Saygın1, Merve Acar Çetinkaya1, İlkay Kayacan Keser2
1Antalya

2Akdeniz

[PS-105]

Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İzlem Merkezi, Antalya
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya

0-4 yaş arası çocuklarda cerebellum boyutlarının MRG ile değerlendirilmesi
Fatma Ayhan1, Gülay Yeginoğlu2, Sibel Kul3
1Yıldırım

Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği,Ankara
Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilimdalı, Trabzon
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilimdalı, Trabzon
2Karadeniz

[PS-106]

Fitoterapötik bir antidepresan: Binbirdelikotu (Hypericum perforatum)
Çağatay Üstün1, Nuray Demirci1, Fatma Ayhan2
1Ege

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, İzmir
Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

2Yıldırım

[PS-107]

Psikoeğitimin, bir grup yüksekokul öğrencisinde iletişim becerileri, benlik saygısı ve öfke
ifade etme durumları üzerine etkisi
Sevinç Mersin1, Meral Demiralp2, Emine Öksüz3
1Bilecik

Şeyh Edebali Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Bilecik

2Ankara
3GATA,

[PS-108]

Hemşirelik Yüksek Okulu, Ankara

Üniversite öğrencilerinde algılanan stres, sosyal amaç ve kendini anlatma düzeyi
Nevin Günaydın
Ordu Üniversitesi

[PS-109]

Huzurevinde kalan yaşlılarda depresyon, moral durumu ve yeti yitiminin
değerlendirilmesi
Nevin Günaydın
Ordu Üniversitesi

[PS-110]

Nature and dimensions of compulsion in Iranian patients with ICD: A qualitative study
Niloofar Pasyar1, Farkhondeh Sharif1, Mahnaz Rakhshan1, Mohammad Hussein Nikoo2, Elham
Navab3
1Shiraz

University of Medical Sciences(SUMS)
University of Medical Sciences(SUMS). Cardiovascular research center
3Tehran University of Medical Sciences
2Shiraz
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[PS-111]

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD hemşirelik indikatörleri
Selma Kaçar, Özlem Yalçın, Şaziye Özben, Neslan Ayar, Fatma Sumeli, Özgül Ekiz, Sadiye
Eryılmaz, Nalan Gülpınar, Menekşe Arslan, Nursel Avşar, Yasemin Aydın, Banu Ürersoy
İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, İstanbul

[PS-112]

Hemşirelik eğitimi alan 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülük ve mesleki benlik
saygı düzeyleri
Mahmut Evli, Nuray Şimşek, Nurcan Uzdil
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Kayseri

[PS-113]

Psikiyatri hastalarında obezite ve benlik saygısı
Havva Tel1, Tülay Yılmaz Bingöl2
1Cumhuriyet
2Gazi

[PS-114]

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sivas.
Osman Paşa Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Tokat.

Psikiyatri hastalarında fiziksel hastalık ve yaşam kalitesi
Havva Tel1, Tülay Yılmaz Bingöl2
1Cumhuriyet
2Gazi

[PS-115]

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sivas.
Osman Paşa Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Tokat.

Hemşirelerin uyku kalitesi ile ruh sağlığı arasındaki ilişki
Şeyda Öztuna
Zile Devlet Hastanesi, Çocuk Servisi, Tokat

[PS-117]

Depression and its associated factors among the students of School of Nursing and
Midwifery in Shiraz University of Medical Sciences
Mozhgan Rivaz1, 2. pymaneh Shokrollahi2, 4. ladan Zarshenas3, 5. iman Chatrabgon4, 3. soraya
Ghadakpour5
1Shiraz

University of Medical Sciences Faculty of Nursing &Midwifery. Shiraz, Iran
International Azad University, Firozabad, Iran
3member of educational research &development center. Shiraz University of Medical Sciences,
Shiraz, Iran
4Shiraz University of Medical Sciences Faculty of nursing & midwifery, Shiraz, Iran
5Shiraz University of Medical Sciences. Shiraz, Iran
2IAU

[PS-118]

Yetiştirme yurdunda kalan çocukların genel ruhsal sağlığı ve etkileyen faktörlerin
incelenmesi
Havva Kaçan Softa, Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu, Ayça Sivrikaya, Ayşe Süngü
Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

[PS-119]

Hemşirelik öğrencisinde algılanan ssosyal destek
Havva Kaçan Softa, Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu, Ayfer Öztürk, Neslihan Çatal
Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

[PS-120]

Bayan Öğretim elemanlarının meme kanserine bakışı ve kanser korkusunun incelenmesi
Ayfer Öztürk, Serhat Böçkün, Hülya Uçukoğlu, Üzeyir Garip
Kastamonu Üniversitesi, Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
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[PS-121]

Anne-babası boşanmış olan çocukların ruhsal durumlarının değerlendirilmesi ve
psikolojik sağlamlık düzeyleri
Sakine Erakman
Karabük Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Karabük

[PS-122]

Ailelerin DEHB’na bakışları ve aile eğitimi
Sibel Öztürk1, Mehtap Uzel2, Derya Gürel3
1Çukurova

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Balcalı Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü,
Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D., Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Balcalı Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Adana
[PS-123]

Yaşlılarda sosyo-demografik özelliklerin sağlıklı yaşam davranışlarına etkisinin
incelenmesi
Ayça Gürkan1, Armağan Ersoy1, Gülseren Keskin2
1Ege
2Ege

[PS-124]

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Yaşlı bireylerde dini inanç durumu ve psikolojik genel iyilik halinin belirlenmesi
Nuray Şimşek1, Nazan Kılıç Akça2, Sibel Şentürk3
1Erciyes

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
3Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
2Bozok

[PS-125]

Üniversite öğrencilerindeki ruhsal belirtilerde otomatik düşüncelerin rolü
Dilek Avcı, Kevser Tarı Selçuk
Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu, Balıkesir, Türkiye.

[PS-126]

Yaşlılıkta psikososyal değişim
Feray Fatma Selvi1, Sibel Asi Karakaş2
1Konya

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyhekim Psikiyatri Kliniği, Konya
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum

2Atatürk

[PS-127]

İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde ana-baba tutumları ve somatik belirtilerin
incelenmesi
Semra Karaca, Gizem Çelebi, Zeynettin Bilen, Merve Özvatan, İsmet Timur, Gül Ünsal Barlas,
Nevin Onan, Yüksel Can Öz
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Ana
Bilim Dalı, İstanbul

[PS-128]

Hemşirelik öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzları ile yaşam doyumu düzeyleri
arasındaki ilişkinin incelenmesi
Nurgül Kurt, Nuray Şahin Orak
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
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[PS-129]

İletişim teknikleri dersinin değerlendirilmesi: Nitel bir araştırma
Sevinç Mersin
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Bilecik

[PS-130]

Body ımage quality of life ınventory (BIQLI)-Beden imgesinin yaşam niteliğine etkisi
envanteri (BİYNEE)’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Meral Demiralp1, Bahtiyar Demiralp2, Gamze Sarıkoç3, Emine İyigün4, Cengizhan Açıkel5, Mustafa
Başbozkurt6
1Psikiyatri

Hemşireliği Öğretim Üyesi (E)
Medipol Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji AD
3GATA Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği BD
4GATA Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hemşireliği BD
5GATA Biyoistatistik BD
6GATA Ortopedi ve Travmatoloji AD
2İstanbul

[PS-131]

Eşduyum yorgunluğu: Kavram analizi
Gülay Yılmaz1, Besti Üstün2
1Bozok

Üniversitesi Sağlık Yüksekakulu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı,

Yozgat
2Emekli Öğretim Üyesi
[PS-132]

Erenköy Psikoterapi Merkezi gündüz tedavisi programı
Meral Çelik Arnik, Buket Canan, Serhat Çıtak
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Terapi Merkezi; İstanbul

[PS-133]

Yabancılaşma kavramı ve psikiyatri hemşireliği
Zümra Ülker Dörttepe1, İlkay Keser2
1Uşak

Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Uşak
Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya

2Akdeniz

[PS-134]

Hemşirelik öğrencilerinin akademik güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörler
Gönül Özgür1, Emel Öztürk Turgut1, Hilal Çelik2
1Ege
2Ege

[PS-135]

Üniversitesi Hemşirelik Fak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD
Üniversitesi Hemşirelik Fak., Mezun Öğrenci

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’nde sağlık
çalışanlarına yönelik şiddet ve bu şiddetin çalışma performanslarına etkisi üzerine
yapılan bir çalışma
Gülsemin Bostanoğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul

[PS-136]

İntihar sıklığı ve önleme stratejileri
Fatma Ayhan1, Sema İçel2, Mehtap Çöplü1, Birgül Özkan3
1Karamanoğlu

Mehmetbey Üniversitesi,Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Üniversitesi,Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
2Adıyaman
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[PS-137]

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahili ve cerrahi kliniklerinde çalışan
hemşirelerin kriz ve kriz yönetimi hakkındaki düşünceleri
Sema İçel1, Birgül Özkan2, Fatma Ayhan3
1Adıyaman

Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Adıyaman
Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
3Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Karaman
2Yıldırım

[PS-138]

Türkiye’nin batısında hemşireler arası psikolojik şiddet
Dilek Ayakdaş1, Hülya Arslantaş2
1İzmir

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu

2Adnan

[PS-139]

Çalışan ergenlerde arkadaş bağlılığının incelenmesi
Tuğba Kola1, Fadime Bingöl2, Ayşe Ferda Ocakçı3
1Kartal

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul
3Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul
2Marmara

[PS-140]

Çocuk servisi hemşirelerinin öfke düzeyleri ve iş doyumlarının demografik değişkenlerle
ilişkisinin incelemesi
Nurcan Uzdil1, Emriye Hilal Yayan2
1Erciyes
2İnönü

[PS-141]

Üniversitesi
Üniversitesi

Hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencilerinde algılanan sosyal destek düzeyleri, kaygı
düzeyleri ve stresle başa çıkma tarzlarının demografik değişkenlerle ilişkisini incelemesi
Nurcan Uzdil1, Emriye Hilal Yayan2, Erman Yıldız2, Hilal Yıldırım2
1Erciyes
2İnönü

[PS-142]

Üniversitesi
Üniversitesi

Hemşirelerin otonomileri ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki
Gönül Özgür1, Radife Bilgili Kaçmaz2, Gizem Beycan Ekitli1
1Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi / İzmir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2Konya

[PS-143]

Hemşirelik öğrencilerinin duygu gereksinimlerinin incelenmesi
Gönül Özgür1, Gizem Beycan Ekitli1, Sibel Körklü2
1Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi / İzmir
Hastanesi / Kayseri

2Acıbadem

[PS-144]

Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin entegre eğitim programında problem çözme
becerileri
Gönül Özgür1, Burcu Arıoğlu2, Hacer Demirkol1
1Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim
Dalı,İzmir
2Adana Numine Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Hemşire,Adana
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[PS-145]

Bir bakım evinde görev yapan bireylerin maruz kaldıkları şiddetin ruhsal hastalık
inancına etkisi
Kübra Güngörmüş, Hatice Durmaz
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,Psikiyatri Hemşirelği Ana Bilim Dalı,Erzurum

[PS-146]

Hemşirelerde psikolojik dayanıklılık
Olcay Çam1, Ayşe Büyükbayram2
1Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı,İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,Ruh Sağlığı ve
Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı,Izmir
2İzmir

[PS-147]

Gazi Üniversitesi Hastanesi acil servis ve yoğun bakım kliniklerinde çalışan hemşirelerin
çatışma çözme algısı
Gülşah Ünal
Gazi Üniversitesi Hastanesi, Acil Servis,Ankara

[PS-148]

Akademisyenlerin temel psikolojik ihtiyaçlarının çeşitli değişkenler açısından
incelenmesi
Süreyya Türk Öğün1, Doç. Dr. Gül Ünsal Barlas2, Dr. Nevin Onan2
1Çalışmıyorum
2Marmara

[PS-149]

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı,İstanbul

Hemşirelerin kişilik özellikleri ve işyeri zorbalığı yaşama düzeyleri ilişkisi
Gönül Özgür1, Ayşegül Savaşan2
1Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2İzmir

[PS-150]

Akademisyen hemşirelerin akademik güdülenme düzeyleri ve etkili etmenler
Gönül Özgür1, Gizem Beycan Ekitli1, Sultan Şahin Tosun2
1Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi / İzmir
Kocatepe Üniversitesi Hastanesi / Afyon

2Afyon

[PS-151]

Üniversite öğrencilerinin depresyon düzeylerinin incelenmesi
Esra Engin1, Gizem Beycan Ekitli1, Meltem Ağırman2, Burak Yurtseven3
1Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi / İzmir
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi / İzmir
2Kartal

[PS-152]

Mobbing
Mehmet Karakaş, Arzu Yüksel
Aksaray Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,Aksaray

[PS-153]

Mental health of freshman students: a longitudinal study
Marzieh Momennasab, Sied Saeed Najafi
Nursing Department, Nursing and Midwifery school, Shiraz University of Medical Sciences,
Shiraz, Iran
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[PS-154]

Living with and caring for patients with alzheimer’s disease in nursing homes
Shahrzad Yektatalab1, Farkhondeh Shirif2, Mohammad Hossein Kaveh3, Masoud Fallahi
Khoshknab4, Peyman Petramfar5
1Department

of Nursing, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
Based Psychiatric Care Research Center, Department of Nursing, Shiraz University
of Medical Sciences, Shiraz, Iran
3Department of Health Education, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
4Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
5Department of Neurology, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
2Community

[PS-155]

Hemşirelik öğrencilerinin sosyotropi-otonomi kişilik özellikleri ile özgecilik düzeyleri
arasındaki ilişkinin incelenmesi
Oya Sevcan Orak1, Gözde Yıldız Daş2, Gonca Üstün2, Nurgül Karakurt3, Tuba Korkmaz4
1Ordu

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ordu
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Amasya
3Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakımı Bölümü,Erzurum
4Mevlana Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Konya
2Amasya

[PS-156]

Bir grup psikiyatri hastasında ilaç uyumu
Simla Sineren, Rüveyda Yüksel
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu, Nevşehir

[PS-157]

Elderly patient’s perception of privacy: a qualitative study
Camellia Torabizadeh1, Alireza Moayedi2
1Camellia

Torabizadeh, Shiraz University of MedicalSciences(SUMS),Fatemeh(pbuh) Nursing
and Midwifery School
2Alireza Moayedi,Shiraz University of Medical Sciences(SUMS)
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[PS-001]-Kastamonu üniversitesi'nde öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin ruhsal hastalıklara
karşı inançları ve psikiyatri hemşireliği dersinin etkisi
Ayfer Öztürk, Havva Kaçan Softa, Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu
Kastamonu Üniversitesi, Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
Amaç: Bu çalışma Kastamonu Üniversitesi’nde öğrenim gören hemşirelik bölümü öğrencilerinin ruhsal
hastalıklara karşı inançlarını ve Psikiyatri Hemşireliği dersinin etkisini değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı
tipte bir araştırma olarak planlanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin ruhsal hastalıklara karşı inançlarının soyodemografik özelliklerle ilişkisi değerlendirilmiştir.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın örneklemini Kastamonu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü ögrencilerinden iki
grup oluşturmaktadır. Birinci grup psikiyatri teori ve uygulama eğitimini almayan (3. sınıf); ikinci grup
psikiyatri teori ve uygulama eğitimi alan (4. sınıf) öğrencilerinden oluşturulmuştur. Çalışma, 80’i 3. Sınıf, 75’i 4.
Sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 155 öğrenci ile 21 Mart- 21 Nisan 2014 tarihleri arasında tamamlanmıştır.
Araştırmanın verileri Sosyo-demografik Bilgi Formu ve Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği (RHYİÖ) ile
toplanmıştır. Veri girişi ve analizler SPSS 15.0 İstatistik Paket Programıyla yapılmış, gruplar arasındaki farkı
karşılaştırmada ki-kare yöntemi kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin psikiyatr ve/veya psikoloğa gitme durumlarına göre RHYİÖ puan ortalamalarının
dağılımlarına bakıldığında, psikiyatr ve/veya psikoloğa gitmeyen öğrencilerin giden öğrencilere göre;
Çaresizlik-Kişilerarası İlişkilerde Bozulma (p=0,03, p<0,05) ve Tehlikelilik (p=0,027, p<0,05) alt ölçeklerinin
puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur. Karşılaştırılan diğer parametrelerde anlamlı fark bulunmamıştır.
Sonuç: Daha önce bir psikiyatr ve/veya psikologdan yardım almamış öğrencilerin yardım alan öğrencilere göre
daha fazla ruhsal hastalığa ilişkin olumsuz inanca sahip oldukları bulunmuştur. Psikiyatri dersi ve uygulaması
alan öğrenciler ile almayan öğrenciler arasında Ruhsal hastalıklara yönelik inançlar bakımından anlamlı fark
bulunmamakla birlikte, genel olarak ruhsal hastalıklara yönelik olumsuz inançlara sahip oldukları
bulunmuştur. Bunun nedeni olarak, Psikiyatri eğitimini teorik olarak okulda alsalar bile uygulama alanındaki
yetersizlik nedeni ile sahada psikiyatri hastası ile karşılaşma imkanı bulamamaları gösterilebilir. Psikiyatri
hemşireliği araştırmacılarının, psikiyatri dersi müfredatlarında öğrencilerin psikiyatri hastalarına karşı
olumsuz inançları azaltmaya ve bu konuda farkındalık yaratmaya yönelik psiko eğitimsel programlara daha
fazla yer vermeleri önerilebilir. Ayrıca konuyla ilgili farklı tipte eğitim- öğretim yürüten ve daha geniş psikiyatri
uygulama alanına sahip hemşirelik okullarından oluşan daha geniş örneklem gruplarında çalışmalar yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, ruhsal hastalık, inançlar, psikiyatri eğitimi
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[PS-002]-Ebelik bölümü öğrencilerinin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi
Maral Kargın, Evrim Çelebi
Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksek Okulu
Amaç: Araştırma, ebelik öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın evrenini Fırat Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümünde öğrenim
gören 302 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, tüm evrene ulaşılmaya
çalışılmıştır. Araştırmada hastalık, okula devamsızlık, kayıt dondurma vb. nedenlerle 40 öğrenciye
ulaşılamamıştır. Araştırma 262 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler 2012-2013 eğitim ve öğretim
yılının bahar dönemini kapsayan Mayıs ve Haziran aylarında toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak
öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirleyen 14 sorudan oluşan anket formu ve İletişim Becerileri
Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama ve yüzdelikler, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma kapsamına giren öğrencilerin yaş ortalaması 21.59±2.01’dir. Öğrencilerin %26.0’ı 1.sınıf,
%21.0’ı 2. sınıf, %25.2’si 3. sınıf, %27.9’u 4.sınıftır. Öğrencilerin babalarının %66.8’i herhangi bir işte
çalışmakta, annelerinin %88.5’i ev hanımıdır. Babaların %53.1’i ilkokul mezunu, annelerin %55.0’ı ilkokul
mezunudur. Öğrencilerin zihinsel iletişim becerisi puan ortalaması 53.61±5.47, duygusal iletişim becerisi puan
ortalaması 48.88±5.51 ve davranışsal iletişim becerisi puan ortalaması 52.50±4.44, iletişim becerisi toplam
puan ortalaması 155.0±11.41 olarak bulunmuştur.
Sonuç: Öğrencilerin zihinsel, duygusal, davranışsal iletişim becerisinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Kaçıncı sınıf olduğu, mezun olunan lise, kardeş sayısı, kaçıncı çocuk oldukları, anne babanın yaşıyor olup
olmaması, anne baba eğitim düzeyi, anne mesleği, aile tipi ve aylık gelir gibi değişkenlerin iletişim becerileri
üzerinde etkili olmadığı bulunmuştur (p>0.05). Akrabası yanında ikamet edenlerin duygusal iletişim becerisi
puan ortalamasının en düşük olduğu, arkadaşlarıyla birlikte kalanların duygusal iletişim becerisi puan
ortalamasının en yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Babası çalışan öğrencilerin zihinsel ve genel iletişim
becerisi toplam puan ortalaması yüksek bulunmuştur (p<0.05)
Anahtar Kelimeler: ebelik, öğrenci, iletişim becerileri
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[PS-003]-Ebelik bölümü öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin belirlenmesi
Maral Kargın, Evrim Çelebi
Fırat Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu
Amaç: Araştırma, ebelik öğrencilerinin atılganlık düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın evrenini Elazığ Sağlık Yüksekokulu’nda eğitim gören 302 ebelik öğrencisi
oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeden evrenin tamamı araştırma kapsamına alınmış ve 262 öğrenciyle
araştırma tamamlanmıştır. Araştırmanın kapsayıcılık oranı %88’dir. Veriler 2012-2013 eğitim ve öğretim
yılının bahar dönemini kapsayan Mayıs ve Haziran aylarında toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak
öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirleyen 14 sorudan oluşan anket formu ve Rathus Atılganlık
Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama ve yüzdelikler, tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalaması 21.59±2.01 olup, %26.0’ı 1.sınıf, %21.0’ı 2.
sınıf, %25.2’si 3. sınıf, %27.9’u 4.sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin annelerinin %55.0’ı ilkokul mezunu,
babalarının %53.1’i ilkokul mezunudur. Annelerin %88.5’i ev hanımıdır. Babalarının %66.8’i gelir getiren bir
işte çalışmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin atılganlık toplam puan ortalaması 114.71±12.37 (minimum
70-maksimum 146) olarak bulunmuştur. 1. sınıf öğrencilerin atılganlık puan ortalaması 114.84±11.9, 2. sınıf
öğrencilerin 112.52±53, 3. sınıf öğrencilerin 117.16±10.35 ve 4. sınıf öğrencilerin 114.0±14.18 olarak
belirlenmiştir (p>0.05). Kardeşi olmayanların atılganlık puan ortalaması (124.40±8.70) kardeş sayısı 2 ve üzeri
olanlardan yüksek olmakla birlikte bu fark anlamlı değildir (p>0.05). Babası çalışan öğrencilerin atılganlık puan
ortalaması (114.53±13.23) babası çalışmayan öğrencilerden yüksektir ancak fark anlamlı bulunmamıştır
(p>0.05). Aile tipi, anne ve baba eğitim düzeyi, anne ve babanın çalışma durumu, ekonomik durum algısı gibi
değişkenlerin atılganlık düzeyleri üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir (p>0.05).
Sonuç: Ebelik bölümü öğrencilerinin atılganlık puanları orta düzeyde bulunmuştur. Bu sonuç doğrultusunda
ebelik öğrencilerinin eğitiminde atılganlık eğitimine önem verilmesi veya müfredata eklenmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: ebelik, öğrenci, atılganlık
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[PS-004]-Hemşire öğrencilerin ruhsal hastalıklara karşı inançlarının belirlenmesi
Ayşe Keskin1, Neşe Mercan2
1Gülhane
2Gülhane

Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksek Okulu, Ankara
Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Hemşireliği Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu’nda eğitim gören
hemşirelik öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarının incelenmesidir.
Gereç-Yöntem: GATA Hemşirelik Yüksekokulu’nda okuyan 1, 2, 3 ve 4. sınıf hemşirelik öğrencilerinden
randomize kontrollü örneklem seçme yöntemi ile hesaplanan 194 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Sosyodemografik form ve Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnanç Ölçeği (RHYİÖ) ile veriler toplanmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde, frekans ve yüzdeleme, T-testi ve ANOVA testi kullanılarak istatistiksel analiz ve yorumlar
yapılmıştır.
Sonuç: Araştırmaya katılan öğrencilerin % 13,9’u 1, % 18’i 2, % 18’i 3 ve % 50’si 4.sınıftır. Ruhsal Gelişim ve
Davranış dersini alan öğrenciler %68’dir ve %50’si de dersin uygulamasına katılmıştır. Ruhsal hastalığa sahip
bireyle aynı iş yerinde çalışmak istemeyen öğrenciler %74,2’dir. Araştırma bulgularında öğrencilerin; Ruhsal
Hastalıklara Yönelik İnançlar Ölçeği’nin toplam puanından 47,24±17,38, Tehlikelilik Alt Ölçeği’nden
20,94±6,97, Çaresizlik Ve Kişiler Arası İlişkilerde Bozulma Alt Ölçeği’nde 25,06±10,56 ve Utanma Alt
Ölçeği’nden 1,23±1,83 puan aldıkları belirlenmiştir. Ruhsal Gelişim ve Davranış dersini alma ile Ruhsal
Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği toplam ve alt ölçekleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
saptanmamıştır (p>0,05). Çaresizlik ve Kişilerarası İlişkilerde Bozulma alt ölçeği ile Ruhsal Gelişim ve Davranış
dersinin uygulamasına katılma (p=0,02) ve sınıf seviyeleri (p=0.03) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunmaktadır. Ruhsal hastalığa sahip bireyle aynı iş yerinde çalışma isteğine ile Ruhsal Hastalığa
Yönelik İnançlar Ölçeği toplam (p=0,00) ve Çaresizlik ve Kişilerarası İlişkilerde Bozulma (p=0,00),
Utanma(p=0,01) ve Tehlikelilik (p=0,00) alt ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır.
Öğrencilerin inançları dersin uygulamasına katılma, sınıf seviyeleri ve ruhsal hastalığa sahip bireyle aynı iş
yerinde çalışma isteği gibi değişkenlerde farklılık göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: hemşirelik öğrencileri, ruhsal hastalık, İnanç

291

[PS-005]-Psikiyatri hemşireliği ve uzaktan eğitim
Belgin Boz Yüksekdağ
Anadolu Üniversitesi
Amaç: Toplumdaki ruhsal sorunlardaki artış, hastalıkların ve yeni tedavi olanaklarının ortaya çıkması,
psikiyatri hastanelerinde çalışan hemşirelerin bilgi ve becerilerini güncellemelerini zorunlu hale getirmektedir
(Atack and Rankin 2002, Piko 2007, Della Vecchia 2010). Bu bağlamda eğitimlerinin sürekliliği önem
kazanmaktadır. Ancak çalışılan bölgelerin eğitim kurumlarına uzaklığı, farklı çalışma saatleri ve ailevi
sorumluluklar, hemşirelerin örgün öğrenme ortamlarına katılımını engelleyen faktörlerden bazılarıdır (Moore
and Hart 2004, Holly, Legg, Mueller and Adelman 2008). Uzaktan eğitim programları, psikiyatri hastanelerinde
çalışan hemşirelere günün her saatinde kişisel bilgisayarlarından ders materyallerine ulaşmalarını sağlayarak
seyahat engellerini ve onunla ilişkili maliyet sorununu ortadan kaldırmaktadır (Shea 2008, Della Vecchia 2010).
Uzaktan hemşirelik eğitim programlarının oluşturulmasında öğrenen merkezli yaklaşımdan hareketle hedef
kitlenin tutumları, dikkate alınması gereken önemli bir unsurdur. Yapılan literatür taramasında Türkiye’de
uzaktan hemşireliğe ilişkin çalışmaların yetersiz olduğu (Şenyuva 2011, Andsoy, Güngör, Bayburtluoğlu ve
Yaman 2012) özellikle de uzaktan psikiyatri hemşireliğine ilişkin çalışmaların bulunmadığı saptanmıştır. Öte
yandan psikiyatri hemşirelerinin uzaktan hemşirelik eğitimine ilişkin tutumlarının saptanmasına yönelik
uygun bir ölçme aracı da bulunmamaktadır. Bu araştırma, Uzaktan Hemşirelik Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği’ni
geliştirmek ve psikiyatri hemşirelerinin uzaktan hemşirelik eğitimine ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla
yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Metodolojik, kesitsel ve betimsel
Bulgular: Ölçeğin toplam Cronbach alfa katsayısının.94, test-tekrar test güvenirlik katsayısının.89, her bir
maddenin toplam puanla korelasyonlarının.46 ile.69 arasında olduğu bulundu. Yapı geçerliliği için varimax
rotasyonu ile yapılan faktör analizinde özdeğeri 1’i aşan, toplam değişkenliğin % 65.02’sini açıklayan 25
maddeden oluşan 5 faktörlü bir ölçek elde edildi. Hemşirelerin yarıdan fazlasının (%58.2) ortalamaya eşit puan
aldığı, uzaktan hemşirelik eğitimine ilişkin tutumlarının yaş, medeni durum, eğitim düzeyi ve çalışma
yıllarından etkilenmediği görüldü.
Sonuç: Ölçeğin, hemşirelerin uzaktan hemşirelik eğitimine ilişkin tutumlarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir
bir ölçek olduğu ve psikiyatri hemşirelerinin uzaktan hemşirelik eğitimine ilişkin tutumlarının orta düzeyde
olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Ölçek, Uzaktan Hemşirelik Eğitimi, Tutum
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Psychiatric nursing and distance education
Belgin Boz Yuksekdag
Anadolu University
Aim of study: Because of the increase in mental health problems in society, the emergence of the disease and new
treatment options, the working nurses in psychiatric hospitals have to update their knowledge and skills (Atack
and Rankin 2002, Piko 2007, Della Vecchia 2010). In this context, the continuity of their education is important.
Because of the distance of the region studied to educational institutions, different working hours and family
responsibilities, nurses cannot attend formal education(Moore and Hart 2004, Holly, Legg, Mueller and Adelman
2008). Distance education programs provide to access to nurses working in psychiatric hospitals from their
personal computers to course materials in any time of day. In this way, barriers and costs associated with travel
are eliminated (Shea 2008, Della Vecchia 2010). Moving from a student-centered approach, attitudes of the target
audience is an important element in the development of distance nursing education programs. In the literature,
studies towards distance nursing education were found to be insufficient (Şenyuva 2011, Andsoy, Güngör,
Bayburtluoğlu and Yaman 2012), and especially the absence of studies on distance psychiatric nursing. On the
other hand, a measuring tool is absent for determining attitudes of psychiatric nurses towards distance nursing
education.
The study was conducted to develop the attitude scale towards the distance nursing education and evaluate the
attitudes of psychiatry nurses towards the distance nursing education.
Method: Methodological, cross-sectional and descriptive
Findings: The scale total cronbach alpha coefficient was found .94, test-retest reliability coefficient .89, and
correlations of each article with total point was found between .49 and .69. In factor analysis done with varimax
rotation for construct validity, whose eigenvalue is over 1, explaining 65.02 % of total variability, 5 factors
consisting of 25 articles were obtained the scale. These factors are called “Interaction”, “Learning Style”, “Support
Services”, “Interaction Tools” and “Presentation of Content”. Analysis of data were used percentage and mean,
independent samples t test, one way anova and Pearson’s correlation test. As a result of analysis, it was observed
that more than half of the nurses (58.2) obtained a score equal to the average. The attitudes of nurses were not
affected by age, marital status, educational level and years of working.
Conclusion: The attitude scale towards distance nursing education is a valid and reliable instrument, and
attitudes of psychiatric nurses towards distance nursing education are at the medium level.
Keywords: Scale, Distance Nursing Education, Attitute.
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[PS-006]-Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi alan öğrencilerin klinik deneyimlerine ilişkin
yeterlilik algıları
Hatice Öner Altıok, Mehtap Kızılkaya, Fatma Demirkıran
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksek Okulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana
Bilim Dalı
Amaç: Bu çalışma, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersini alan öğrencilerin klinik uygulamalar sırasında
kendilerini yeterli ve yetersiz hissettikleri beceri alanlarına ilişkin algılarını ortaya koymak amacıyla
yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksek okulu 2013-2014 eğitim öğretim
yılı bahar döneminde ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersini alan öğrencilerine uygulanmıştır.
Araştırmaya katılan toplam 46 öğrenci maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak belirlenmiştir. Veriler,
nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi (narrative) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin
toplanmasında öğrencilerin yaş, cinsiyet ve çalışma durumlarıyla ilgili sorular ile öğrencilerin klinik
uygulamalar sırasında kendilerini yeterli ve yetersiz hissettikleri beceri alanlarına yönelik deneyimlerinin
sorulduğu iki adet açık uçlu sorudan oluşan bir form kullanılmıştır. Veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak
değerlendirilmiştir.
Bulgular: Analiz sonucunda, birinci soru temelinde öğrencilerin klinik uygulamalarda kendilerini yeterli
hissettikleri beceri alanları ile bunları etkileyen faktörler olmak üzere iki kategori belirlenmiştir. Yeterli
hissedilen beceri alanlarında; teorik bilgi, hastaya yaklaşım/bakım, hastanedeki aktiviteler, raporlar ve aile
olmak üzere beş tema, yeterliliği etkileyen faktörler kategorisinde ise uygulama alanı olarak tanımlanan bir
tema belirlenmiştir. İkinci soru doğrultusunda ise yetersiz hissettikleri beceri alanlarına yönelik yine iki
kategori belirlenmiştir. Yetersiz hissedilen beceri alanları kategorisi doğrultusunda teorik bilgi, hastaya
yaklaşım/bakım, aktiviteler/uğraşılar ve raporlar olmak üzere dört tema belirlenmiştir. Yetersiz hissetmeyi
etkileyen faktörler kategorisi temelinde ise klinik uygulama için ön hazırlık ve uygulama alanının niteliği
temaları saptanmıştır.
Sonuç: Öğrencilerin yeterli ve yetersiz olarak deneyimledikleri beceri alanlarının birbirine paralel olduğu,
psikiyatrik hastalık bilgisinde yeterliliğin olduğu, ancak hastalıkların ayırıcı tanılanmasında, tedavi yan etkileri
ile semptomları ayırt etmede yetersizlik yaşadıkları, iletişim ve empati kurabilmede yeterli hissederken, intihar
riski olan hastalara yaklaşım ile kronik hastalara uygun yaklaşımı planlama ve ağır vakalarda görüşmeyi
yönetmeye ilişkin yetersiz hissettikleri görülmüştür. Ayrıca, üniversite hastanesindeki sistemin olması
yeterlilik duygularını artırırken, sistemin olmadığı devlet hastanelerinin ve teorik bilgileri henüz yeterli
değilken uygulamaya çıkmalarının yetersiz hissetmelerine neden olmuştur. Öğrenciler tüm kliniklerin rotasyon
dahilinde görülmesi önerisini yapmışlardır.
Anahtar Kelimeler: Psikiyatri hemşireliği eğitimi, hemşirelik öğrencisi, psikiyatri hemşireliğinde yeterlilik,
klinik uygulama
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The clinical experience competency perceptions of the students' who took mental health and illness course
Hatice Öner Altıok, Mehtap Kızılkaya, Fatma Demirkıran
Adnan Menderes University Aydın School of Health Department of Psychiatric and Mental Health Nursing
Aim: This study have been made to reveal perceptions of nursing and mental health students about the skill areas
in which they feel themselves sufficient of insufficient.
Material and Method: The study have been among the Adnan Menderes University Aydin Health School students
who took the mental health and diseases nursing lectures in 2013-2014 spring terms. 46 students were determined
by maximum diversity sampling method. Dates were collected by document review method which is the qualitative
research method. Questions about the age, sex and working situation and two open ended questions about the skill
areas in which they feel themselves sufficient or insufficient in clinical experiences were asked to the students. Data
were evaluated by content analysis method.
Findings: As a result of analysis two categories; skill areas in which students feel sufficient in clinical areas
practice and factors affecting these areas are determined on base of the first question. These five skill areas are
theoretical knowledge, approach to patient and care, hospital activities, reports and family. Application are is
determined as effecting factors for sufficient and factors affecting these areas were found on based on second
question. These areas were found on based skill areas are therotical knowledge, approach to patient and care,
activities and occupations and reports. Effecting factors are primary for clinical practice and quality of application
area.
Results: Skill areas in which students feel sufficient and insufficient are parallels. They feel sufficient about
psychiatric diseases but feel insufficient about differential diagnosis, treatment, symptoms and side effect. They feel
sufficient in communication & empathy but insufficient about suicide risk patients, proper approach to chronic
disease and managing the interview with severe cases. They feel beter in university hospital than state hospital
because of the systemic working conditions. They support that all clinics must be visited by the rotation.
Key words: Psychiatric Nursing Education, Nursing Students, Sufficiency in Psychiatric Nursing, Clinical Practice.
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[PS-007]-Hemşirelik bölümünde öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin ruhsal hastalıklara bakış
açılarının belirlenmesi
Şule Karadağ1, Hatice Çalık1, Hülya Arslantaş2, Filiz Adana3
1Adnan

Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı
Yüksek Lisans Öğrencileri, Aydın
2Adnan

Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağlılğı ve Hastalıkları Hemşireliği
Anabilimdalı Öğretim Üyesi, Aydın
3Adnan

Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlılğı Hemşireliği Anabilimdalı
Öğretim Üyesi, Aydın
Amaç: Araştırma hemşirelik bölümünde öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin ruhsal hastalıklara bakış
açılarını ve sosyal mesafelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Kesitsel olan bu araştırmanın evrenini Mart-Nisan 2014 tarihleri arasında Adnan Menderes
Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü I. Sınıfta ve 4. Sınıfta öğrenim gören 384 öğrenci;
örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 202 kişi oluşturmuştur. Araştırma ile ilgili kurum izni ve
öğrencilerden sözlü onam alınmıştır.Çalışmanın verilerini toplamak için literatür doğrultusunda araştırmacılar
tarafından hazırlanan Demografik Bilgi Formu, Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği (RHİÖ) ve Sosyal
Mesafe Ölçeği (SMÖ) kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi istatistiksel analiz
programı SPSS 21 programı ile yapılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel
metotların yanı sıra, “Student t-test” ve “Pearson Korelasyon testi” kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven
aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 19±1,86 olup; %75,7’si (n=153) kadın,%24,3’ü
(n=49) erkek, %73,8’i (n=149) 1. Sınıf, %26,2’si (n=53) 4.sınıftır. Katılımcıların %5,9’unda (n=12) ruhsal
hastalık
mevcut
olup,
%15,8’inin
(n=32)
ruhsal
hastalığı
olan
yakını
bulunmaktadır.
Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre SMÖ puanları anlamlı derecede yüksek (p=0,016, t=2,419); dördüncü
sınıf öğrencilerinin SMÖ puanları ve RHİÖ puanları birinci sınıf öğrencilerine göre anlamlı derecede düşük
bulunmuştur (p=0,02 t=0,117; p= 0,01 t=3,409). RHİÖ ve SMÖ arasında pozitif yönlü orta düzeyli anlamlı bir
ilişki saptanmıştır ( r=0,411 p=0,000).
Sonuç: Öğrencilerin ruhsal hastalıklara yönelik olumsuz tutum ve ön yargılarının sosyal mesafe koyma isteğine
yol açtığı ve bazı sosyodemografik özelliklerin sosyal mesafeyi azalttığı bulunmuştur. Ruhsal hastalıklara
yönelik damgalamayı azaltma amacıyla verilen eğitim programlarının etkili olduğu saptanmış ve hemşirelik
eğitiminde alınan ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği dersinin ruhsal hastalıklara bakış açısını olumlu yönde
etkilediği ve sosyal mesafeyi azalttığı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: bakış açısı, ruh sağlığı eğitimi, ruhsal hastalıklar
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[PS-008]-Hemşirelik öğrencilerinde öfke ve kişilerarası ilişkiler
Eda Kiraz1, Fatma Demirkıran2, Filiz Adana3
1Adnan

Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana
Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Aydın
2Adnan

Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Aydın
3Adnan

Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi, Aydın
Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin öfke ifade tarzları ve kişilerarası ilişkilerini incelemektir.
Gereç-Yöntem: Kesitsel olarak planlanan Nisan-Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılan bu araştırmanın
evrenini Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü III. Sınıfta öğrenim gören 92
öğrenci, örneklemini ise evreni bilinen örneklem yöntemi ile hesaplanan ve bu evrenden ulaşılabilen toplam 81
hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma ile ilgili kurum izni ve öğrencilerden sözlü onam alınmıştır.
Çalışmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzları Ölçeği ve Kişilerarası İlişki Boyutları
Ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21
programı ile bilgisayar ortamına girilmiştir. Çalışmada tanımlayıcı istatistikler, Student t-testi ve Pearson
Korelasyon analizi kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde kabul
edilmiştir.
Bulgular: Öğrencilerin %74.1’i kız (n=60), %25.9’u erkek (n=21); %44.4’ü 21 yaşında olup (n=36) yaş
ortalaması 21.45±1.15’tir. Öğrencilerin %35.8’i en uzun süre il merkezinde yaşamıştır (n=29).
Öğrencilerin Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzı Ölçeğinin altölçek puan ortalamaları; Sürekli Öfke 24.91±5.08, Öfkeİçe 19.46±3.72, Öfke-Dışa 20.11±3.40, Öfke-Kontrol 19.88±3.87 olup, Kişilerarası İlişki Boyutları Ölçeğinin
altölçek puan ortalamaları ise; Onay Bağımlılık 44.92 ±7.73, Empati 24.45±5.21, Başkalarına Güven 44.48±6.10,
Duygu Farkındalığı 41.09±6.55 olarak bulunmuştur.
Kız öğrencilerin Öfke-Dışa Altölçeği puanları erkek öğrencilere göre yüksektir (t=2.398, p=0.019).
En uzun süre köy ve ilçede yaşayan öğrencilerin Sürekli Öfke Alt ölçeği puanlarının, il merkezi ve büyükşehirde
yaşayan
öğrencilere
göre
düşük
(t=-2.404,
p=0.019)
olduğu
bulunmuştur.
Sonuç: Çalışmada öğrencilerin bazı demografik özellikleri ile öfke ifade tarzları ve kişiler arası ilişkileri
arasında ilişki bulunmuştur. Hemşirelik öğrencilerinin kişilerarası ilişki becerilerini geliştirmeye yönelik
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, kişilerarası ilişki, öfke, öfke tarzı
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[PS-009]-Hemşirelik öğrencilerinin empatik beceri düzeylerinin bazı değişkenler açısından
incelenmesi
Orkun Erkayıran1, Süleyman Ümit Şenocak1, Pelin Karataş2, Fatma Demirkıran3
1Arş.

Gör. Adnan Menderes Üniversitesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Aydın
Gör. Adnan Menderes Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Aydın
3Prof. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Aydın
2Arş.

Amaç: Bu çalışma Hemşirelik öğrencilerinin empatik beceri düzeylerini bazı değişkenlerle ilişkisini incelemek
amacı ile yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Kesitsel tipteki araştırma 2014 Nisan- Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın
evrenini Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde öğrenim gören 589 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmada %95 güven düzeyi ve evreni bilinen örnekleme yöntemine göre, örneklem büyüklüğü, 233 öğrenci
olarak hesaplanmış, ve tabakalı örneklem seçimine gidilerek, 1.sınıf:123, 2.sınıf:45, 3.sınıf:36, 4.sınıf:31 öğrenci
örnekleme dahil edilmiştir.Basit rastgele sayılar tablosuna göre seçilen ve araştırmaya katılmaya gönüllü
öğrenciler ile araştırma yürütülmüştür. Araştırma ile ilgili kurum izni ve öğrencilerden sözlü onam alınmıştır.
Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Empatik Beceri Ölçeği(EBÖ) B-Formu kullanılmıştır. Elde edilen
verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel testler Kruskal-Wallis, ANOVA, Pearson Korelasyon testi
ve Student-t testi kullanılmış; istatistiksel analizler için SPSS for Windows 21 programı kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin, yaş ortalaması 20.20±1.647 olup Öğrencilerden %76.1’i (n=188)
kız, %40.1’i en uzun süre yaşadıkları yeri ilçe olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerin %52.6’sı (n=130) akademik
başarılarının orta düzeyde değerlendirirken, %53.4’ü (n=132) evde yaşadığını belirtmiş ve klinik uygulama
sırasında %23.1’i (n=57) en çok iletişim kurmakta problem yaşadığını ifade etmiştir.Öğrencilerin EBÖ puan
ortalaması 155.65±27.553, kız öğrencilerde EBÖ puan ortalaması 157.55±28.025 ve erkek öğrencilerde
149.59±25.270 bulunmuş olup, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre EBÖ puanları anlamlı derecede yüksek
bulunmuştur (t=1.947, p=0.05). EBÖ puanları ile yaş arasında pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı ilişki
saptanmıştır(r=0.214, p=0.001). Akademik başarılarını iyi olarak değerlendiren öğrencilerin EBÖ Puanları
diğer öğrencilere göre yüksek bulunmuştur (KW=6.46, p=0.03). 4.sınıfların EBÖ puanları, diğer öğrencilere
göre yüksek bulunmuştur(F=21.927, p=0.000). Evde yaşayan öğrencilerin yurtta yaşanlara göre EBÖ puanları
yüksek bulunmuştur (t= -3.148, p=0.002).
Sonuç: Araştırma sonucunda, EBÖ puan ortalamasının, cinsiyete, yaşa, akademik başarıya, sınıflara ve nerede
kaldığına göre belirgin bir biçimde farklı olduğu, anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Empatik Beceri, Hemşirelik, Hemşirelik Öğrencileri
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[PS-010]-Öğrencilerin psikiyatri hemşireliği dersi uygulamalarında terapötik iletişim tekniklerini
kullanabilme düzeylerinin değerlendirilmesi
Hatice Tambağ, Rana Can
Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu
Amaç: Bu çalışma; öğrencilerinin, Psikiyatri Hemşireliği Dersi klinik uygulamalarında, hastalarla yaptıkları
görüşmelerde terapötik iletişim tekniklerini kullanabilme durumlarının belirlemesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Bu araştırma, tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Mustafa Kemal Üniversitesi
Hatay Sağlık Yüksekokulunda, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören, Psikiyatri Hemşireliği dersini
alan 4. sınıf öğrencilerinin tamamı (55) oluşturduğu için örneklem seçimine gidilmemiştir. Öğrenciler toplam
152 hasta ile çalışmış olup, yaptıkları görüşmeleri rapor etmişlerdir. Bu raporlardaki öğrencilerin hastaya
söyledikleri ifadelerin altına kullandıkları tepkinin adını yazmaları istenmiş ve bu teknikleri doğru kullanma
durumları araştırmacılar tarafından değerlendirilerek kaydedilmiştir.
Bulgular: Öğrenciler hastalarla yaptıkları görüşmelerde toplam 812 terapötik teknik kullanmış bunun %
83.9’unu doğru, %16.1’ini ise yanlış olarak kullanmışlardır. Öğrenciler en fazla (%29.5) açık uçlu soru sorma
tekniğini kullanmışlardır. Bunu % 19.1 oranı ile kapalı uçlu soru sorma, %12.9 içerik, %12.1 öneri, %8.8
etkileme, %7.3 duygu, %6.4 hım-mm ve %3.9 kendini katma tepkisi izlemiştir.
Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda: klinik uygulamaya çıkan eğiticilerin bu konuya dikkat çekmeleri ve gerekli
düzenlemeleri yapmaları, terapötik iletişim becerilerini eğitiminin ilk yılından başlanarak öğrenciye sık sık
vaka çalışmaları yapılarak somut hale getirilmesi ve hemşirelik eğitim müfredatlarında terapötik iletişim
becerilerine daha fazla yer verilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, psikiyatri hemşireliği dersi, terapötik iletişim
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Evaluation of the therapeutic communication techniques level to use in students during application of the
psychiatric nursing course
Hatice Tambağ, Rana Can
Mustafa Kemal University Hatay School of Health
The aim of this study is to evaluation of the the therapeutic communication techniques level of determining in
students during application of the psychiatric nursing course. This research is a descriptive study. The study
universe consisted of all Mustafa Kemal University Hatay School of Health final year students who were continuing
their education during the 2012-2013 educational year and took the Psychiatric Nursing course (55). Students
reported their interview worked with a total of 152 patients. Expressed in this report the students use these
techniques what they say to patients, write the under name of their reactions were asked the correct use of state
has been evaluated by the researchers. Students in meetings with a total of 812 patients have used therapeutic
techniques, that were used 83.9% 's right, 16.1% as the wrong. Students at most (29.5%) have used open ended
questioning techniques. Followed this ask closed-ended questions with a rate of 19.1%, content of responses 12.9%,
suggestion 12.1%, affecting 8.8%, emotional response 7.3%, hum-mm response 6.4%, oneself added response 3.9.
According to these results is recommended.; clinical practice trainers attention to this issue and make the
necessary arrangements, therapeutic communication skills training, starting from the first year students are often
made case studies to concretize, therapeutic communication skills in nursing education curriculum to provide
more space.
Key words: Nursing students, psychiatric nursing course,
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[PS-011]-Öğrencilerin psikiyatri hemşireliği dersi uygulamalarında NANDA hemşirelik tanılarını
belirleme düzeylerinin değerlendirilmesi
Hatice Tambağ, Rana Can
Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu
Amaç: Bu çalışma öğrencilerinin, Psikiyatri Hemşireliği Dersi uygulamasında bakımını üstlendikleri hastalarda
saptadıkları NANDA hemşirelik tanılarını belirleyebilme düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Bu araştırma, tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Mustafa Kemal Üniversitesi
Hatay Sağlık Yüksekokulunda, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören, Psikiyatri Hemşireliği dersini
alan 4. sınıf öğrencilerinin tamamı (55) oluşturduğu için örneklem seçimine gidilmemiştir. Veriler öğrencilerin
hasta bakımında kullandıkları veri toplama formu ve öğrencilerin hazırladığı 152 hemşirelik bakım planının
incelenmesi ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde hemşirelik bakım planı öğrencilere önceden
verilen NANDA tanılarının bulunduğu tanı listesinden yararlanılarak semptom, etyoloji ve problem (SEP)
formatına göre değerlendirilmiş, sayı ve yüzde dağılımları kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrenciler 152 vakada toplam 509 hemşirelik tanısı belirlemiştir. Bu tanılar içinde
en sık saptanan 3 tanı genel kliniklerinde %17.6 ağrı, %11.7 anksiyete, %10.5 enfeksiyon riski; psikiyatri
kliniklerinde %18.0 sosyal etkileşimde bozulma %10.5 etkisiz bireysel baş etme ve uyku alışkanlığında
bozulma tanılarından oluşmaktadır.
Sonuç: Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda hemşirelik sürecinin öğrenciye sık sık vaka çalışmaları
yapılarak somut hale getirilmesi, hemşirelik tanı ve girişimlerinin doğru ve yaygın kullanımını sağlayabilmek
için hemşirelik eğitim programlarında hemşirelik tanılamasının daha fazla vurgulanmasının ve ders
içeriklerinin hemşirelik süreci doğrultusunda hazırlanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, NANDA, psikiyatri hemşireliği dersi
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Evaluation of the NANDA nursing diagnoses level of determining in students during application of the
psychiatric nursing course
Hatice Tambağ, Rana Can
Mustafa Kemal University Hatay School of Health
The aim of this study is to evaluation of the NANDA nursing diagnoses level of determining in students during
application of the psychiatric nursing course. This research is a descriptive study. The study universe consisted of
all Mustafa Kemal University Hatay School of Health final year students who were continuing their education
during the 2012-2013 educational year and took the Psychiatric Nursing course (55). The data were collected by
evaluating the 152 nursing care plans prepared by the students and the data collection forms the students. The
nursing care was evaluated according to the symptom, etiology and problem (SEP) format, using the diagnostic
list containing the NANDA diagnoses that had previously been provided to the students, and the number and
percentage distributions were determined. The students included in the study had determined 509 nursing
diagnoses in 152 cases. The 3 most common diagnoses pain at 17.6%, anxiety at 11.7%, infection risk at 10.5% the
general clinics and social interaction disturbance at 18.0%, inadequate personal coping and disturbed sleep
pattern at 10.5% the psychiatry clinics. As a result of the findings obtained from research, frequent demonstration
of the nursing process via case studies, it is thought that, in order to have nursing diagnoses and initiatives are
properly and widely used, to give more emphasis to nursing diagnose in nursing training programs and to prepare
contents of the course in the direction of nursing process, would be effective.
Key words: Nursing students, psychiatric nursing course, NANDA diagnoses
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[PS-012]-Akıl sağlığı ve psikiyatri dersi alan hemşirelik öğrencilerinin akıl sağlığı ve psikiyatri dersini
değerlendirmesi
Songül Duran
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu
Amaç: Akıl sağlığı ve psikiyatri dersi alan hemşirelik öğrencilerinin ders ile ilgili görüşlerini belirlemek ve
dersin geliştirilmesi yönünde kullanılabilecek verileri sağlamaktır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın örneklemini; Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık
Yüksekokulu’nda 4. Sınıfta okuyan ve bu dersi alan 45 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Literatür taranarak
(1,2) hazırlanan soru formu 02.05.2014 tarihinde öğrenciler tarafından kimlik bildirmeden doldurulmuştur.
Etkilenim olacağı gerekçesiyle o gün derse gelmeyen olan öğrencilere soru formu uygulanmamıştır.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması; 22.46 ± 1.12’dir. %77.8’i kız öğrenci %22.2’si erkek öğrencidir.
%93.3’ü devlet lisesinden mezun olmuştur. Öğrencilerden yalnızca bir kişi akıl sağlığı ve psikiyatri dersinin;
sağlığın boyutlarını tanıyabilme- saha uygulamasında toplumda ruh sağlığı yönünden risk taşıyan grupları
değerlendirme -etik ilkelere duyarlılığa “hiç katkısı olmadı” yanıtını vermiştir. Öğrencilerin %80’i klinik
uygulamalarının olumlu yönü olarak “teoride öğrendiğimiz bilgileri uygulama şansı buluyoruz”, olumsuz yönü
olarak ise %26.7’si “psikiyatri servisinde çalışma süresi kısa” yanıtını vermiştir. Katılımcıların %86.7’si mezun
olduktan sonra hemşire olarak çalışmak istediğini ve %57.8’i psikiyatri servisinde çalışmak istediklerini
belirtmişlerdir. Katılımcıların tamamı dersin bize katkısı oldu yanıtını vermiştir.
Sonuç: Balıkesir ilinde hastanelerde staja çıkan öğrenci yoğunluğundan dolayı öğrencilerin kısa süreli
rotasyonlarla psikiyatri servisini görmeleri mümkün olmuştur. Öğrencilerde bu durumu klinik uygulamasının
en olumsuz yönü olarak değerlendirmişlerdir. Bu sorunun giderilmesi için öğrenciler staja çıkmadan önce
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine teknik gezi yapılmıştır. Öğrencilerin genel olarak dersin teorik
ve klinik eğitiminden memnun oldukları saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Akıl sağlığı ve psikiyatri dersi, Psikiyatri hemşireliği, öğrenci görüşleri
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[PS-013]-Hemşirelik öğrencilerinin girişimciliklerinin incelenmesi
Gönül Özgür1, Gizem Beycan Ekitli1, Merve Uğuryol1, Dilek Karakaya2
1Ege
2Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi / İzmir
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi / İzmir

Amaç: Girişimcilik; bireyin saldırgan olmadan kendi duygu, gereksinim ve düşüncelerini etkili biçimde ifade
edebilmesidir. Aynı zamanda koşullara uyma ve koşulları yönetme, fırsatları sezme ve işlevsel şekilde
değerlendirebilme yeteneğidir. Hemşirelikte kaliteli bakım verebilmek ve kaynakların etkin yönetilebilmesi için
gereklidir. Bu nedenle; araştırmada hemşirelik öğrencilerin girişimcilik düzeyleri ve etkili etmenlerin
incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Betimleyici tipteki araştırmanın evrenini 2013 öğretim yılında eğitim alan hemşirelik
öğrencileri, örneklemini ise rastgele örneklemle her sınıfın %70’ini temsil edecek gönüllü öğrenciler (n=250)
oluşturmuştur. Veriler, “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Girişimcilik Ölçeği (GÖ)” ile toplanmıştır. Verilerin dökümü;
sayı ve yüzdelik dağılımlar, analizleri ise parametrik olmayan testlerden ‘Mann Whitney U’ ve ‘Kruskal W’
testleri ile yapılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin çoğunun 22 yaşın altında ve kız olduğu, sağlıklarını çoğunlukla “iyi” olarak algıladıkları
ve akademik başarılarını “orta” düzeyde değerlendirdikleri saptanmıştır. Öğrencilerin GÖ puan ortalamasının
89±1.10 (36-180p) olduğu, %58,8’ninin “düşük”, %40.0’nının ise “orta” düzeye girişimciliğe sahip olduğu
bulunmuştur. Kızlarda, köylerde yaşayanlarda, boş zamanlarını etkin değerlendirenlerde, yurtta kalanlarda ve
akademik başarısını yüksek bulanlarda ortalama GÖ puanı daha yüksekken, bu farklılıkların istatistiksel olarak
anlam taşımadığı saptanmıştır (p>0.05).
Sonuç: Öğrenci hemşirelerin girişimcilik düzeylerinin yüksek olmadığı ve bireysel özellikleri ile sağlık ve
akademik başarı öz değerlendirmelerinin girişkenlik düzeylerini etkilemediği sonucuna varılmıştır. Girişimcilik
özelliklerinin farkındalığını arttırmaya yönelik etkinliklerin yapılması ve danışmanlık eğitimleriyle bu davranış
ve tutumlarının pekiştirilmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Hemşire, Girişimcilik
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Determining of the nursing students’ entrepreneurship
Gönül Özgür1, Gizem Beycan Ekitli2, Merve Uğuryol2, Dilek Karakaya3
1Assis.

Proff.., EÜ Faculty of Nursing, Mental Health and Psychiatry Nursing Department

2Research
3

Assist., EÜ Faculty of Nursing, Mental Health and Psychiatry Nursing Department

Nurse EU Medicine Faculty Hospital

Aim: Entrepreneurship is the most important component of healthy communication how individuals express their
feeling, thoughts and requirements without being aggressive. At the same time with the ability of adaptation to life
conditions, it is also an ability of managing conditions, detection and functional utilization of opportunities. It
requires acknowledgment, flexibility and ability to coping with unfavourable consequences. Nurses are in the most
important step of interaction between patient, their families and health team. It is a necessity of the roles of
nursing which being advocate and caregiver that managing sources effectively to provide the excellent care for
patients. For that reason, it is important to examine the nursing students’ entrepreneurship levels and effective
sociodemographic factors.
Method: This study was designed as descriptive type of research. The sample of the research was configured as
stratified random sampling and consists of 250 volunteer nursing students who were represent 70% of each class
and schooled in Ege University Faculty of Nursing, in 2012. Data gathered via ‘Descriptive Information Form’ and
‘Entrepreneurship Scale (ES)’. In the analysis of the data quantities, percentages, Mann Withney U and Kruskall
Wallis analyses which are non-parametric methods were used.
Findings: It’s observed that the mostly of students were below 22 year old females, had a perception of health
states were fine and they was thinking their academic standings is an average level. It was found that students’
average score of ES was 89+1.10 (36-180p) and of 58.8% students had ‘low’ and 40.0% of them had medium level
of entrepreneurship. While the girls, a village folk, one’s spending their leisure time effectively, one’s living in a
dormitory, and one’s has higher academic success had better ES scores, moreover those differences had any
statistical significance (p > 0.05).
Result: It’s concluded that nursing students entrepreneurship levels were not sufficient level and individual
features, leisure times and the self-perceptions of health and academic success had no effect on entrepreneurship
level. It is recommended to manage activities which can increase the awareness of properties of entrepreneurship
and reinforce these type of behavioral and attitudes by counseling.
Key Words: Student, Nurse, Entrepreneurship
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[PS-014]-İlk acil yardım ve hemşirelik programında okuyan öğrencilerin kötü haber verme ve iletişim
beceri eğitimine ilişkin görüşleri
Yasemin Ucun
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Bilecik
Sağlık profesyonelleri hasta ve yakınına kötü haber vermede birtakım zorluk yaşarlar. Bunun yanında haberi
alan hasta ve yakınları olumsuz duygulanım içine girip, karşılıklı etkileşimde farklı tepkiler verebilmektedir.
Ülkemizde kötü haberi verme yasal olarak hekime ait olup, tedavi ve bakımı yürüten tüm sağlık profesyonelleri
sorumludur. Burada önemli olan haberi verirken iletişim becerilerini kullanmak ve bu beceriyi kazanmak adına
hem öğrenim sırasında eğitimin verilmesine hem de meslek süresince eğitimin tekrarlanmasına dikkat
edilmesidir.
Amaç: Bu çalışma, ilk-acil yardım(İAY) ve hemşirelik programı öğrencilerinin kötü haber verme ve kötü haber
vermedeki iletişim tekniklerin öğrenim programında okutulmasına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla
tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Nisan 2014 tarihinde yürütülmüştür.
Gelişigüzel örneklem yöntemiyle seçilen 31’i ilk ve acil yardım, 24’ü hemşirelik öğrencilerine ilgili literatürlerin
taranması sonucu oluşturulan soru formu uygulanmıştır. Veriler; SPSS 17.0 programında yüzdelik, ortalama ve
χ2 testi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Öğrencilerin, %56.4’ü İAY, %43.6’sı hemşirelik öğrencileridir. Örneklemin tamamının % 65.5’i,
yaşamında kötü haber aldığını belirtmiştir. Haber karşısında ne hissettiklerini tanımlamaları istendiğinde
çoğunlukla “Boşluğa düştüm”, “Şoka girdim” ve “çaresizlik hissettim ve psikolojim bozuldu” ifadelerini
kullanmışlardır. Eğitimleri sırasında %3.6’sı kötü haber vermek zorunda kalmış ve haberi alanların donup
kaldığını, ölümden kendilerini suçladıklarını, ağladıklarını gözlemlemişler. Öğrencilerin % 80’i haberi vermede
yasal sorumluluğun hekime, %3.6’sı hemşireye, %14.5’i ise sorumluluğun kimde olduğunu bilmediklerini
belirtmişler. Öğrencilerin %78.2’si kötü haber vermenin bir beceri olduğunu belirtirken, büyük çoğunluğu bu
konuda eğitimin gerekliliğini vurgulamışlar. Kötü haber vermek zorunda kalsanız nasıl bir yol çizerdiniz
sorusuna ise genel itibariyle; herkesin başına gelebilecek bir olay olduğu, sakin olup empati kuracağını, direk
söyleyeceğini, başka bir sağlık çalışana yönlendireceğini ve ne yapacağının tam olarak bilmediklerini
belirtmişlerdir. Kötü haber vermenin beceri olduğu ve buna yönelik eğitimin gerekliliği konusunda bölümler
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Sonuç: Her iki programın iletişim dersinin müfredatında kötü haber vermede kullanılacak iletişim teknikleri
yer almalı ve bu konunun önemi öğrencilere vurgulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kötü haber verme, İletişim, Eğitim
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First emergency aid and nursing students’ views on breaking bad news and teaching communication skills
Yasemin Ucun
Bilecik Şeyh Edebali University Vocational School of Health Services, Bilecik
Health professionals have some difficulty in breaking bad news to patients and their relatives. In our country
although it is the physician’s responsibility to break bad news, it is noted that other health care professionals
playing an active role in the treatment process experienced difficulties. Also, patients and their relatives are
negatively affected by bad news. What is important here is to use communication skills while breaking the news.
They should be trained to improve these skills during vocational education and in-service education.
Purpose :This descriptive study aims to determine the opinions of first-emergency assistance (BPM) and nursing
program students on breaking bad news and teaching communication skills to break bad news.
Method : The research was carried out at Bilecik Seyh Edebali University in April, 2014. 31 first emergency aid
students and 24 nursing students were determined by convenience. The questionnaire was created by reviewing
relevant literature. The data gathered were analysed descriptively with SPSS 17.0 program.
Findings and Results: %56.4 of the students are in the first emergency aid program, 43.6 percent of them are
nursing students. 65.5 percent of the sample stated that they got bad news in their life. When they were asked
what they felt about the bad news, they expressed themselves like: “I become depressed”, “I got shocked”, “I felt
helpless”. During their training
When 3.6 percent of the students had to give bad news during training, they observed that the relatives of the
deceased were petrified. They mostly blamed themselves and cried. 80 % of the students suggested that doctors
have legal liability to break bad news, while 3.6 % of them stated that nurses have legal liabiliry to break bad
news. The rest 14.5 % said that they didn’t know who had the liability. 78.2 % of the students indicated that
breaking bad news is an ability. Additionally most of these students emphasized the necessity of communication
skills training in breaking bad news. To the question “what would you do, if you had to break bad news”. They
mostly replied that they would say everybody might experience such a event, they would try to calm down and
show empathy. Some stated that they would tell directly, while some others said that they would leave it up to
another staff. Some of them said that they didn’t know what to do exactly. Lastly, there is a significant difference
between the two programs about the fact that breaking bad news is an ability and there is a necessity for
communication skills training to teach breaking bad news.
As a result, Communication skills in breaking bad news should be take place in the curriculum of the programs and
its importance should be stressed for the students
Key words: Breaking bad news, Communication, Education
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[PS-015]-Hemşirelik öğrencilerinin bilişim teknolojilerini kullanma konusundaki bilgi, tutum,
davranışları ile problem çözme becerisi arasındaki ilişki
Özge Kaynak1, Ayşe Çevirme1, Gülgün Durat1, Gümrah Duygu Atmaca1, Nezihe Uğurlu2
1Sakarya
2Muğla

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Sakarya
Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Sakarya

Amaç: Hemşirelerin mesleklerine, gelişen sağlık sorunlarına ve kullanılan teknolojiye paralel olarak etkin
biçimde yerine getirebilmeleri için bilgi teknolojileri becerileriyle donanması ve problem çözme becerisine
sahip olması gerekmektedir. Bu konu ile yeterli çalışmaya rastlanmamıştır.Hemşirelik öğrencilerinin bilişim
teknolojilerini kullanma konusundaki bilgi, tutum, davranışları ile problem çözme becerisi arasındaki ilişkiyi
belirlemek çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Gereç-Yöntem: Araştırma tanımlayıcı olup, Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
öğrencilerinden 136 kişi ile 1 Ocak–1 Şubat 2014 tarihlerinde yapılmıştır.Anket formu ve Problem Çözme
Ölçeği ile toplanan veriler yüzdelik, frekans, t testi, Kruskal Wallis testi ve Mann Whitney U testi kullanılarak
değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.65,başarı ortalamaları 2.62 olup %86.8’i kızdır.
Öğrencilerin %81.6’sının laptopunun olduğu ve %29.4’ünün iyi düzeyde bilgisayar, %20.6’sının ise günde 4 – 6
saat internet kullandığı saptanmıştır.Problem Çözme Ölçeği’nden aldıkları puan ortalaması 90,62’dir.İnterneti
sosyal medya amacı ile kullananların oranının %83.1’dir.Öğrencilerin %9.6’sının interneti okulda kullandığı,
Microsoft Word (%41.9), Excel (%14.7 ), Power Point (%51.5) gibi programlardan en az birini ya da birden
fazlasını iyi kullanabildikleri belirlenmiştir.
İnternet gündemi takip etmek amacıyla girenlerde ölçek puan ortalaması anlamlı bir şekilde daha yüksek
bulunmuştur(U=879, p=.008).Bilgi teknolojilerini derse ön hazırlık için kullananlarda ve ödevlerini hazırlamak
için bilgi teknolojilerini kullanan öğrencilerde ölçek puanı daha yüksek bulunmuştur(P=.02)(t=-3,156),(U=183,
p=,028).Bilgi teknolojilerini klinik uygulamalarda hasta verilerine ulaşmaya hazırlanmak için kullananlarda
ölçek puanı daha yüksek olarak bulunmuştur(T=-2,097)(p=,038).Hemşirelik sürecine özgü yazılım programları
geliştirilmelidir diyen kişilerde ölçek puanı anlamlı bir şekilde yüksek çıkmıştır (KW=7,94), (p=.019).
Sonuç: Bilgi teknolojilerini derse ön hazırlık, kongre, kursa hazırlanma, klinik uygulamalarda hasta verilerine
ulaşmak için kullananların problem çözme becerilerinin yüksek olduğu görülmüştür.Bu nedenle bilişim
teknolojilerinin öğrencilerin eğitim süreçlerine ve analitik düşünmelerine olumlu katkı sağlayacağı
öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Problem çözme, hemşirelik, teknoloji kullanımı
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[PS-016]-Öğrencilerin hemşireliği tercih etme gerekçeleri ve mesleği uygulamaya yönelik görüşleri
Arzu Yüksel
Aksaray Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Aksaray
Amaç: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, birinci ve dördüncü sınıf hemşirelik öğrencilerinin, hemşireliği tercih
etme gerekçeleri ve mesleği uygulamaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışmanın evrenini 2013-2014 öğretim yılında bir Sağlık Yüksekokulunun Hemşirelik
bölümünün birinci (n=105) ve dördüncü sınıf (n=82) öğrencileri (N=187) oluşturmuştur. Veriler, öğrencilerin
sosyo-demografik özellikleri ile hemşirelik mesleğini tercih etme gerekçeleri ve mesleği uygulamaya yönelik
görüşlerini içeren Soru Formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzdelik
hesaplaması kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmada birinci (%52.6), dördüncü (%45.2) sınıf öğrencilerinin hemşirelik bölümüne isteyerek
geldiklerini ve bölümü tercih etmede birinci (%79.6), dördüncü (%78.0) sınıf öğrencilerinin iş bulabilme
kolaylığının etkili olduğunu belirttikleri saptanmıştır. Birinci sınıf öğrencilerinin %83.9’unun, dördüncü sınıf
öğrencilerinin ise %75.3’ünün hemşirelik mesleğiyle ilgili olumlu düşünceye sahip oldukları belirlenmiştir.
Birinci sınıf öğrencilerinin (%91.4) ve dördüncü sınıf öğrencilerinin (%94.5) büyük çoğunluğunun mezun
olunca hemşirelik mesleğini yapacaklarını belirttikleri, birinci (%84.9) ve dördüncü (%98.6) sınıf
öğrencilerinin büyük çoğunluğunun hemşirelik rolünü bakım verici olarak belirttikleri saptanmıştır. Birinci
sınıf öğrencilerinin %76.3’ü hemşirelik rolünü tedavi edici olarak, dördüncü sınıf öğrencilerinin %89.4
düzeyinde hemşirelik rolünü eğitici-yönetici olarak ifade ettikleri belirlenmiştir.
Sonuç: Tüm öğrenciler için mesleği seçmede iş bulma kolaylığının etkili olduğu, mezun olduktan sonra
hemşirelik mesleğini yapmayı planladıkları ve öğrencilerin çoğunluğunun hemşirelik rolünü bakım verici
olarak belirttikleri saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, hemşirelik rolleri, meslek, öğrenci
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[PS-017]-Öz-yeterlilik inancı ve hemşirelik
Yasemin Çekiç, Gülsüm Ançel
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
Giriş-Amaç: Hemşirelikte öz-yeterlilik inancı hem eğitim hem mesleki yaşamda önemlidir. Öz-yeterlilik
“Bireyin belirli bir performans düzeyini başarma kapasitesine ilişkin yargısı” olarak tanımlanmaktadır
(Bandura 1982). Öz-yeterlilik duygusu görevi yerine getirebilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olduğuna
inanmayı, motivasyon ve çaba göstermeyi sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de psikiyatri
hemşireliğinde öz-yeterlilik konusunda yapılmış çalışmaların belirlenmesidir.
Metod: Veriler “eğitim, psikiyatri hemşireliği, hemşire, hemşirelik öğrencileri, öz-etkililik/yeterlilik” anahtar
sözcükleri kullanılarak ve Google, Google Akademi veri tabanları taranarak toplanmıştır. Tarama sonucunda,
158 adet çalışmaya ulaşılmış, çalışmaların hiçbiri psikiyatri hemşireliğine yönelik olmaması nedeniyle,
hemşirelikle ilgili olan 9 adet çalışma değerlendirmeye alınmıştır.
Bulgular: Gözden geçirilen 9 çalışmanın 7’si hemşirelik öğrencileri, 2’si çalışan hemşirelere yöneliktir.
Çalışmaların tümünün tanımlayıcı nitelikte olduğu, üçünde öz-yeterlilik ile ilişkili faktörlerin ve
sosyodemografik özelliklerin incelendiği görülmüştür. Çalışmalar incelendiğinde aşağıdaki bulgulara ulaşıldığı
belirlenmiştir:
• Öğrencilerle ilgili çalışmaların birinde 1. sınıf hemşirelik öğrencilerinin öz-yeterliliklerinin diğer sınıflardan
daha yüksek olduğu, diğer çalışmalarda genel olarak öğrencilerin öz-yeterliliklerinin orta/yüksek düzeyde
olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin öz-yeterlilik algısı ile klinik uygulamada yaşanılan stres arasında ilişki
olduğu belirlenmiştir.
• Çalışan hemşirelerle yapılan 1 çalışmada iş tatmini ve özel kurumda çalışma ile öz-yeterlilik arasında anlamlı
ilişki bulunmuş, 1 çalışmada sosyodemografik özellikler ile öz-yeterlilik arasında ilişki bulunmamış,
çalışmaların hepsinde genel olarak öz-yeterlilik düzeyi orta/yüksek bulunmuştur.
Sonuç: Bu çalışmada eğitim ve mesleki yaşam için önemli bir kavram olan öz-yeterlilik inancının hemşirelik
alanında yeterince incelenmediği ve çok az sayıda çalışma yapıldığı, psikiyatri hemşireliği alanında hiç çalışma
yapılmadığı belirlenmiştir. Oysa öz-yeterliliği yüksek kişiler öğrenme etkinliklerine daha istekli katılmakta,
daha fazla çaba harcamakta, güçlükler karşısında daha uzun süre çaba göstererek daha etkili stratejiler
kullanmaktadırlar (Eggen ve Kauchak, 1999). Dolayısıyla gerek mesleki alanda gerek eğitim alanında daha
yüksek performans göstermektedirler. Çalışma bulguları kavramın hemşirelik eğitimi ve araştırmalarında daha
fazla yer alması, özellikle psikiyatri hemşireliğinde mutlaka yer alması gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: öz-yeterlilik/etkililik, hemşirelik, öğrenci, eğitim, psikiyatri hemşireliği
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[PS-018]-Investigation of the relationship between self-awarness skills and difficulties faced by the clinical
nurses
Burcu Çakar1, Birgül Özkan2
1Yıldırım
2Yıldırım

Beyazıt University Faculty of Health Sciences, Graduate Student, Ankara, Turkey
Beyazıt University Faculty of Health Sciences, Asst. Assoc. Dr., Ankara, Turkey

Introduction and Purpose:Although knowledge and skills in nursing services were extremely important,
interpersonal relations for effective helping process, self- recognition skills, compose a significant portion of the
treatment
activities,
and
play
an
important
role
to
cope
with
the
difficulties.
Self-understanding of human-beings facilitates the strength to cope with the difficult situations and will form the
basis of understanding the others.
The purpose of this paper was investigating the relationship between self-awareness skills and difficulties faced by
the clinical nurses.
Material - Method: For this purpose; Psychonet, PubMed, EBSCOhost Web, Turkish Medical Index, Psychiatric
Medicine Directory and Nursing Journals were searched for the following keywords; “self-knowledge, selfawareness, nurses’ Experienced Difficulties for Nurses, Difficulties faced by nurses, Difficulties encountered,''
Results:Investigating this issue, shall be a directive for the clinic nurses in coping with the difficulties. Selfknowledge, understanding the dynamics of human behaviors, interpreting self-behaviors as much as interpreting
the
behavior
of
others,
requires
effective
nursing
applications
practices.
Researches may provide assistance for the nurses having self-awareness skills to diagnose the difficulties faced by
the clinical nurses. Important relationships were determined between self-recognition ability and the ways used to
cope with the faced difficulties experienced in the Clinics. Besides, the nurse's self-awareness is the most important
tool to provide qualified care for the solution of the problems and understanding the patient.
Conclusion:The most important conditions is the self-recognition for increasing the quality of care given by
nurses, establishing and developing the therapeutic relationships, providing job satisfaction and performing the
first step for realization of self-personal development. As it was observed in every human-human interacting
professions, for the effort providing professional development in nursing and innovations supporting the personal
development requirements were thought to be necessary both in the training and the working areas.
Keywords: self-knowledge, self-awareness, nurses
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[PS-019]-Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Hastalarla Hemşirelerin Yaşadığı Güçlükler
Hande Demirtaş1, Birgül Özkan2
1Yıldırım
2Yıldırım

Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara, Türkiye
Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yrd. Doç. Dr., Ankara, Türkiye

Amaç- Gereç-Yöntem: Bu çalışma obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalar ile çalışan hemşirelerin yaşadığı
güçlükleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda pubmed, ulakbim, google akademik,
ebscohost web ve hemşirelik dergileri ‘obsesif kompulsif bozukluk hemşirelik’, ‘obsesif kompulsif bozukluk
güçlükler’, ‘obsesif kompulsif hasta’ ‘nursing obsessive-compulsive disorder’, ‘obsessive-compulsive disorder
difficulties’, ‘obsessive compulsive patients’ şeklinde anahtar sözcükler ile taranmıştır.
Bulgular:Obsesif kompulsif bozukluklar saplantı ya da zorlantıların görüldüğü, genellikle süreğen, kimi zaman
dönemsel alevlenmelerle giden, kişinin günlük işlevlerini belirgin olarak etkileyen bir bozukluktur. Obsesifkompulsif kişilik bozukluğu duygusal katılık, düzenlilik, ısrarcılık, inatçılık ve kararsızlıkla karakterize bir yapı
gösterir. Mükemmeliyetçi yapı nedeniyle yöntem ve düzen gerektiren işlerde başarılı olabilirler, ancak katı
kuralları ve düzenleri bozulduğunda buna tolerans gösteremezler ve anksiyeteleri artar. Obsesif kompulsif
hastalarda görülen bulaşma, kirlenme, emin olamama, simetri obsesyonu dinsel içerikli obsesyonlar ve
kompulsiyonlar, yıkama, temizleme, kaçınma,kontrol etme,düzenleme kompulsiyonu, obsesyonel ritüeller,
obsesyonel imajlar, anerji, anhedoni, insomni, değersizlik, yetersizlik ve suçluluk düşünceleri, kendilik
değerinde azalma, suicid düşüncesi hemşirelerin bu hastalarla çalışırken karşılaştıkları problemlerdir. Obsesif
kompulsif hasta davranışları belli bir zaman içerisinde belli görevleri yapma ihtiyacında olan hemşireleri
zorlayabildiği ifade edilmektedir. OKB’ li hasta ile iletişimde hemşirelerin zorlandıkları belirtilmektedir. OKB’ li
hastalarla çalışırken hemşireler yüksek gerilime maruz kaldıkları ve bu duruma ilişkin ciddi güçlük yaşadıkları
ifade edilmektedir. Ayrıca obsesif kompulsif hastaların yakınlarının da yaşam kalitesi ve aile yükü değişimine
bağlı olarak ortaya çıkan psikiyatrik bozukluklar da hemşirelerin yaşadığı güçlükler arasında yer almaktadır.
Sonuç ve Öneriler: Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalara bakım veren hemşirelerin yaşadıkları
duyguların ve gösterdikleri tepkilerin derinlemesine görüşmeler ile incelenmesinin önemli olduğu
düşünülmektedir. Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarla çalışan hemşirelere iletişim ve anksiyete ile baş
etme becerileri konularında hizmet içi eğitim planlanabilir.
Anahtar Kelimeler: obsesif kompulsif bozukluk hemşirelik’, ‘obsesif kompulsif bozukluk güçlükler’, ‘obsesif
kompulsif hasta’
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Difficulties Between Nurses And Patients With Obsessıve Compulsive Disorder
Hande Demirtaş1, Birgül Özkan2
1Yıldırım
2Yıldırım

Beyazıt University Faculty of Health Sciences, Graduate Student, Ankara, Turkey
Beyazıt University Faculty of Health Sciences, Asst. Assoc. Dr., Ankara, Turkey

Objectıve-Methods:This study is carried out to determine the difficulties of nurses working with patients with
obsessive-compulsive disorder. For this purpose, “PubMed, ULAKBİM google academic, EBSCOhost Web and
nursing journals” were searched with keywords as “nursing obsessive-compulsive disorder”, “obsessive-compulsive
difficulties”, “obsessive compulsive patients”.
Results:It is usually chronic, and sometimes goes with periodic exacerbations, a disorder that affects a person's
daily functions are significantly. Obsessive-Compulsive personality disorder shows a structure characterized by
Emotional rigidity, regularity, persistence, stubbornness and instability. Because of the perfectionalist structure,
they can be succesful in the works that requires method and layout but when the strict rules and layout are broken
down; they can not tolerate and their anxiety increase.
The tought of contamination, pollution, inability to make sure, symmetry obsessions, religious content obsessions
and compulsions, washing, cleaning, avoidance, control, setting compulsion, obsessional rituals, obsessional
images, anergy, anhedonia, insomnia, worthlessness, inadequacy and guilt thoughts, reduction of self-worth,
suicide which are seen in obsessive compulsive disorder patients that nurses are encountered the problems when
working with patients. Obsessive compulsive patients’behaviors are difficult to the nurses who need to make
certain tasks within a certain time. It is stated that nurses have difficulty in communicating with obsessivecompulsive patients. It is expressed that when working with the obsessive-compulsive patients, related to this
stiuation,nurses are exposed to high tension and have serious difficulties.In addition, The psychiatric disorders seen
in the relatives of patients with obsessive-compulsive disorder, which occurs depending on changing life quality
and family burden,are among the problems that nurses have.
Conclusıon and Suggestıons:It is thought to be important that investigating the nurses’ feelings and reactions
with in deph-interviews, who are caring for patients with obsessive-compulsive disorder. In-service training can be
planned about communication and anxiety coping skills for nurses who working with patients with obsessivecompulsive disorder.
Keywords: ‘nursing obsessive-compulsive disorder’, ‘obsessive-compulsive disorder difficulties’, ‘obsessive
compulsive patients’
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[PS-020]-Klinik uygulamaya çıkan hemşirelik öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin
belirlenmesi
Arzu Yüksel
Aksaray Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Aksaray
Amaç: Bu araştırma Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü birinci sınıf öğrencilerinin, klinik uygulama öncesi
ve sonrasında durumluk-sürekli kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın evrenini 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Sağlık Yüksekokulu hemşirelik
bölümü birinci sınıfta okuyan, Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar dersini ilk kez alan 99 öğrenci
oluşturmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan öğrenci tanıtım formu ve klinik
uygulama öncesi ve sonrasında kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Spielberger ve arkadaşları (1970)
tarafından geliştirilen, Öner ve Le Compte (1983) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Durumluk-Sürekli Kaygı
Envanteri kullanılarak 08.04.2013/07.06.2013 tarihlerinde toplanmıştır. Verilerin analizi bilgisayarda SPSS
15.00 istatistik programında yüzdelik, aritmetik ortalama, t testi, iki ortalama arasındaki farkın anlamlılık testi
ve tek yönlü varyans analizi ile yapılmıştır.
Bulgular: Çalışmada öğrencilerin yaş ortalaması 19.42 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin %65.7’si kız,
%75.8’inin bölüme isteyerek geldiği, %81.8’inin mezun olduktan sonra hemşirelik mesleğini yapmayı
planladıkları, %75.8’inin hemşirelik mesleğinin imajını orta düzeyde değerlendirdikleri belirlenmiştir.
Öğrencilerin klinik uygulama öncesi ve sonrası durumluk kaygı puanı ortalaması sırasıyla 40.17±4.95,
41.03±5.46,
sürekli kaygı
puanı
ortalaması
45.82±5.55,
45.37±5.66 olarak saptanmıştır.
Sonuç: Öğrencilerin durumluk kaygı düzeyleri klinik uygulamanın sonunda artarken; sürekli kaygı
düzeylerinde değişme belirlenmemiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin klinik uygulama öncesi ve sonrası
durumluk-sürekli kaygı düzeyleri arasında ( p>0.05) anlamlı fark saptanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Kaygı, klinik uygulama, öğrenci
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[PS-021]-Türkiye'de psikiyatri hemşireliği alanındaki akademisyen kadrolarının belirlenmesi
Ayşegül Bilge1, Tuğba Siviloğlu2, Serpil Kuş3
1Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD,İzmir
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD,İzmir
3Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2Ege

Amaç: Üniversite web sayfalarındaki akademik bilgi sistemlerinin işlevsel olarak kullanılması, doğru ve güncel
veriler içermesi, akademisyen kadroları ile ilgili bilgi edinmek açısından oldukça önemlidir. Bu araştırma
psikiyatri hemşireliği alanındaki akademisyen kadrolarının akademik bilgi sistemleri üzerinden belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, Şubat-Nisan 2014 tarihleri arasında Yüksek öğretim
Kurumu tarafından listelenen 187 üniversitenin web sitelerinin hemşirelik bölümlerinin taranması ile
gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan bilgi formu kullanılmıştır.
Verilerin analizinde yüzdelik ve ortalama kullanılmıştır.
Bulgular: Türkiye’deki üniversitelerin %3.20’sinin(n=6) web sitelerine ulaşılamamıştır. Ülkemizdeki
üniversitelerin bünyesinde toplam 112 hemşirelik bölümü yer alırken, yapılan taramada 104 hemşirelik
bölümüne ulaşılmıştır.Hemşirelik bölümü olan üniversitelerin %37.50’sinin (n=39) akademik kadrolarına
ulaşılamamış,%14.42’sinin de (n=15) akademik kadrolarına kısmen ulaşılmıştır. Ulaşılan Hemşirelik
Bölümlerinin Psikiyatri Hemşireliği alanındaki toplam akademisyen sayısı 131 olarak tespit edilmiştir.
Akademisyenlerin %4.50 profesör (n=6), %13.74’ü (n=18) doçent,%27.40’ı yardımcı doçent, %14.50’si (n=19)
öğretim görevlisi, %36.90’nı (n=52) araştırma görevlisidir.
Sonuç: Araştırma sonuçları, üniversite web sayfalarındaki akademik bilgi sistemlerinin işlevsel olmadığını
göstermektedir. Gerek üniversitelerin gerekse akademik birimlerin, sayfalarını güncellemesi önemlidir.
Akademik kadrolardaki dağılım hakkında fikir vermesi açısından bu çalışmalar değerli çalışmalardır.
Araştırmada Psikiyatri hemşireliği akademisyenlerin çoğunluğunun araştırma görevlisi,en azının ise profesör
olduğu belirlenmiştir. Ruh sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı'nın Lisans ve Lisansüstü akademik
katkılarının niteliğini artırabilmek için akademisyen sayılarının artırılması önerilir.
Anahtar Kelimeler: Akademisyen, akademik bilgi, psikiyatri hemşireliği

315

Determining the academician positions available in the field of psychiatry nursing in Turkey
Ayşegül Bilge1, Tuğba Siviloğlu2, Serpil Kuş3
1Ege

University Faculty of Nursing,Department Of Psychiatric And Mental Health Nursing,İzmir
University Medical Faculty Hospital,Department of Mental Health and Diseases,İzmir
3Ege University Health Sciences Institute
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Objective: Functional use of academic information systems involving accurate and current data within university
web pages is highly important in terms of obtaining information related to academician positions. This research
was carried out to determine the academician positions available within the field of psychiatry nursing through
information systems.
Materials-Methods: This descriptive research was carried out between February and April 2014 through
scanning the nursing sections on the web sites of 187 universities listed by Higher Education Institute.As a data
collection tool a questionnaire developed by researchers was used. In analysis of data percentage and average was
used.
Results: The web sites of 3.20 % (n=6) of the universities in Turkey could not be accessed. In Turkey, while there
were 112 nursing sections in universities, 104 nursing sections could be accessed during scanning. Academic staff
could be reached in 37.50 % (n=39) of the universities that possessed nursing sections, whereas in 14.42 % (n=15)
academic staff could be partially reached. In nursing sections accessed the total number of academicians in the
field of Psychiatry Nursing was found as 131. Of the academicians 4.50 % (n=6) are professors, 13.74 % (n=18) are
associete professors, 27.40 % assıstant professors, 14.50 %8 (n=19) are lecturers and 36.90 % (n=52) are
researchers.
Conclusion: The results of the research reveal that the academic information systems in university web sites are
not functional. To update web pages is important for both universities and academic units. These are valuable
studies in terms of providing insights into distribution within academic staffs. It was determined in the research
that majority of the psychiatry nursing academicians were researchers and few were professors. In order to
promote the quality of undergraduate and graduate academic contributions of Department of Mental Health and
Psychiatry Nursing, an increase in the number of academician is recommended.
Keywords: Academics, academic knowledge, psychiatric nursing
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[PS-022]-Hemşirelik bugün manevi bakıma nasıl bakmaktadır?
Nasibe Yağmur Filiz1, Ayşe Çevirme1, Özge Kaynak1, Nezihe Uğurlu2
1Sakarya
2Muğla

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Sakarya
Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Sakarya

Giriş:Bireylere sağlık bakımının bütüncül bir yaklaşımla verilmeye başlanmasıyla, manevi boyut diğer boyutlar
(fiziksel, emosyonel ve psikososyal boyut) kadar iyi değerlendirilerek önem kazanmıştır. Bu derleme hastaların
manevi ihtiyaçlarının tedavileri açısından gerekli olması amacıyla yapılmıştır.
Maneviyat :Maneviyat; bireyin kendisi ve diğer insanlarla ilişkilerini, evrendeki yerini, yaşamın anlamını
anlama ve kabul etme çabasıdır. Manevi gereksinimler, fiziksel gereksinimlere göre daha soyut ve karmaşık
olup, ölçümü güçtür. Bu nedenle bireyin sağlık bakımında daha açık olan ve kolaylıkla ölçülebilen fiziksel
gereksinimler öncelikle ele alınmakta, buna karşılık manevi gereksinimler gözden kaçabilmektedir. Manevi
gereksinimler; yaşam acı çekme ve ölüm kavramlarının anlamı, amacı ve gücünü bulma gereksinimi, yaşama
umudu gereksinimi, kendi içinde diğer insanlara ve üstün güce yönelik inanç ve güven duyma gereksinimidir.
Hemşirelik literatüründe uzun bir süre manevi bakıma ilişkin bilgiler, inanç sistemleri ve dini uygulamalara
yönlendirilmiştir. İnsanın manevi boyutu düşünüldüğünde, manevi boyuta yönelik bakım için, sadece din
görevlisinin hastaneye çağrılmasıyla sınırlı dini fonksiyon ve uygulamaların yetersiz olacağı açıktır.
Günümüzde fiziksel ve psikososyal boyutun üstünde ve var olmanın daha ötesinde bir boyut olan manevi
boyuta yönelik hemşirelik bakımının önemi hemşireler tarafından kabul edilmektedir. Öte yandan bu bakım
birçok hemşireyi korkutmaktadır. Manevi gereksinimler; bireyin manevi yoksunluğunu azaltacak veya manevi
gücünü destekleyecek gerekliliklerdir. Bu yönde verilecek bakım hemşirenin, bireyin manevi
gereksinimlerini tanılayarak, uygun girişimlerle karşılaması ve desteklemesi olarak tanımlanabilmektedir.
Hemşirenin, hastanın manevi gereksinimlerini ifade eden ipuçlarını kavraması, aktif dinlemeyi ve hassaslığı
gerektirir. Hemşireler, acı çeken hastalardan ve ailelerinden ‘Bu neden bana oluyor? Neden Tanrı bu hastalığı
bana verdi?’ gibi sorular birçok kez duyarlar. Bu sorular, manevi sıkıntının ifadesidir. Manevi sıkıntı kızgınlıkla,
öfkeyle, üzüntüyle, korkuyla ifade edilebilir. Bu nedenle hemşireler, manevi gereksinimlerin ifadesinde
kullanılan ipuçlarını tanımalı ve değerlendirebilmelidirler.
Sonuç:Hastalığa özgü manevi bakım yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir, buna yönelik manevi bakım
hakkında daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: maneviyat, bakım, hemşirelik
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[PS-023]-Sağlığın korunması ve geliştirilmesi dersini alan üniversite öğrencilerinin dersi almadan ve
aldıktan sonraki sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili faktörler
Ayşe Çevirme1, Özge Kaynak1, Nezihe Uğurlu2, Nasibe Yağmur Filiz1, Merve Asar3
1Sakarya
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2Muğla

Amaç: Bu çalışma bir üniversitedeki sağlığın korunması ve geliştirilmesi dersini alan öğrencilerin dersi
almadan önce ve aldıktan sonraki sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi
amacıyla yarı deneysel tek gruplu ön test ve son test olarak yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışma Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda gerçekleştirilmiştir.Veriler, sağlıklı
yaşam biçimi davranışları ölçeği, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ve öğrencilerin devam
yüzdesi kullanılarak toplanmıştır.Çalışma sağlığın korunması ve geliştirilmesi adlı üniversite seçmeli dersini
alan farklı fakültelerdeki 167 öğrenciyle yapılmıştır.Veriler dersin ilk haftası ve son haftasında olmak üzere iki
kez uygulanmıştır.Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamaları 22.65 olup, %75.4’ü kız, %24.6’sı erkektir.Çalışma
öncesinde sağlık ile ilgili herhangi bir ders alan öğrenci %62.3’tür.Çalışmaya katılanların %86.8’i kentte
yaşamakta olup %62.9’u Marmara Bölgesi’nde ikamet etmektedirler.Öğrencilerin %86.2’sinin kronik bir
hastalığı olmayıp, sigara ya da alkol kullanmayanların oranı %88, emniyet kemeri kullananların oranı
%69.5’tir.Birinci öğretim öğrencilerinin oranı %55.7 iken ikinci öğretim oranı %44.3’tür.Öğrencilerin derse
devam ortalamaları %69.61’dir.Ders öncesi 1.28±19.90 olan sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği puan
ortalaması ders sonrası 1.55±20.68’e yükselmiştir.Sağlık sorumluluğu puan ortalaması ders öncesi 19.19±4.59
iken ders sonrası 25.10±5.55’e, fiziksel aktivite puan ortalaması ders öncesi 15.84±4.85 iken, sonrasında
20.96±5.34 şeklinde artış göstermiştir.Beslenme puan ortalamaları ders öncesi 21.20±8.82 iken ders
sonrasında 25.30±4.92, kişiler arası ilişkiler puan ortalamasının ders öncesi 26.53±4.28 iken ders sonrası
29.30±4.56, stres yönetimi puan ortalaması 20.35±10.26 iken 24.14±4.01 ve tinsellik puan ortalaması ders
öncesi 26.86±4.48 iken ders sonrasında 30.13±3.99’a yükselmiştir.
Sonuç: Öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına yönelik puan ortalamalarında verilen sağlığın
korunması v geliştirilmesi dersinin etkili olduğu görülmüştür.Eğitimin davranışları olumlu bir şekilde
değiştirilmesinde faydalı olacağı kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, üniversite öğrencisi, sağlığın korunması ve
geliştirilmesi, eğitim
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[PS-024]-Deliryum, demans ve alzheimer tanısı alan hastalara bakım veren hemşirelerin tutum ve
davranışlarının değerlendirilmesi
Behice Belkıs Ayan, Birgül Özkan
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara Türkiye
Amaç-Gereç-Yöntem:Bu çalışmada, deliryum, demans ve alzheimer hastalarına bakım veren hemşirelerin
tutum ve davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; full free pdf, pubmed, Türk
psikiyatri dizini, google akademik ve hemşirelik dergileri “hemşirelik tutumu”, “demans, deliryum, alzheimer”,
“hemşirelik bakımı”/ "The attitude of nursing", "dementia, delirium, alzheimer", "nursing care" anahtar
sözcükler ile tarama yapılmıştır.
Bulgular:Deliryum, Demans ve Alzheimer bilişsel işlevlerde bozulmalarla görülen bir organik ruhsal
bozukluklardır. Demans ve deliryum iç içe yönetilmesi gereken kognitif bozukluklardır. Hastaların
aktivitesinde değişim, iletişimde bozulma, öz bakım yetersizliği, uyku sürecinde bozulma, duygusal-algısal
değişim, benlik ve beden algısında değişim ve boşaltım alışkanlıklarında bozulmalar gözlemlenir. Hasta
bakımında; empati ve güvene dayalı bir ilişki geliştirilmesi, destekleyici bir ortam sağlanması, sosyal destek ağı
ile kişilerin katılımının sağlanması, disiplinler arası iş birliğinin sağlanması, ailenin de katılımı ile öz bakım
faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi amaçlar arasındadır. Ancak yapılan çalışmalarda bu hastaların
bakımında hemşirelerin yetersizlikler yaşadıkları ve olası bazı tepkiler gösterdikleri belirtilmektedir.
Hemşirelerin bu hastalara bakım verirken aşırı yük hissettikleri, umutsuzluk ve oldukça yoğun stres yaşadıkları
saptanmıştır. Hasta bakımında semptom yönetimi konusunda da ciddi yetersizlikler yaşadıkları da
belirtilmektedir.
Sonuç ve Öneriler; Hemşirelerin organik ruhsal hastalıkların semptom yönetimine ve iletişim becerilerinin
geliştirilmesi konularında beceri kazanmalarına yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Alzheimer, deliryum, demans, hemşirelik tutum ve davranışları, organik ruhsal
bozukluklar
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Evaluation of attitude ans behaviour of nurses caring delirium, dementia and alzheimer diagnosed
parients
Behice Belkıs Ayan, Birgül Özkan
Yıldırım Beyazıt University Institute of Health Sciences, Ankara, Turkey
Purpose-Materials-Methods:In this study, evaluation of attitude and behavior of nurses caring Delirium,
Dementia and Alzheimer diagnosed patients was aimed.
For this purpose; full free pdf, PubMed, Turkish Psychiatric Index, Google Academic and Nursing Journals were
searched with the following keywords; “Nursing Attitude”, “Dementia”, “Delirium”, “Alzheimer”, and “Nursing
care”.
Results:Delirium, Dementia and Alzheimer are organic mental disorders seen by cognitive deterioration.
Dementia and delirium should be managed are intertwined by cognitive impairment. Changes in the activity of the
patient, disruption in communication, lack of self-care, disruption in sleeping process, the emotional - cognitive
changes, self and body image distortion, change in excretory habits were observed. In patient care; development of
empathy and trust-based relationship, providing a supportive environment, ensuring participation of people by
social support network, providing inter-disciplinary cooperation, and with the participation of the family,
supporting
and
promoting
self-care
activities
were
aimed.
However the studies show that in care of these patients, it was described that the nurses were living inadequacies
and showing some negative responses. Nurses when caring for these patients; felt overloaded and despaired and
lived quite intense stresses. Also it was indicated that; they have also lived with serious shortcomings in the
management of symptoms in the patient care.
Conclusion and Recommendations;Training programs should be developed for organic mental illness symptom
management and for gaining skills in the development of communication skills of the nurses.
Keywords: Alzheimer, delirium, dementia, organic mental disorders, nursing attitudes and behaviors
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[PS-025]-Hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileri düzeyleri ve bazı değişkenlerle olan ilişkisinin
incelenmesi
Süleyman Ümit Şenocak1, Pelin Karataş Hantal2, Orkun Erkayıran1, Fatma Demirkıran3
1Arş.

Gör. Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın
2Arş. Gör. Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın
3Prof. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın
Amaç: Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileri düzeylerinin bazı değişkenler açısından
incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem:Kesitsel tipteki araştırma 2014 Nisan-Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir.Araştırmanın
evrenini Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında örgün öğrenim
gören;589 öğrenci oluşturmuştur.Araştırmada %95 güven düzeyi ve evreni bilinen örneklem büyüklüğü
hesaplama yöntemine göre,örneklem büyüklüğü,233 öğrenci olarak hesaplanmış,0.1 desen etkisi göz önünde
bulundurularak örneklem hacmi 256 olarak belirlenmiş hatalı doldurulan anketler dışlandığında 238 öğrenci
örnekleme dahil edilmiştir.Örneklem seçiminde çoklu örnekleme yöntemi kullanılmıştır.Araştırmada kurum
izni ve sözlü onam alınmıştır.
Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve İletişim Becerileri Ölçeği kullanılmıştır.Elde edilen verilerin
değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel testler,Student-t,Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri
kullanılmıştır.Çalışmada elde edilen veriler SPSS for Windows 21 programı ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.18±1.72’dir.Öğrencilerden %73.1’i kız (n=174),
%26.9’u erkektir(n=64) ve % 39.5’u(n=94) en uzun süre yaşadıkları yer olarak “ilçe”yi
belirtmişlerdir.Öğrencilerin % 52.1’i akademik başarılarını “orta” düzeyde değerlendirirken(n=124),%58.4’ü
(n=139) evde yaşadığını belirtmiştir.Öğrencilere hastalara bakım verirken yaşadıkları en önemli sorunun ne
olduğu sorulmuş, hastalar veya personel ile iletişim kurmakta sorun yaşadığını ifade edenlerin oranı
%17.6(n=42) olarak belirlenmiştir.
Öğrencilerin iletişim becerileri puan ortalaması 155.14±19.00 olup,zihinsel iletişim alt boyutu puan ortalaması
52.2±7.27,duygusal iletişim alt boyutu puan ortalaması 49.91±6.804 ve davranışsal iletişim alt boyutu puan
ortalaması ise 53.03±8.174 olarak bulunmuştur.Kız öğrencilerin iletişim becerileri toplam puan ortalaması
erkek öğrencilerden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur(t=4.197, p=0.000).
Düz lise mezunu öğrencilerin sağlık meslek lisesi ve anadolu lisesi mezunlarına göre iletişim becerileri
puanlarının anlamlı derecede düşük olduğu (KW=7.453,p=0.024),başarılarını iyi olarak ifade eden öğrencilerin
iletişi becerileri puanlarının orta ve kötü olanlara göre yüksek olduğu(KW=11.239, p=0.004)bulunmuştur.
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileri düzeyleri ile cinsiyet, mezun olunan lise ve akademik
başarı değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.
Kaynaklar:
1-Bingöl G,Demir A(2011)Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri,Göztepe Tıp
Dergisi,26(4):152-159.
2-Tutuk A,Al D, Doğan S(2002)Hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerisi ve empati düzeylerinin
belirlenmesi,C.Ü.Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi,6(2):36-41.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, iletişim becerileri, hemşirelikte iletişim
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[PS-026]-Effective reflection on clinical competency of nursing students
Zahra Dehghani
Zahra Dehghani, Shiraz University of Medical Sciences(SUMS),Fatemeh(pbuh) Nursing and Midwifery
School
Objective: With the ever-growing increase of knowledge in today’s global society, teachers now feel it is necessary
to train students to become reflective thinkers. This issue is particularly important for nursing students who are
responsible for taking care of patients.
Materials-Methods: Forty-two nursing students voluntarily participated in this study. After explaining the aims of
the study to the participants, they took part in the clinical skills test. They were divided into two equal case and
control groups. The control group took part in routine clinical programs and the cases participated in routine
clinical programs plus an interventional program. They were asked to reflect on their clinical experiences for the
last 12 weeks of their clinical course and take part in the clinical skills test again. Baseline and post-test data were
compared among two groups.
Results: The results confirmed the role of reflection on clinical competency, and the two groups were different
with respect to learning clinical skills.
Conclusion: The findings suggest that clinical skills test should be implemented in the nursing curriculum in Iran
as one of the necessary criteria for competency
Keywords: Competency, Reflection, Clinical education

322

[PS-027]-Effect of education on anxiety level of family with a patients admitted in intensive care units
hospitals Shiraz-Iran
Sakineh Gholamzadeh1, Rohollah Abdolli2, Farkhondeh Sharif3, Aziz Zare4
1Sakineh

Gholamzadeh,Shiraz University of Medical Sciences(SUMS),Community Based Psychiatric care
Research Center
2Rohollah Abdolli,Shiraz University of Medical Sciences(SUMS)
3Farkhondeh Sharif, Shiraz University of Medical Sciences(SUMS),Community Based Psychiatric care
Research Center
4A Zare, Shiraz University of Medical Sciences(SUMS)
Objective: This study was conducted to determine the effectiveness of an educational intervention on level of
anxiety of Iranian family of patients during the first few days of hospitalization in intensive care units in ShirazIran.
Materials-Methods: In this quasi-experimental design study 60 patient family members selected with convenience
sampling method (control n=30 and experimental n=30).To determine the level of anxiety the Spielberger Anxiety
Inventory were used.
Results: Family members in experimental group, reported low level of anxiety than control group (p-value<0.05).
In control group, the level of anxiety of family members was same in both pretest and post test. (p-value>0.05).
Conclusion: It was shown that the use of nursing interventions had significant impact on the family anxiety of the
patient hospitalized in intensive care unit. Therefore, attention to family nursing should be planned especially in
the intensive care units.
Keywords: Anxiety, Family, Intensive Care Unit
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[PS-028]-Hemşirelik öğrencilerinde profesyonel değerler
Aysun Babacan Gümüş, Sevinç Şıpkın
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
Giriş: Değer, bir amaç, hedef, ilke ya da davranışın önemi hakkındaki bir inanç ya da tutumdur. Kişilerin sahip
olduğu değerler kişisel, sosyal, kültürel ve profesyonel değerlerdir. Sahip olunan değerler, profesyonel
davranışları yönlendirir ve profesyonel uygulamaları önemli ölçüde etkiler. Hemşirelikte, altruizm (özgecilik),
estetik, eşitlik, özgürlük, insan onuru, adalet ve doğruluk olmak üzere yedi temel değer belirlenmiştir.
Profesyonel değerlerin oluşumunda mesleki eğitim çok önemlidir. Bu nedenle hemşirelik eğitiminin temel
amaçlarından biri, hemşireliğin profesyonel değerlerini hemşirelik eğitim programları içine entegre etmek ve
öğrencilerin profesyonel değerleriyle ilgili farkındalıklarını arttırmaktır. Bu bağlamda bu çalışma hemşirelik
öğrencilerinin sahip olduğu profesyonel değerleri belirlemek ve hemşirelik eğitim programlarına ışık tutmak
amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma çalışmaya katılmayı kabul eden 4. sınıf hemşirelik öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir.
Çalışma yapılmadan önce öğrencilerden sözlü onam alınmıştır. Çalışmada veriler, 8 öğrenciden oluşan gruplara
odak grup görüşme yöntemi uygulanarak toplanmıştır. Görüşmeler ortalama 60 dakikada tamamlanmıştır.
Odak grup görüşmelerinden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin sahip oldukları kişisel değerler; sevgi ve saygı, adalet, güvenirlik, özgürlük, önyargılı
olmama, dürüstlük, başarı, dostluk, yardımseverlik, barış, hoşgörü, sadakat, toplumsal sorunlara duyarlılık,
özgüven, empati, otonomi, liderlik, açık sözlülük, eşitlik olarak belirlenmiştir. Profesyonel değerler ise eşitlik,
adalet, etik ilkelere bağlılık, uzmanlık, savunuculuk, yaratıcılık, araştırmacı olma, disiplin, otonomi, insana,
kültüre ve inanca saygı, önyargılı olmama, etkili iletişim kurma, yöneticilik olarak belirlenmiştir.
Sonuç: Öğrenci hemşirelerin kişisel ve profesyonel değerleri pek çok yönden birbiriyle örtüşmektedir.
Öğrencilerde kişisel değerlerin daha çok sosyal ve ahlaki değerlere, profesyonel değerlerin ise insan haklarına,
etik ilkelere, bilgi ve becerileri geliştirmeye odaklandığı görülmüştür. Hemşirelik uygulamaları için esas olan
temel değerler göz önünde bulundurulduğunda, elde edilen sonuçlar öğrencilerin profesyonel değerler
yönünden geliştiğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: değer, hemşirelik, öğrenci, profesyonel
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Professional values of nursing students
Aysun Babacan Gümüş, Sevinç Şıpkın
Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Health, Department of Nursing, Çanakkale
Objective: Value is a belief or attitude on the importance of a purpose, objective, principle or behavior. Values
significantly affect professional behaviors and professional practices. In nursing, seven core values including
altruism, aesthetics, equality, freedom, human dignity, justice and fairness are determined. Vocational education is
very important in the formation of professional values. Therefore one of the main goals of nursing education is to
integrate into nursing education programs professional values of nursing, and to increase awareness about
professional values of students. This study was conducted to determined professional values of nursing students,
and to shed light on nursing education programs.
Materials-Methods: The study was carried out with nursing students in the 4th grade, who agreed to participate
in the study. Verbal consent was obtained from the students before the study. Focus group interview method were
applied to groups consisting from eight students. Interviews were completed in approximately 60 minutes. Content
analysis method was used to assess the data.
Results: Students' personal values were determined as love and respect, fairness, reliability, freedom, not being
biased, honesty, success, friendship, helpfulness, peace, tolerance, loyalty, sensitivity to social problems, self
confidence, empathy, autonomy, leadership, frankness, equality. Students' professional values were determined as
equality, justice, adherence to ethical principles, expertise, advocacy, creativity, become researcher, discipline,
autonomy, respect to human, culture and belief, not to be biased, effective communication, management.
Conclusion: Student nurses' personal and professional values are consistent with each other in many ways. It was
seen that personal values of students have more focused on the social and moral values, while professional values
of their have focused on the human rights, ethical principles and developing knowledge and skills. When to be
considered fundamental values that are essential for nursing practice, results obtained has shown that students
have improve in terms of professional values.
Keywords: nursing, student, professional, values
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[PS-029]-Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların tanı dağılımları ve tanımlatıcı özelliklerinin
incelenmesi
Havva Kaçan Softa, Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu, Hülya Köksal, Nilgün Tuzsuz
Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
Amaç: Bu çalışma, Kastamonu Dr. Münif Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine son bir yılda başvuran
hastaların tanı dağılımları ve tanımlayıcı özelliklerinin retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesinin psikiyatri polikliniğine 01 Ocak-31 Aralık
2012 tarihleri arasında ayaktan başvuran hastalar incelenmiştir. Verilerindeğerlendirilmesinde frekans ve ki
kare testi kullanılmıştır. İstatistiksel çözümlemede anlamlılık düzeyi, 0,05 olarak alınmıştır.
Bulgular: Toplam 1122 hastanın %52,6‘tısı (n=590)kadın, %47,4’ü (n=532) erkektir. Kadın ve erkekte en
yaygın olan psikiyatrik tanı bipolar bozukluk olup, kadında %55,7 (n=215), erkekte %44,3 (n=171) olarak
görülmüştür. Kadınlarda en fazla konulan tanı %78,3 ile disosiyatif bozukluk, erkeklerde ise %100 ile anti
sosyal kişilik bozukluğudur. Kadınlarda şizofreni tanısı %45,5 (n=133) iken erkekte bu oran %55,5 (n=166)’
tir. Depresif nöbet tanısı her yaş grubunda görülmekte ancak kadınlarda ve 55 ve üstü yaşlarda daha yaygındır.
Kadınların %66,9 (n=109)’nda. erkeklerde ise %33,1 ‘ünde depresif nöbet görülmüştür. Kadınlara oranla
erkekte görülen en sık tanılar uyum bozuklukları %60 (n=3), aktivite ve dikkat eksikliği %65 (n=26),davranış
bozukluğu %69,4 (n=25), mental bozukluk %85,7 (n=6) olarak görülmüştür. Kadınlarda en sık konulan tanılar
ise anksiyete bozukluğu %53,8 (n=70), obsesifkompulsif bozukluk %60,7 (n=17), disosiyatif bozukluk %78,3
(n=18) ‘tur. En sık polikliniğe başvuran yaş grubu %23,6 (n=265) ile 25–34 yaş grubudur.
Sonuç: Psikiyatrik tanılar yaş grupları ve cinsiyet arasında anlamlı fark bulunmuştur(p<0.05). Kadınlara ve
özellikle ileride oluşabilecek ruhsal sorunlara yönelik 1-18 yaş grubuile 25-34 yaş grubuna yönelik koruyucu
önlemler alınmalıdır
Anahtar Kelimeler: Psikiyatrik Tanı, Yaş, Cinsiyet
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Analyzing Diagnosti Distribution and Demographic Characteristics Of Out Patient Sapplying
Topsychiatric Clinic Of Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu State Hospıtal
Havva Kaçan Softa, Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu, Hülya Köksal, Nilgün Tuzsuz
Kastamonu University Fazıl Boyner School of Health, Nursing Dept.
Objective: This study aims at retrospectivelyreviewingthediagnosticdistributionandsocio-demographic
characteristics of out patient sapplyingtopsychiatricclinic of Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu StateHospital in
thelastoneyear.
Methods: Out patient sapplying to psychiatric clinic of Dr. Kastamonu Münif İslamoğlu State Hospital between
January 1 and December 31, 2012 wereexamined. Frequencyandchi-square test wereusedtoevaluatethe data.
Thesignificancelevel in statisticalanalysis is taken as 0.05.
Results:
52.6 % of the 1122 patients (n = 590 ) werefemale, 47.4% (n = 532 ) are men.
Themostcommonpsychiatricdiagnosis in bothwomenand men is bipolardisorder, which is observed in 55.7 % (n =
215) of womenand 44.3 % of men (n = 171). Dissociativedisorder is themostcommondiagnosis in womenwiththe
rate of 78.3%, andantisocialpersonalitydisorder in men withthe rate of 100 %. 45.5 % of women is
diagnosedwithschizophrenia (n = 133 ), whereasthis rate is 55.5 % in men (n = 166 ). Diagnosis of
depressiveepisode can be seen in allagegroups but it is morecommon in womenand at andovertheage of 55.
Thedepressiveepisodesareseen in 66.9 % of women ( n = 109 ) and in 33.1 % of men.
Themostcommondiagnosesseen in men, comparedtowomen, andtheirratesareadjustmentdisorders 60% (n = 3),
activityandattentiondeficit 65% ( n = 26) , behaviourdisorder69.4% (n = 25), mentaldisorder, 85.7% (n = 6 ).
Inwomen, themostcommondiagnosesareanxietydisorder, 53.8 % (n = 70 ), obsessive-compulsivedisorder, 60.7 % (
n = 17), anddissociativedisorders, 78.3% ( n = 18). Theagegroupthatmostfrequentlyappliestotheoutpatientclinic is
25-34 agegroupwiththe rate of 23.6 % (n = 265).
Results: Significantdifferenceswerefoundbetweenpsychiatricdiagnoses, agegroupsandgender (p
Preventivemeasuresmust
be
taken
for
women
andfortheagegroups
of
1-18
and
especiallyformentalproblemsthatcouldarise in thefuture.

<0.05).
25-34

Keywords: Psychiatric Diagnosis; Age; Sex
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[PS-030]- Bir psikiyatri kliniğinde psikotik bozukluğu olan hastaların, hasta – aile eğitimi etkinliğinin
değerlendirilmesi
Fehime Layık Elmas, Münevver Akın, Melike Dişsiz
Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osaman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HİE Koord.
İstanbul
Amaç: 4. Psikiyatri servisinde “Psikotik Bozukluk” tanısıyla yatan hastaların yakınlarına verilecek olan
“Psikotik Bozukluklar ve Aile Eğitimi” ile hasta yakınlarının, hastalık ve hastaya yaklaşım, ilaç tedavisi, akılcı
ilaç kullanımı, kriz yönetimi, iletişim becerileri ve psikososyal destek konularında bilinçlendirilmeleri
planlanmıştır.
Gereç-Yöntem: 4. Psikiyatri Kliniği’nde Aralık 2013- Nisan 2014 tarihleri arasında yatarak tedavi gören,
psikotik bozukluk tanısı almış 60 hastanın yakınından oluturmuştur. Hasta yakının, hastalık ve hastaya
yaklaşım hakkında bilgi düzeyini ölçmeyi amaçlayan, literatür doğrultusunda geliştirilmiş, 10 sorudan oluşan
anket formu kullanılmıştır
Bulgular: Çalışmaya katılanların yarısından fazlasının (%60,3) 40 yaş üzerinde ve evli oldukları (%69,8)
saptandı. %57,1’inin 5 yıl ve altında eğitim süresine sahip olduğu, %46’sının çalışmadığı yarısından azının
(%42,9)
I. derece hasta yakını olduğu belirlendi. Hasta yakınlarından %55,6’sı daha önce hastalarının bir psikiyatrik
sorunu
nedeniyle
hastaneye
yatarak
tedavi
gördüklerini
belirtmişlerdir.
Eğitim düzeyi, hastayla yakınlık derecesi, daha önce psikiyatrik sorunu nedeniyle hastaneye yatış durumlarına
göre hasta yakınlarının hastalık özelliklerini bilip/bilmeme durumları ön test değerlerine göre
karşılaştırıldığında; yatış durumları arasında hasta yakınlarının hastalık özelliklerini bilip/bilmemeleri
açısından aralarında istatistiksel fark olduğu, daha önce psikiyatrik bir sorunu nedeniyle hastaneye yatışı olan
hasta yakınlarının hastalık tanısını daha az oranda bildikleri belirlendi (X2=8.229, P=0.007).
Sonuç: psikiyatride hastaların biyopsikososyal bireyler olduğu unutulmamalıdır. Buna bağlı olarak; sağlığın
geliştirilmesi, sosyal yaşama uyumları ve iletişim gereksinimleri için hastaların ve yakınlarının eğitilmeleri de
önemlidir,
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Eğitim, Hasta ve Aile Eğitimi
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[PS-033]-Hemşirelik bölümü öğrencilerinde depresif belirtiler ve umutsuzluk düzeyi ile ilişkili
faktörler
Nesrin Çunkuş1, Pelin Karaatlı1, Filiz Adana2, Hülya Arslantaş3
1Adnan

Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencileri, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi, Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Aydın
Amaç: Üniversite öğrencilerini tehdit eden önemli sorunlar arasında depresyon ve umutsuzluk yer almaktadır.
Öğrenciler, bazen çevresel faktörlerden, yaşadıkları sağlık sorunlarından ve ders başarılarından dolayı
umutsuzluk duygusu ve depresyon yaşayabilirler. Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde umutsuzluk
ve depresif belirti düzeyinin belirlenmesi ve sosyodemografik değişkenlerle ilişkilerinin araştırılmasıdır.
Gereç-Yöntem: Kesitsel araştırmanın evrenini Mart-Nisan 2014 tarihleri arasında Adnan Menderes
Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 1. ve 4. sınıfta öğrenim gören 384 öğrenci;
örneklemini araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 204 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma ile ilgili kurum
izni ve öğrencilerden sözlü onam alınmıştır.Çalışmanın verilerini toplamak için literatür doğrultusunda
araştırmacı tarafından hazırlanan Sosyodemografik Bilgi Formu, Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck
Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21 programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin
değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metodların yanı sıra, “Student t-test”, “Pearson Korelasyon testi”,
“ki-kare testi” kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde
değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %77,0’ i (n=157) kadın, %23,0’i (n=47) erkek olup; yaş ortalaması
20.03±1.90’dır. Öğrencilerin %70,6’ı (n=144) 1. sınıf, %29,4’ü (n=60) 4. sınıf olup; %37,4’ünün (n=153) ders
başarısı orta seviye olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin %53,4’ü (n=109) sağlığını iyi olarak tanımlarken;
%3,4’ünün (n=7) tanısı konmuş bir ruhsal hastalığa sahip olduğu; %5,4’ünün (n=11) kendine zarar verme
girişiminde bulunduğu saptanmıştır. Öğrencilerin; Beck Depresyon Envanteri (BDE) puan ortalaması
9.203±8.86; Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) puan ortalaması 9.92±1.82’dir. BDE puanları açısından cinsiyetler
arasında fark bulunmazken; BUÖ puanı kız öğrencilerde erkek öğrencilere göre daha düşük bulunmuştur (t=3.712, p=0.000). BDE puanları ile BUÖ puanları arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır
(r=0.336, p=0.000). Ruhsal hastalık tanısı olanların olmayanlara göre kendine zarar verme girişimi yüksektir
(x2=8.598, p=0.041).
Sonuç: Araştırmamızda öğrencilerin cinsiyet özellikleri ile BDE ve BUÖ arasında anlamlı fark olduğu; BDE ile
BUÖ arasında da anlamlı fark olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Depresif belirti, sosyodemografik değişkenler, umutsuzluk
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[PS-034]-Hemşirelerin depresyonu olan hastalara karşı olası tutumları
Haydar Kaya1, Birgül Özkan2
1Yıldırım
2Yıldırım

Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara, Türkiye
Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yrd. Doç. Dr., Ankara, Türkiye

Amaç-Gereç –Yöntem: Bu çalışma hemşirelerin depresyonu olan hastalara karşı tutumlarını belirlemek ve bu
konuda yapılan çalışmalarını değerlendirerek alana özgü bilgileri derlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç
doğrultusunda psikiyatri tıp dizini ve hemşirelik dergileri ‘’ depresyon ve hemşirelik‘’, ‘’tutum ‘’, ‘’attitude’’, ‘’
depression and nurse’’ şeklindeki anahtar sözcüklerle taranmıştır.
Bulgular: Ruh sağlığı sorunlarına duyarlı bir toplumun oluşabilmesinde, toplumun ve sağlık hizmeti verenlerin
ruhsal hastalıklara bakışı ve tutumları çok önemlidir. Ruhsal hastalara ve hastalıklara bakış açısı ile ilgili
çalışmalar önceleri toplumun bakış açısına odaklanmış, daha sonraları ise psikiyatrik hastalıkların tanısından,
tedavisinden ve hastaların bakımından sorumlu olanların bakış açılarını ve tutumlarını belirlemeye
yönelmiştir. Hastalar ve hasta yakınlarının kendilerine daha yakın hissettiklerini ifade ettikleri hemşireler,
psikiyatrik hastalara sahip olan kişiler ve yakınları ile psikiyatri hekimleri arasında ilişkide köprü görevi
gördükleri söylenebilir. Ruhsal sorunlu bireyler sağlık elemanlarının tutumlarına karşı çok duyarlıdırlar.
Depresif hastaların çoğu kendilerini hemşirenin zamanını harcamayacak kadar değersiz hisseder. Bu nedenle,
özellikle hastalarla yakından ve uzun süreli ilişki içindeki hemşirelerin tutumları bu hastalar üzerinde
doğrudan etkili olmaktadır. Ruhsal hastalıkları olan kişilere karşı takınılan olumlu ve olumsuz tutumlar en açık
biçimiyle hasta-hemşire ilişkisinde açığa çıkar.
Sonuç ve öneriler: Mevcut olan olumsuz tutumların değişimine yönelik; sağlık personeline ruh sağlığı
sorunlarına ilişkin düzenli hizmet içi eğitimlerinin sağlanması önerilmektedir. Tutum değişimi sağlamada
uygun ortam hazırlama, tekrarlılık ve tutarlılık önemlidir. Bu nedenle düzenlenecek eğitimlerde bu noktalar
göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar kelimeler: ‘’ depresyon ve hemşirelik‘’, ‘’tutum ‘’, ‘’attitude’’, ‘’ depression and nurse’’
Kaynaklar:
1. Yüce S, Savaş HA, Ersoy MA ve ark. Sağlık Yüksek Okulu öğrencileri ve çalışan hemşirelerin depresyonu olan
hastalara ilişkin tutumu.Türkiye’de Psikiyatri, 2005; 7(1): 7- 14.
2. Scott DJ, Philip AE. Attitudes of psychiatricnursestotreatmentandpatients. British Journal of
MedicalPsychology, 1985; 58: 169-173.
6. Tessler RC, Gamache GM, Fisher GA. Patterns of contact of patients’
familieswithmentalhealthprofessionalsandattitudestowardprofessionals. HospitalandCommunityPsychiatry,
1991; 42: 929 934.
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[PS-035]-Bipolar bozukluk tanısı almış hastalara hemşirelerin tutum ve yaklaşımları
Gökçe Bağcı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Amaç;Bu çalışma bipolar bozukluk tanısı alan hastalara karşı hemşirelerin gösterdiği tutumları, bakım verirken
yaşadığı güçlüklerle ilgili yapılmış çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem; Bu amaç için pubmed,psikonet, ebscohost web, türk tıp dizini, psikiyatri tıp dizini ve
hemşirelik dergileri ‘‘bipolar bozukluk, ‘‘psikiyatri hemşireleri’’, ‘‘hemşirelerin tutumları ’’ ‘bipolar disorder, the
attitudes of the nurses, approach to the psychiatric patient ‘şeklindeki anahtar sözcükler ile taranmıştır.
Bulgular; Belirgin psikososyal bozulma ile birlikte yeti yitimine neden olan Bipolar Bozukluk (BB) kronik
ruhsal bir hastalıktır. Bozukluğun düzelme ve alevlenmelerle seyreden döngüsel gidişi, bireyi fiziksel, duygusal
açıdan etkilemekte, aile fonksiyonlarını, mesleksel ve sosyal açıdan uyumunu bozmaktadır. Hemşirelerin
bipolar bozukluğu olan hastalara yaklaşımı konusunda oldukça sınırlı sayıda araştırma olduğu
saptanmştır.Öncelikle bipolar hastayla ilk karşılaşacak hemşirenin hastalığın olası davranışları hakkında yeterli
bilgiye sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Araştırmalar hemşirelerin bipolar hastaların manik
dönemlerinde oldukça zorlandıklarını göstermektedir. Hastanın öfori durumu, hasta üzerinde kontrol
sağlamayı güçleştirmektedir. Hastanın mizahi tavırlarına nötr bir tepki verilmesi gerekmektedir. Hemşireler
hastanın saldırgan davranışlarda bulunabileceği düşüncesiyle kaygı yaşamaktadırlar. Çalışmalarda
hemşirelerin bir çoğu saldırgan davranışa yönelik geliştirecekleri tepkiler konusunda bilgi eksikliğine sahip
oldukları görülmektedir. Bu nedenle bilgi yetersizliğine nedeniyle çoğu çekimser yaklaşımlar sergileyebildikleri
ifade edilmektedir.Hastanın farklı duygulanımlar göstermesi hemşirelerin ruh sağlığını, sosyal yaşamları, aile
yaşamları olumsuz etkilenmektedir. Uzun süre bu tür hastalara bakım vermek tükenmişliğin, diğer klinik
hemşirelerine göre daha erken yaşanmasına sebep olduğu belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarda psikiyatrik
bozukluğun bakım verenlerin psikolojik ve fiziksel sağlıklarını olumsuz yönde etkilediği, ruhsal ve fiziksel yük
getirdiği de bilinmektedir.
Sonuç; Hemşirenin belirginleşen ve ön plana çıkan rollerinden biri eğitici rolüdür. Hemşirenin bu rolünü
kullanarak ailelere vereceği psikoeğitimler hastanın bakım ve tedaviye uyumunu artıracağından ve hemşirenin
yükünü az da olsa hafifletebileceğinden dolayı bu rolü geliştirmesine yönelik çalışmaların yapılması
gerektirmektedir.
Anahtar Kelimeler: bipolar bozukluk, hemşirelerin tutumları, pskiyatrik hastaya yaklaşım
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[PS-036]-Öğretim elemanı ve öğrencilerin uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri
Serpil Türkleş
Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD
Giriş: Hemşirelik eğitimi, öğrencilere profesyonel hemşirelik özelliklerini kazanmasına, mesleki bilgi, beceri,
tutum ve etik standartları içselleştirmesine ve bunları davranışlarının bir parçası haline getirmesine katkı
sağlamalıdır. Bu durum hemşirelik eğitiminde teori ve uygulamalı eğitimin bir arada uygulanmasını gerektirir.
Amaç: Bu araştırma, öğretim elemanı ve öğrencilerin klinik ve saha uygulamasında karşılaştıkları sorunlar ve
çözüm önerilerini belirlemek amacıyla niteliksel özellikte tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın evrenini; bir Sağlık Yüksekokulu’nun Hemşirelik Bölümü’nde görev yapan 18
öğretim elemanı ve 65 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Örneklemini ise bu okulda çalışmakta olan 16
öğretim elemanı ve 8 öğrenci oluşturmuştur. Bireysel Derinlemesine Görüşme Formu’nda toplam dört soru
sorularak veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde araştırmacı tarafından not alınan katılımcıların ifadeleri,
gözlem notları ile birleştirilerek elde edilen ham veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve içerik analizi
yapılmıştır (1,2).
Bulgular: Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının tamamı kadın, öğrencilerden biri erkek diğerleri
kadındır. Verilerin içerik analizi sonucunda, “klinik uygulamada yaşanan sorunlar”, “klinik uygulamada yaşanan
sorunların çözümüne yönelik bireyler neler yapabilir”, “klinik uygulamada yaşanan sorunların çözümüne
yönelik kurumlar neler yapabilir”, “klinik uygulamada yaşanan sorunların çözümüne yönelik Sağlık Bakanlığı
ve dernekler neler yapabilir”, “saha uygulamasında yaşanan sorunlar”, “saha uygulamasında yaşanan
sorunların çözümüne yönelik bireyler neler yapabilir”, “saha uygulamasında yaşanan sorunların çözümüne
yönelik kurumlar neler yapabilir” ve “saha uygulamasında yaşanan sorunların çözümüne yönelik Sağlık
Bakanlığı ve dernekler neler yapabilir” başlıklarında sekiz ana tema elde edilmiştir.
Sonuç: Klinik ve saha uygulamalarında karşılaşılan bu sorunların çözümünde bireylere, kurumlara, mesleki
derneklere, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu’na önemli sorumluluklar düşmektedir.
Anahtar Kelimeler: Klinik, saha, hemşirelik, uygulama, sorun
Kaynaklar:
1. Streubert HJ, Carpenter DR. Qualitative Research in Nursing Advancing The Humanistic Imperative. 2nd ed,
Lippincott, Philadelphia, New York, Baltimore, 1999.
2. Kümbetoğlu B. Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, Bağlam Yayıncılık, İstanbul,
2005.
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Teaching staff and student’s problems faced ın practice and solutions
Serpil Türkleş
Mersin University School of Health Mental Health and Psychiatry Nursing Department
Entrance: Nursing education, should contribute to the students to gain professional nursing properties, to
internalize professional knowledge, skills, attitudes and ethical standards and make them a part of their behaviors.
This situation, requires application of a combination of theory and practical training.
Objective: This study was conducted as a descriptive and qualitative research in order to determine teaching staff
and student’s problems faced in clinical and field practice and solutions.
Methods: The study universe included 18 faculty members in working of a Medical School's Department of
Nursing and 65 fourth-year student. The sample included 16 faculty members working in these schools and 8
students. The qualitative data of the study were collected by addressing a total of 4 questions in the individual indepth interview to the study population. In the analysis of the data, participants' statements taken by the
researcher notes were compared with observation notes and the crude data obtained was loaded into the
computer to make a content analysis (1,2).
Results: All teaching staff participated in the research are women, one of the students are man the others are
woman. As a result of the content analysis eight major themes have been formed. These are “The problems
experienced in clinical practice”, "For the solution of the problems encountered in clinical practice what can
individuals do", "For the solution of the problems encountered in clinical practice what can institutions do", "For
the solution of the problems encountered in clinical practice what can the Ministry of Health and associations do",
"The problems experienced in field practice ", "For the solution of the problems encountered in field practice what
can individuals do", "For the solution of the problems encountered in field practice what can institutions do", "For
the solution of the problems encountered in field practice what can the Ministry of Health and associations do”.
Conclusion: In solution of these problems encountered in clinical and field practice individuals, institutions,
professional associations, the Ministry of Health and the Higher Education Authority have important
responsibilities.
Keywords: Clinical, field, nursing, practice, problem, solution
Resources:
•

Streubert HJ, Carpenter DR. Qualitative Research in Nursing Advancing The Humanistic Imperative. 2nd ed,
Lippincott, Philadelphia, New York, Baltimore, 1999.

•

Kümbetoğlu B. Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, Bağlam Yayıncılık, İstanbul,
2005.
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[PS-037]-Alzheimer hastalarında palyatif bakım
Medine Koç, Aygül Kıssal
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, TOKAT
Derlemenin amacı, ruh sağlığı alanında çalışan hemşirelerin dikkatini Alzheimer hasta ve ailelerinde palyatif
bakım konusuna çekmektir.
Giderek sayısı artan Alzheimer; genellikle sinsi başlayan, zihinsel işlev, bellek, yargılama, algılama ve soyut
düşünmede ağır yetersizliklerin olduğu ilerleyici beyin hastalığıdır. Hastalar başlangıçta kendi bakımını
sürdürebilir iken hastalığın son evresinde tamamen başkasına bağımlı hale gelmektedir. Bu nedenle hem
Alzheimer hastalarının hem de bakım verenlerinin yaşam kaliteleri etkilenmektedir. Alzheimer hastalığı olan
hastaların bakım vericilerinin diğer yaşamı tehdit eden hastalığı olanların bakım vericilerine göre bakım
vermede daha fazla zorlandığı ve acı çektiği ifade edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2002 yılında
palyatif bakımı; hasta ve ailesi yaşamı tehdit eden sorunla karşılaştığında, ağrı ve diğer fiziksel, psikososyal ve
manevi problemlerin erken dönemde belirlenmesi, değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi ile acı çekmesi
önlenerek hasta ve ailesinin yaşam kalitesini geliştiren bir yaklaşım olarak tanımlamıştır. Hastalığın tanısı
konulduğu andan itibaren tedavi ile entegre olarak palyatif bakımın verilmesi önerilmektedir.
Alzheimer hastalarında palyatif bakım, sadece bağımsızlığı geleneksel olarak anlama prensiplerine dayanmaz,
hasta ile yaşayanları dinleme, bilincin derin kayıplarını kabul etme, acıyı önleme ve iyileştirme, bireyin yaşam
kalitesini geliştirmeye de odaklanır. Alzheimer hastalarının hem başlangıçta hem de sonraki dönemlerinde
yaşam kalitelerini etkileyen sorunlar arasında ağrı, anksiyete, konstipasyon, basınç yaraları, depresyon,
deliryum, psikoz ve ajitasyon yer almaktadır. Alzheimer hastalarına bakım verenlerin yaşadığı en büyük zorluk
ise çaresizliktir. Bu sorunların üstesinden gelmede, hemşire ve diğer sağlık çalışanları çaresizlik, yalnızlık ve
kaygıların giderilmesi için sosyal ilişkileri düzenlemeli, koşulsuz sevgi ve yakın ilişkiler oluşturmalı, fiziksel,
psikososyal ve manevi gereksinimleri karşılamalıdır. Sonuç olarak, ruh sağlığı alanında çalışan hemşireler
Alzheimer hasta ve bakım vericisini dikkatli değerlendirerek bütüncül yaklaşımla palyatif bakımı sağlamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Alzheimer Hastalığı, Palyatif Bakım, Hemşire
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[PS-038]-Yanığa maruz kalmış çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
Zehra Tekin Şener1, Mine Ekinci2, Kübra Güngörmüş2
1Dicle

Üniversitesi Hastanesi, Diyarbakır
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Erzurum

2Atatürk

Amaç: Araştırma, yanıklı çocuk ve ergenlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu arasında ilişkiyi
belirlemek amacıyla planlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın evrenini, Dicle Üniversitesi Hastanesinde yanık ünitesi ve plastik cerrahi
polikliniğine başvuran 60 olgu (30 Hasta, 30 Kontrol) oluşturmuştur. Vaka grubunu Dicle Üniversitesi
Hastanesi Yanık Ünitesine başvuran ve yatmakta olan 30 olgu, kontrol grubunu ise plastik cerrahi polikliniğine
başvuruda bulunan, polikliniğe ilk gelen 30 olgu araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın verileri, literatür
doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ve “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğu Ölçeği (DEHBÖ)” ile toplanmıştır. Anket ve ölçek araştırmanın uygun olduğu günlerde araştırmaya
dahil edilen hastalara refakat eden birinci derece yakınlarına verilerek okumaları ve yanıtlamaları istenmiştir.
Uygulama sırasında anlaşılmayan sorulara dair açıklamalar yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans,
Ki-kare, Man Whitney-U ve korelasyon testleri kullanılmıştır.
Bulgular: Vaka ve kontrol gruplarının dikkatsizlik ve hiperaktivite alt puan ortalamaları arasındaki farkın
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı; dürtüsellik alt puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Vaka grubunun dürtüsellik puan ortalamasının 3,470±2,609; kontrol grubunun
ise 1,370±2,428 olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Vaka grubunun dürtüsellik puanları, kontrol grubunun dürtüsellik puanlarından yüksek bulunmuştur.
Sağlık hizmeti veren birimlerin DEHB’li çocuklar ve ailelerine yanık güvenliği ve koruyucu eğitiminde,
psikiyatrik destek almaları için psikiyatri servislerine yönlendirilmeleri önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, yanık, çocuk
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[PS-039]-Psikiyatri servisinde yatan duygulanım bozukluğu olan hastaların yakınlarının sosyal destek
ve stresle baş etme düzeylerinin belirlenmesi
Uzm. Hemş. Nesibe Günay Molu1, Prof. Dr. Havva Tel2
1Konya

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konya
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi-Sivas

2Cumhuriyet

Amaç: Bu araştırma duygulanım bozukluğu olan hastaların yakınlarının sosyal destek ve stresle başetme
düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı nitelikte yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın örneklemini Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri
Servisinde duygulanım bozukluğu tanısı ile yatan 105 hastanın primer bakımından sorumlu olan hasta
yakınları oluşturmuştur. Araştırma verileri kişisel bilgi formu, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve
Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler yüzdelik dağılım, aritmetik ortalama, Mann WhitneyU testi, Kruskal-Wallis ve Lojistik Regresyon analizi testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Selçuk Üniversitesi
Meram tıp Fakültesinden etik kurul izni alınmıştır.
Bulgular: Araştırmada duygulanım bozukluğu olan hasta yakınlarının sosyal destek puanlarından; aile desteği
puanı hasta yakınının medeni durumuna, aylık gelir düzeyine, hasta yakınında ruhsal hastalık olup olmadığına
göre, arkadaş desteği puanı aylık gelir düzeyi ve hasta yakınlarının hastasının hastalığının iyileşmesine inanıp
inanmama durumuna göre, özel kişi desteği puanı yaş gruplarına, medeni duruma, öğrenim durumuna ve hasta
yakınının ailesinde başka bir psikiyatri hastası olup olmadığına göre, sosyal destek toplam puanı ise yaş
gruplarına, medeni duruma ve aylık gelir düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir
(p<0.05). Duygulanım bozukluğu olan hasta yakınlarının stresle başetme alt ölçek puanlarından; iyimser
yaklaşım puanı aile yapısına göre, boyun eğici yaklaşım puanı aylık gelir düzeyi ve hastanın tanısına göre,
çaresiz yaklaşım puanı aylık gelir düzeyine göre, sosyal destek arama yaklaşım puanı hastalık süresi, hasta
yakınlarının hastasının hastalığından etkilenip etkilenmeme durumuna, hastasının hastalığının iyileşmesine
inanıp inanmama durumuna göre, toplam stresle başetme puanı ise aylık gelir düzeyine göre istatistiksel olarak
farklılık göstermektedir (p<0.05).
Sonuç: Duygulanım bozukluğu olan hasta yakınlarının sosyal destek ve stresle başetme durumları hastanın
bireysel özelliklerinden ve hastalık sürecinden etkilenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Duygulanım Bozukluğu, Stresle başetme, Sosyal destek
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Determineto level coping with stres and social support of the relatives patients who have mood disorder
at psychiatry unit
Specialised Nurse Nesibe Günay Molu1, Prof. Dr. Havva Tel2
1Konya

Training and Research Hospital, Konya
Unıversty Institute of Health Sciences- Sivas

2Cumhuriyet

Objective: The research has been carried out in a definitary way in order to search the ability level on coping with
the perceived social support and stress of the relatives of patients of mood disorder.
Materials-Methods: The sampling universe of the research has consisted of the relatives of the patients that have
been of the 105 mood disorder patients staying at the Psychiatry services of Selçuk University Meram School of
Medicine. In the research, “Multidimensional Scale of Perceived Social Support” and “Ways of Coping Inventory”
(WCI) was used. Assessment was done on the data by making use of percentile distribution, arithmetic mean, Mann
Whitney-U test, Kruskal-Wallis and Logistic Regression analysis by SPSS 13.0 software. For appling this research,
the approval was taken from Selçuk University Faculty of Medicine the Ethics Board(committee).
Results: According to analyse results, multi-dimensionally perceived social support scale grades, family support
grades vary according to patients marital status, monthly income, if relatives of patients have psyhlogical (mental)
ilness or not, friend support grades vary according to monthly in come and to the state of belief that their patient
will recover, special person support grades vary according to age groups, marital status and if there is another
psychiatry patients in the patients of relatives family, total grades of social support statistically vary according to
age groups, marital status and monthly income.
The subscale grades of WCI, optimistic approach grade vary according to family structure, submitting approach
grade vary according to monthly income and patients diagnosis, desperate approach grade monthly income, social
support research approach grade according to illness period, total scale of styles on coping with stres grade vary
statistically according to monthly income.
Conclusion: Social support and coping with stress of patients with mood disorders’ relatives are affected by the
patient's individual characteristics and the disease process.
Keywords: Mood disorder, Coping with stress, Cocial support
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[PS-040]-Bipolar bozuklukta relapsları önlemeye yönelik uygulanan psikoeğitim girişimleri: Sistematik
derleme
Gülşah Acar, Kadriye Buldukoğlu
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya
Bipolar bozukluk yüke neden olan ciddi, kronik ve tekrarlayan bir durumdur (2,5). Bugün için bipolar
bozuklukların kesin bir tedavisi yoktur, ancak uygulanan tedavi, morbidite ve mortaliteyi azaltmaktadır.
Tedavide amaçlanan, relaps sıklığını, şiddetini ve psikososyal sonuçlarını azaltmak ve relapslar arasındaki
psikososyal işlevselliği artırmaktır (4). Günümüzde ilaç sağaltımları belirtilerin kaybolmasında etkiliyken
relapsların önlenmesi, hastalık yükünün azaltılması ve işlevselliğin geri kazanılmasında yetersizdir. Son
yıllarda bu boşluğun psikoeğitim gibi çeşitli yöntemlerle kapatılmaya çalışılması gündemdedir (3,5).
Amaç: Bu sistematik derleme relapsların önlenmesi ve tekrarlı yatışların azaltılması amacıyla uygulanan
psikoeğitim programları ve etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem-Gereçler: Derleme Centre for Reviews and Dissemination, 2009 rehberi doğrultusunda yapılmıştır
(1). Literatür taraması kapsadığı yıllar açısından herhangi bir sınırlama yapılmaksızın, Pubmed, Cinahl, Ovid,
Wiley Interscience, Cochrane, Ulakbim Tıp Veri Tabanı, Türk Medline veri tabanlarında yapılmıştır. Tarama
İngilizce ve Türkçe dillerinde, 9 anahtar sözcük grubu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tarama sonucunda
araştırma kapsamına dahil etme ve dışlama kriterlerine uygun olarak 7 randomize kontrollü çalışma alınmıştır.
Bulgular: Psikoeğitim alan hastaların kontrol grubuna göre relaps sıklıklarının azaldığı saptanmıştır. İki ve beş
yıllık izlemler sonrasında psikoeğitim alan hastaların kontrol grubuna göre daha az relaps yaşadıkları
saptanmıştır. Hastaların hastaneye yatış sıklığının kontrol grubuna göre azaldığı saptanmıştır. Psikoeğitimin iki
ve beş yıllık izlemler sonrasında hasta olarak geçirilen süreyi azalttığı belirlenmiştir. Ayrıca psikoeğitim alan
hastaların kontrol grubuna göre izlemler sırasında serum lityum düzeylerinin koruyucu düzeyde yüksek
olduğu saptanmıştır.
Tartışma ve Sonuçlar: Değerlendirmeye alınan tüm çalışmalarda bipolar bozuklukta relapsları önlemeye
yönelik uygulanan psikoeğitim programlarının olumlu sonuçları olduğu görülmektedir. Ancak konu ile ilgili
yapılan deneysel çalışmaların az olduğu, daha fazla deneysel çalışmaya gereksinim olduğu ortaya çıkmıştır.
İncelenen çalışmaların psikiyatrist ve psikologlar tarafından yapılmış olması dikkat çekmekle birlikte uzman
psikiyatri hemşireleri tarafından da yapılabileceği düşünülmektedir. Günümüz klinik koşullarında psikiyatri
hemşirelerinin psikoeğitim uygulamaları ve psikoeğitimin klinik uygulamalar içine yerleşmesinin güç olduğu
ancak başlangıçta akademisyen psikiyatri hemşireleri tarafından uygulamaların başlatılabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bipolar Bozukluk, Relaps Önleme, Psikoeğitim
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[PS-041]-Hemşireler hastanın cinsel sorunlarını ele alıyor mu?
Songül Duran
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Balıkesir
Cinsellik hem en çok merak edilen, hem de ençok yasaklanan, hem en çok konuşulan hem de aslında hiç
konuşulmayan, çok bilindiği iddia edilen ama aslında çok az bilinen, bir yanda övünülen bir yanda aslında çok
utanılan bir konu olması nedeniyle zor bir konudur. Böylesine çelişkilerle dolu bir alanda sağlık çalışanlarına
önemli görevler düşmektedir. Çünkü, cinsel sağlık, genel sağlık açısından toplumu en çok ilgilendiren
konulardan biridir ve cinsel sorunlar, insanları en fazla mutsuz eden sağlık sorunlarının başında gelmektedir.
Cinsel sağlığın bozulması sadece fiziksel sağlığın kesintiye uğraması ile sonuçlanmamaktadır. Gerek kadın
gerekse erkekte halkalar halinde ruhsal sağlığın, ardından aile sağlığının ve sosyal sağlığın da bozulması söz
konusudur (Bozdemir ve Özcan 2011). Cinselliği değerlendirmenin hemşirelik bakımının önemli bir parçası
olması gerektiği kabul edilmesine karşın, hemşirelerin bu konuyu ele almada güçlük yaşadıkları ve bireyin
cinselliğini değerlendirmede bazı engellere sahip oldukları bilinmektedir (Tuğut ve Gölbaşı 2013). Bu engeller;
• Hemşirelerin cinsel konulardaki bilgi eksikliğI
• Hemşirelerin cinselliğe yönelik tutumları
• Zaman yetersizliği
• Hastaların rahatsızlık yaşayacağı düşüncesi
• Cinselliğin hasta bakımında bir öncelik olarak görülmemesi
• Cinselliği değerlendirmeye yönelik klinikte kullanılacak rehberlerin yetersiz olması
• Hemşirelerin bireysel özellikleri (yaş, cinsiyet, stereotipler, hastaya yönelik önyargılar) (Gölbaşı ve Evcili
2013).
Cinselliği konuşmak zordur ancak imkansız değildir. Cinselliği tartışmada uygun zaman ve doğru iletişim
tekniklerini kullanmak önemlidir. Sağlık personeli ile hastalar arasındaki iletişim için etkin dinleme, etkin soru
sorma, sessizliği kullanma, yansıtma, özetleme gibi tekniklerin kullanımının yanı sıra uygun modellerin
kullanılması hastaların sorunlarını tanımlamaya yardımcı olacaktır. Tanımlanan sorunlar ile ilgili eğitim
planlanması ve uygulanması, gerektiğinde hastaların danışmanlık hizmetlerine yönlendirilmesi cinsel sağlığın
sürdürülmesine katkı sağlayacaktır (Açıkgöz, Erişim tarihi: 26.04.2014). Tedavi ve bakım planına uyum
gösterilmesi cinsel sorunların erken dönemde belirlenmesinde, kontrol altına alınmasında, böylece hastaların
yaşam kalitelerinin korunması ve sürdürülmesinde son derece önemlidir (Yılmaz ve Pınar 2005).
Anahtar Kelimeler: Cinsellik ve Hemşirelik bakımı, Cinsel yaşam, Hemşirelik
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Assessment of mental health and psychiatry courses by nurses
Songül Duran
Balıkesir Univercity Balıkesir Health Department
Objective: The main of this assesment is to identify opinions of students who take these courses, mental health and
psychiatry, and to obtain data to improve these courses.
Materials and Methods: Sample of this descriptive study consist of 45 nursery students in Balıkesir University
Health School Questionnaire (1,2) form which was prepared following a detailed literature search is fulfilled by
students anonymously on 02.05.2014. Students who were absent on the date mentioned above were excluded to
prevent any influence.
Findings: Median age of participants was 22.46 ± 1.12, %77.8 were female and %22.2 , %93.3 gratuated from a
public school. Only one student answered that mental health and psychiatry course had “no contribituation” to
identify dimensions of health-estimation of risk groups, regarding mental health susceptibility to ethic principles.
%80 of the students mentioned advantages of their clinical practise as “we have the chance to practise what we
learn “in theoretical” and %26.7 stated the disadvantage as “the time we spend in psychiatry clinic is too short”.
%86.7 stated that they want to work as nurses after they graduate and %57.8 stated that they want to work in
pschiatry clinic. All of the participants answered the course was useful.
Results: The number of students who does rotation in hospitals in Balıkesir is very high, as a result students can
spend very little time in psychiatry clinics. The students indicated this situation as the major diasadvantage of
clinical practise. To solve this problem, students were taken to Manisa Mental Care Hospital for a technical visit
prior to course beginning we observed that students were generally satisfied with theorical and clinical content of
the course.
Key Words: Mental health and psychiatry courses, Psychiatry nursing, opinions of the students
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[PS-042]-Psikiyatri hastaları açısından; Hemşire üniformaları
Selma Kaçar1, Leyla Küçük2, Tuba Çömez2, Banu Urersoy1, Fatma Sumeli1, Özgül Taşkıran1
1İstanbul

Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul

Amaç: Psikiyatri hastalarında sözsüz ifadelerin, gözlemlerin ve çevresel etmenlerin çok önemli olduğu yapılan
çalışmalarla ortaya konulmasına karşın, hastaların hemşire üniformalarının düzeni ve rengine yönelik
düşünceleri hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu çalışmada psikiyatri hemşirelerinin üniforma düzeni ve
renginin hastalar açısından önemini belirlemek ve seçilen üniforma renginin hastalar için anlamını ve etkisini
değerlendirmek amacıyla planlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim
Dalına başvuran 257 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın veri toplama
aşamasında araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ve üniforma kataloğu kullanılmıştır. Elde edilen
verilerin
değerlendirilmesinde;
yüzdelik,
ortalama
ve
ki-kare
analizleri
kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların % 59,1’i kadın, % 40,9’u ise erkektir ve yaş ortalaması 36.58 ± 14.36 ’
dır. Hastaların %21’i şizofreni, %35,8’i bipolar bozukluk, %30,7’si anksiyete bozukluğu ve % 12,5’i diğer tanı
gruplarındadırlar ve ortalama 5.97 ± 17.28 yıldır ruhsal tedavi almaktadırlar. Hastaların % 71,2’si psikiyatri
hemşirelerinin üniformalı olmasını isterken, %28,8’i sivil kıyafetli olmalarını tercih etmiştir. Katılımcıların %
40,9’u üniforma düzen ve renginin önemli olduğunu belirtmiştir. Katalogdaki forma renklerinden %31,5’i
psikiyatri hemşirelerinin beyaz renk giyinmesini, %15,2’si sivil kıyafet giyip kimlik kartı takmalarını ve
%13,6’sı kırmızı renk üniforma giymesini tercih etmiştir. Hastaların %33,9’u beyaz renk üniformayı huzur
verici, %33,5’i güven verici ve %33,5 ‘i de temiz bulduğunu ifade etmiştir. Tercih edilen renk ile ruhsal durum
arasında
ilişki
olduğunu
düşünen
hasta
oranı
da
%
64,9
olarak
bulunmuştur.
Sonuç: Sonuç olarak; psikiyatri hastalarında, ruhsal durum ile tercih edilen renk arasında ilişki olduğu
saptanmıştır. Hastalar açısından, psikiyatri hemşiresinin forma renk ve düzeninin hemşireye duyulan güven
açısından önemli olduğu bulunmuştur. Hastaların çoğunluğunun psikiyatri hemşireleri için beyaz renk hemşire
üniforması tercih ettikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hemşire üniforması, Psikiyatri hastası, Üniforma rengi ve düzeni
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In terms of psychiatric patients; Nurses uniforms
Selma Kaçar1, Leyla Küçük2, Tuba Çömez3, Banu Ürersoy4, Fatma Sumeli5, Özgül Taşkıran6
1İstanbul

University Mental Health and Psychiatry Department, Istanbul

2İstanbul

University Florence Nightingale Faculty of Nursing Mental Health and Psychiatry Nursing
Department, İstanbul
Objectives: In Psychiatric patients; non-verbal expressions, observations and environmental factors is very
important to put forth by studies, but about the uniform’s layout and color, very little is known. In this study, the
importance of terms of psychiatric patients to determine the layout and color on uniform color is selected in order
to evaluate the impact of the meaning for the patients.
Materials and Methods: This descriptive study was carried out Istanbul University Faculty of Cerrahpaşa
Medicine Department of Mental Health and Illness in 257 patients. Data were collected by means of by researchers’
questionnaire form and uniform catalog. In the evaluation of the data; frequency, percentage, chi square, analyses
were used.
Results: The patients; were 59,1% female, 40,9% male and the mean age of patients were 36.58 ± 14.36. 21% of
patients with schizophrenia, 35.8% bipolar disorder, 30.7% anxiety disorder, and 12.5% other diagnostic groups
and patients receive an average of 5.97 ± 17:28 years of psychiatric treatment. 71.2% of patients while wanting to
wear the uniform of psychiatric nurses, 28.8% have preferred to be in civilian clothes. 40,9% of participants stated
that the uniform layout and colors were important . From the catalog of uniform color; 31.5% of patients prefer
that, wear white color , 15.2% wear civilian clothes and wearing of ID cards and 13.6% wear red uniforms. 33.9%
of patients said that white uniform is tranquility, 33.5% reassuring and 33.5% found it clean. The relationship
between mental health status with your preferred color is found as a patient rate of 64.9%
Conclusion: In psychiatric patients were determined relationships between mental status with the preferred color.
In terms of patients, color and layout of psychiatric nurse uniform was found to be important. The majority of
patients determined white nurses uniform for psychiatric nurses.
Key words: Psychiatric patient, nurse uniform, uniform color and layout
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[PS-043]-Psikiyatri kliniğinde yatan hastaların benlik saygısı düzeyinin bazı değişkenler açısından
incelenmesi
Emine Yılmaz1, Mine Ekinci1, Funda Kavak2
1Atatürk
2İnönü

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği ABD, Erzurum
Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksek Okulu, Psikiyatri Hemşireliği ABD, Malatya

Amaç: Bu çalışma psikiyatri kliniğinde yatan hastaların benlik saygısı düzeyinin bazı değişkenler açısından
incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi ve Erzurum Bölge Eğitim
Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniklerinde Mayıs 2012 ile Ağustos 2012 tarihleri arasında yatan ve sorulara
cevap verecek düzeyde olan tüm hastaların alınması planlanmıştır. Ancak örneklemi çalışmaya katılmayı kabul
eden 141 hasta oluşturmuştur. Veriler hastaların sosyo-demografik özelliklerini belirleyen “Soru Formu, ve
Benlik Saygısı Ölçeği- Kısa Formu”kullanılarak toplanmıştır.Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 15 istatistik
paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde hastaların sosyodemografik ve tanıtıcı
özelliklerini incelemek amacıyla yüzdelik dağılımlar, ölçek puanlarının belirlenmesi amacıyla ortalamalar,
değişkenlernormal dağılım göstermediğinden MannWhitney U ve KruskalWallstesti uygulanmıştır.
Bulgular: Hastaların çoğunluğunun erkek (%75), bekar (%61.7), ilköğretim mezunu (%55) ve işsiz (%65)
olduğu belirlenmiştir. Benlik saygısı değerlendirme ölçeği kısa-formu puan ortalaması -31.35±13.17, olumlu
benlik saygısı puanı 40.76±13.0, olumsuz benlik saygısı puanı 72.12±12.13 olarak bulunmuştur. Araştırmada
şizofreni hastalarının, çalışmayan hastaların, ailesiyle yaşamayan ve kadın hastaların olumlu puan
ortalamasının daha düşük olduğu bulunmuştur (p<0.05).
Sonuç: Elde edilen bulgular hastaların benlik saygısı düzeyinin düşük olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar
doğrultusunda ruhsal hastalığı olanlara psikoeğitim ve danışmanlık hizmetlerinin artırılması, bu konuda kamu
bilincinin oluşturulması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: , Benlik Saygısı, Psikiyatri, Hemşire
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[PS-044]-Humor style and resilience on psychiatry nurses
Emine Yılmaz1, Funda Kavak2, Gülsen Bektaş3, Ümmügülsüm Gül3
1Atatürk

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği ABD, Erzurum
Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksek Okulu, Psikiyatri Hemşireliği ABD, Malatya
3İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik ABD, Malatya
2İnönü

Objective: This work is done with the purpose of the evaluation of humor style and resilience on psychiatry nurses.
Materials-Methods: This research,is created in Elazığ Mental Health and Disease Hospital with totaly 80 of 130
nurses of participants.For gathering datas, a form includes descriptive features and humor style scales and
resilience scales were used.
Results: The nurses who participated in the survey, are more than 25 years old (%91.3), are women ( %62.5), are
married(72.5). The score obtained during the research about resilience is 14.50±2.44, and the score obtained
during the research about humor style is 74.88±12.64. An important difference is found when humor style is
examined through education level (p<0.05). An unimportant difference is found when resilience is examined
through gender. (p<0.05).
Conclusion: In research, the score of humor style on psychiatry nurses is resulted high.
Keywords: Psychiatry, Humor, Nurse
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[PS-045]-Posttravmatik büyüme: Zorluklardan güç toplamak
Derya Tanrıverdi1, Ganime Can2
1Gaziantep
2Atatürk

Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Gaziantep
Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum

Travmatik olaylarla karşılaşan bireyler, travmanın doğası gereği negatif değişikliklerin yanı sıra, posttravmatik
büyümeyi ortaya çıkaran bir dizi pozitif değişiklikler algılamaktadır. Ancak, stres ve travma çalışmaları genel
olarak travmanın olumsuz sonuçları üzerine odaklanmıştır. Son zamanlarda travma araştırmaları, son derece
stresli olaylarla (ölüm, savaş, afetler, hastalık veya diğer stresli ya da hayatı tehdit eden olaylar) mücadelenin
sonucu olarak deneyimlenen, özellikle posttravmatik büyümenin pozitif sonuçları üzerine odaklanmıştır.
Posttravmatik büyüme, bazı kişilerin yaşadıkları travmatik deneyimlerin ardından kendilerine ilişkin algıları,
yaşam felsefeleri ve başkalarıyla olan ilişkilerinde olumlu değişimler belirtmeleridir. Bu literatür çalışmasında,
posttravmatik büyüme kavramı doğuşu ve gelişimi, ilişkili faktörler, en önemli teorik modeller ve uygulama
içerikleri özetlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: posttravmatik büyüme, travma, travma sonrası stres
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Posttraumatic growth: Gathering strength from hardships
Derya Tanrıverdi1, Ganime Can2
1Department
2Department

of Psychiatric Nursing, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey
of Psychiatric Nursing, Ataturk University, Erzurum, Turkey

Individuals who are faced with traumatic events may experience a series of positive changes that put forth
posttraumatic growth in addition to negative changes due to the nature of the trauma. However, stress and
trauma studies have generally focused on the negative results of the trauma. Whereas in recent years, focus has
been turned on posttraumatic growth that represents positive changes experienced as a result of struggle against
very stressful events (death, war, disasters, disease or other stressful and life threatening events). Posttraumatic
growth refers to positive change in the individual’s self-perception, philosophies of life and relations with others as
a result of traumatic experiences. This review study tries to summarize how individuals come out stronger from
the experienced trauma, factors related with this change along with the most important theoretical models in this
field and application content.
Keywords: posttraumatic growth, trauma, posttraumatik stress
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[PS-046]-Şizofreni hastasına bakım verenlerin yüklerinin ruhsal sağlık durumlarına etkisinin
incelenmesi
Pınar Harmancı1, Zekiye Çetinkaya Duman2
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Amaç: Çalışma; şizofreni tanılı bireylerin bakım verenlerinin duygusal, sosyal, fiziksel ve ekonomik yüklerinin
ruhsal sağlık durumları ile ilişkisini incelemek amacı ile yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma Şubat 2009 – Temmuz 2010 tarihleri arasında İzmir’de şizofreni hastalarının tedavi
gördüğü ve izlendiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Psikoz Biriminde, İzmir Şizofreni
Dayanışma Derneğinde yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini araştırmaya dâhil etme kriterlerine uygun 104
bakım veren oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında; Genel Sağlık Anketi’ (G.S.A= General Health Question) ve
‘Aile Yükü Formu’ kullanılmıştır. Bakım veren yük alt boyutları ile ruhsal sağlık durumları arasındaki ilişkiyi
incelemek için korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre; bakım verenlerin %86,5’inin ruhsal sağlık sorunları açısından yüksek
risk taşıdığı bulunmuştur. Bakım verenlerin duygusal yük (.538) sosyal yük (.586), fiziksel yük (.524),
ekonomik yük (.529) ile ruhsal sağlıkları arasında orta düzeyde anlamlı ilişkisi olduğu bulunmuştur. Bakım
verenin duygusal, fiziksel ve ekonomik yükleri arttıkça ruhsal sağlık sorunlarının da arttığı belirlenmiştir.
Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda; şizofreni hastasına bakım verenlerin ruhsal sağlık sorunları yaşama
açısından riskli grup olduğu ve ruhsal sağlık sorunları açısından izlenmeleri önemlidir. Bakım verenlerin
yükleri ve ruhsal sağlık durumlarının farklı zaman noktalarında (hastane yatışı, relaps ve iyileşme dönemleri)
uzunlamasına incelendiği çalışmaların yapılması ve geliştirilen programların bakım verenlerin yüklerine ve
ruhsal sağlık durumlarına olan etkisinin değerlendirilmesi önerilir.
Anahtar Kelimeler: Bakım Veren, Şizofreni Hastalığı, Yük, Ruhsal Sağlık
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Analysis of the effects of burdens of the caregivers of the schizophrenia patients to their mental health
conditions
Pınar Harmancı1, Zekiye Çetinkaya Duman2
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2Zekiye

Objective: The study was carried out in order to analyse the relations of the emotional, social, physical and
economic burdens of the caregivers of schizophrenia diagnosed individuals.
Materials-Methods: The research was carried out between February 2009 - July 2010 in Ege University Faculty of
Medicine, Department of Psychiatry, Unit of Psychosis; Izmir Schizophrenia Solidarity Association in which
patients with schizophrenia are treated and monitored. The sample of the study consisted of 104 caregivers who
are relevant for the inclusion criteria of the study. For the collection of data'General Health Questionnaire' (GHQ =
General Health Question) and 'Family Burden Form' were used. Correlation analysis was used in order to research
the relations between the burden sub-dimensions of the caregivers and their mental health conditions.
Results: According to research results, it was found that 86.5% of the caregivers have high risk of mental health
problems. It was found that there is a middle level relation between the mental health of the caregivers and their
emotional burden (0.538), social burden (0.586),physical burden (0.524), economic burden (0.529). It was
determined that as the emotional, physical and economic burdens of the caregivers increase, their mental health
problems increase, too.
Conclusion: Based on these results, it is seen that the caregivers of schizophrenia patients are risky group for
experiencing mental health problems and it is important for them to be monitored for mental health problems. It is
recommended to perform studies in which the mental health problems and burdens of the caregivers are
monitored longitudinally within different time points (hospital admission, relapse, and recovery periods) and to
evaluate effects of developed programs to the burdens and mental health conditions of the caregivers.
Keywords: Caregiver, Schizophrenia Disease, Burden, Mental Health
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[PS-047]-Problemli internet kullanımı ve uykusuzluk şiddeti arasındaki ilişki
Gülgün Durat1, Gümrah Duygu Atmaca1, Kevser Özdemir2, Ayşe Çevirme3, Özge Kaynak3
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2Sakarya

Amaç: Teknolojik gelişmeler insan yaşamını büyük ölçüde etkilemektedir. Son zamanlarda yapılan
araştırmalar, aşırı internet kullanımının iş, aile, akademik ve sosyal zorunluluklar gibi günlük hayatın pek çok
önemli bileşenlerinin ihmali ile ilgili olduğunu, bunun yanında yüksek düzeyde depresyon, uyku yoksunluğu,
egzersiz
azlığı
ve
düşük
özgüven
sorunları
ortaya
çıkardığını
göstermektedir.
Bu çalışma Sakarya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 1. Sınıf öğrencilerinde problemli internet kullanımı ile
uykusuzluk (insomniya) şiddeti arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla planlanmış, analitik bir çalışmadır.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın evrenini, Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1. Sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiştir. Katılımcılar sosyo-demografik özelliklerinin
sorgulandığı 25 soruluk Görüşme Formu, Bastein ve Vallieres’in tarafından geliştirilen Uykusuzluk Şiddeti
Ölçeği ve Ceyhan A. ve Ceyhan E.’nin geliştirdiği Problemli İnternet Kullanım Ölçeği kullanılarak
değerlendirilmişlerdir. Verilerin analizi SPSS programı kullanılarak yapılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %86.9’u kadın, yaş ortalaması 19.07±2.16’dır. %48.5’i şehirde
yaşamakta, %55.6’sı ekonomik durumunu orta olarak tanımlamaktadır. %26.3’ü ailesi ile birlikte, %52.5’i
öğrenci yurdunda kalmaktadır. Anne eğitim durumu (%63.6), baba eğitim durumu (%49.5) ilköğretim olarak
bulunmuştur. Derse devam durumları (%63.6) çok iyi olarak tanımlanmıştır. %77.8’inin ailesi ile birlikte
yaşadığı ortamda bilgisayara, öğrenci olarak kaldığı yerde; %46.5 bilgisayar, %51.5 notebook, %51.5 oranında
akıllı telefona sahip oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin %84.8’i sosyal medyayı kullanmaktadır. %25.3’ü
günde 2-4 saat arasında internette vakit geçirmektedir. Uyku ile ilgili verilere baktığımızda, %60.6’sı günde 7-8
saat uyuduğunu, %49.5’i yaşamının bir döneminde uyku bozukluğu yaşadığını ifade etmiştir. Günlük uyku saati
ile problemli internet kullanımı arasında anlamlı fark bulunmuştur. Günde 11-12 saat uyuyanların ölçek puanı
F=3.441, p=0.02’dır. Öğrencilerin problemli internet kullanımı toplam puanı ile uykusuzluk şiddeti indeksinden
puanlar anlamlı ilişki olmadığı belirlenmiştir (r=.18, p=.08).
Sonuç: Uykuda geçirilen sürenin normalden (günlük 7-8 saat) fazla olması internet kullanımında problem
sayılabilecek davranışlar üzerinde etkili olabilir. Uykusuzluk şiddetinin teknolojinin yanlış kullanılmasıyla
ilişkili olup olmadığını belirlemek amacıyla daha büyük popülasyonlarla çalışmalar yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: İnternet, problemli kullanım, uykusuzluk
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The relationship between problematic ınternet use and ınsomnia severity
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Aim:Technological developments have a great influence on human life. Recent studies have shown that excessive
internet use is related with the negligence of many responsibilities such as work, family and social needs and that
it confronts people with financial difficulties, physical complications and loneliness. Besides, it causes many
problems such as major depression, insomnia, lack of exercise and low self esteem. This is a descriptive study that is
planned to detect the relationship between problematic internet use and insomnia among the first grade nursing
students at Sakarya University, School of Health.
Method:The universe includes the 1st grade student nurses. No sampling is used. The participants were given an
Interview Form of 25 questions which are about socio-demographic features. Also, Insomnia Severity Index by
Bastien and Valliéres and Problematic Internet Usage Scale by Ceyhan A. And Ceyhan E. were used for evaluation.
Data analysis was carried out with SPSS.
Findings:A total of 86. % of the participants are female and their mean age is 19.07±2.16. A total of 48.5 % live in
the city centre and 55.6 % describe their economic condition as middle class. 26.3 % of them live with their
families, and 52.5 % stay in dorms. 63.6 % of mothers and 49.5 % of fathers are primary school graduates. 63.6%
of the students achieve attendance to classes. 77.8 % of the students have computers at their homes while 46.5 %
have computers, 51.5 % have notebooks and 51.5 % have smart phones in their accommodations. 84.8 % of the
students use social media. 25.3 % spend 2-4 hours a day on the internet. Through the data on sleep, it is seen that
60.6 % of the students sleep 7-8 hours a day and 49.5 % have had sleep disturbance in some part of their life. There
is a significant correlation between daily sleep time and problematic internet use. The scale score of the ones who
sleep for 11-12 hours a day is F=3.441, p=0.02. It is found out that there is no significant correlation between
problematic internet use total scores and Insomnia Severity Index (r= .18, p=.08).
Result:Having more than normal period of daily sleep (7-8 hours a day) may be effective on the problematic
behaviours of internet usage. In order to determine whether there is a correlation between severe insomnia and
misuse of technology, studies on wider populations should be carried out.
Keywords--Insomnia, internet, misuse.
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[PS-048]-Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı ile tedavi görmekte olan çocukların
annelerinin stresle başa çıkma yöntemlerinin değerlendirilmesi
Ayça Gürkan1, Aslı Şayir1, Gülseren Keskin2
1Ege
2Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Amaç: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB); dikkatsizlik ve/veya hiperaktivite ve dürtüsellik
belirtilerinin benzer yaş ve gelişimsel düzeydeki bireylere kıyasla daha ağır, süreğen, şiddetli ya da sık
yaşanması durumu olarak tanımlanmaktadır. DEHB kronik bir bozukluk olup, aile üzerinde belirgin bir stres
yaratabilmektedir. DEHB’li çocukların annelerinin daha fazla ebeveynlik stresi yaşadığı ve daha düşük
özgüvene sahip olduğu, normal çocukların ebeveynlerine göre daha fazla kaygı ve depresyon tanısı aldıkları
bildirilmiştir.
Gereç-Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışma, çocuğu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı olan annelerin
stresle başa çıkma stratejilerini saptamak ve başa çıkma stratejilerine etki eden faktörleri belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Çocuk
Psikiyatrisine başvuran Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı almış çocukların anneleri
oluşturmuştur (n=107). Araştırmanın verilerini toplamak üzere sosyo-demografik anket formu ve Başa Çıkma
Stratejisi Ölçeği (BÇSÖ) kullanılmıştır.
Bulgular: DEHB tanısı alan çocukların %11-15 yaş grubunda ve %75.7’si erkektir. Annelere çocuğu ile olan
ilişki durumu sorulduğunda %57.9’nun ilişki durumlarının iyi olduğunu bildirmişlerdir. Çocuğu ile ilişkisini
kötü olarak niteleyen annelerin ölçeğin Sosyal Destek Arama alt ölçeğinden aldığı puan ortalaması çok düşük
çıkmıştır. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Çocukların yaş gruplarına göre annelerin ölçekten
aldıkları puan ortalamaları değerlendirildiğinde, ölçeğin problem çözme alt ölçeğinde istatistiksel olarak
anlamlı bir fark saptanmıştır. (p<0.05)
Sonuç: DEHB tanısı almış çocukların annelerinin kullandıkları savunma düzenekleri, çocukların yaş grupları,
aile ilişkileri gibi demografik özelliklerden etkilemiştir. Bu annelerin streslerini azaltmada stresle baş etme
yöntemlerine değinildiği psikiyatri hemşiresinin yönetiminde yapılacak psikoeğitimden fayda görebilecekleri
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite, stres, başa çıkma yöntemleri
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Evaluation of strategies of coping with stress in mothers of children who are undergoing treatment with
attention deficit and hyperactivity disorder
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Objective: Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD ); inattention and / or hyperactivity and
impulsivity symptoms compared to individuals of similar age and developmental level more severe, chronic, severe,
or rate of occurrence is defined as a state. ADHD is a chronic disorder, a significant stress on the family can create.
Mothers of children with ADHD experienced more parenting stress and lower self-esteem to have normal children
more than their parents received a diagnosis of anxiety and depression were reported.
Materials-Methods: The purpose of this descriptive study is to determine mothers of children with ADHD' stresscoping
strategies
to
detect
and
coping
strategies
to
identify
the
factors.
The sample of the study is comprised of these mothers of children admitted to the Ege University Faculty of
Medicine Department of Child Psychiatry (n = 107). To collect research data, socio -demographic characteristics
questionnaire and Coping Strategies Questionnaire was used.
Results: 70% of ADHD children in the age group 11-15 years and 75.7% were male. Mother, when asked to state
his relationship with children, 57.9% of the relationship status of 'good' is reported. Children's relationship with
'bad' qualifies as the mother of the scale received from Seeking Social Support subscale mean score was very bad.
According to the children age groups, the mean scores of the mothers taken from the scale when evaluated, scale of
the problem-solving subscale statistically significant differences were found (p <0.05).
Conclusion: Mothers of children with ADHD children's age groups, demographic characteristics such as family
relationships have affected the defense mechanisms they use. These mothers in reducing stress, stress coping
methods will be addressed in the management of the psychiatric nurse, are believed to benefit from
psychoeducation that is to be made in the management of psychiatric nurses for coping with stress.
Keywords: Attention deficit hyperactivity, stress, coping strategies
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[PS-049]-Siber zorbalık ve kişilik profili arasındaki ilişki
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Amaç: Bilgi ve iletişim araçlarının kötü niyetle kullanılmasından kaynaklanan isimsiz çağrı gönderme, kimliği
gizleyerek zararlı e-postalar (spam) atma, bir kişi ya da grubu karalamak için hakaret ve tehdit içerikli ses,
görüntü
ve
metinler
yayma
gibi
eylemler
siber
zorbalık
olarak
isimlendirilmektedir.
Zorbaca davranışlara maruz kalan öğrenciler üzerinde yürütülen çalışmalarda, dikkat ve uyku sorunları,
depresyon belirtileri, sigara ve alkol kullanımının yaygın olduğu saptanmıştır. Bu nedenle kişilik özelliklerinin
siber zorbalıkla bağlantılı olabileceği düşünülebilir.
Bu çalışma; Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik son sınıf öğrencilerinde siber zorbalık ve
kişilik profilleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla planlanmış, analitik bir çalışmadır.
Gereç-Yöntem: Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş tam sayım yöntemi ile 4. Sınıf öğrencilerinin
tamamı çalışmaya alınmıştır. Veriler 18 soruluk Görüşme Formu, Siber Zorbalık Ölçeği ve Eysenck Kişilik
Anketi kullanılarak toplanmış, SPSS programı ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Öğrencilerin %81.9’u kadın, yaş ortalamaları 22.2’dir. %56.9’u düz lise mezunudur. Öğrencilerin
annelerinin %58.3’ü, babalarının %41.2’si ilköğretim mezunudur. %84.7’si sosyal medya, %94.4’ü eğitimaraştırma, %77.8’i gündem takibi, %86.1’i haberleşme, %52.8’i oyun amacıyla interneti kullanmaktadır.
İnterneti kullanma sıklığı %40.3’ünde günde 2-3 saattir. %19.4’ü siber zorbalığa maruz kaldığını ifade etmiştir.
%19.4 chat yaparken, %8.3’ü sosyal paylaşım sitesinde, %19.4’ü ise fotoğraf ve video klibi yoluyla maruziyet
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Yaşanan mağduriyetler %9.7 zararlı ve hoş olmayan fotoğraf ve mesaj, %5.6’sı
spam şeklindedir. İnterneti kullanma sıklıkları ve farklı ortamlarda internete girmeleri ile siber zorbalık
ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı fark yoktur (p<.05). İnternete girme sıklığı ve farklı ortamlarda
interneti kullanma durumları ile Eysenck Kişilik Anketi alt ölçekleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır
(p<.05). Araştırmada ölçek toplam puanları açısından anlamlı ilişki bulunmamıştır (r=.128, p=.28).
Sonuç: Araştırmada siber zorba olma ve kişilik profilleri arasında ilişki olmadığı, katılımcıların interneti büyük
oranda eğitim-araştırma amacıyla kullandıkları göz önüne alındığında, seçilen grubun kişilik profili açısından
olumsuz özellikler taşımamasının sonuç üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İletişim, Kişilik, Siber zorbalık
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The Relationship between cyber bullying and personality profiles
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Aim:Sending beeps without caller name, sending spams with a secret ID, broadcasting sounds, images or texts
including threats or insults in order to blemish a person or a group are called cyber bullying, which all stem from
malevolent use of information and communication tools. In the studies conducted through the students who were
subject to bullying, it is seen that they suffer from attention problems, feeling of loneliness, sleep disturbance and
depression. For this reason, it can be considered that there may be a relationship between personality traits and
cyber bullying. This study is a descriptive study which is planned to detect the relationship between the personality
traits and cyber bullying behaviours of the senior class nursing students at Sakarya University, School of Health.
Method:The universe of the study consists of 4th grade students. Since no sample is taken, all of the 4th grade
students participated in the study. The students were evaluated via an interview form of 18 questions on sociodemographic information, Cyber Bullying Sensibility Scale and Eysenck Personality Questionnaire. The data were
analysed by SPSS.
Findings:A total of 81.9 % of the participants are female and the mean age is 22.2. A total of 56.9 % of these are
public high school graduates. With respect to education levels, it is seen that 58.3 % of the mothers and 41.2 % of
fathers are primary school graduates. 84.7 % of the students use the internet for social media, 94.4 % for
education and research, 77.8 % to follow the breaking news, 86.1 % for communication, 52.8 % for games and
40.3 % for online shopping purposes. The frequency of internet usage is 2-3 hours a day for 40.3 %, and 4-5 hours a
day for 25 % of the students. 72.2 % of them use the internet in their accommodations and 4.2 % use it at school. A
total of 19.4 % of the students declared that they were exposed to cyber bullying. 19.4 % of them stated that they
were chatting, 8.3 % of them were at a social network website and 19.4 % of them were bullied through photos
and videos. 9.7 % of the bullying came in the form of nasty photos and messages, 5.6 % were spams. There is no
significant difference between the points that they get from cyber bullying sensibility scales and their frequency of
internet usage and their internet access under various circumstances (school, internet cafes, mobile phones, etc.)
(p> .05). There is no difference between frequency and circumstance variety and Eysenck Personality
Questionnaire sub-scales; neuroticism, outwardness and psychoticism (p> .05). There is no significant relationship
in terms of scale total points (Cyber bullying sensibility scale and Eysenck Personality Questionnaire) (r= .128,
p=.28).
Result:As a result of our study, it is found out that there is no relationship between cyber bullying and personality
traits. Since it is considered that the participants use the internet mostly for the purposes of education and
research, the result is affected by the fact that the chosen group has no negative features of personality.
Keywords--Communication, cyber-bullying, personality.
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İkincil travma, kişinin işi nedeniyle stres verici bir olaya maruz kalması sonucunda yaşadığı duygu durumudur.
Bir başkasının travmatik olayını defalarca dinlemenin ardından, travmatik olayın özelliklerini ve şiddetini
algılamada gerçekleşen eş duyum süreci dinleyen kişinin çoğunlukla olumsuz etkilenmesine neden olmakta ve
bu
etkilenme,
eş
duyum
yorgunluğu
olarak
adlandırılmaktadır
(1).
İkincil travmatik stres belirtilerinin başlangıcı genellikle hızlıdır ve belirli bir olay ile ilgilidir. Bunlar,
zamansızlık, enerjisizlik, ilişkisizlik, sosyal yalnızlaşma, şiddete karşı duyarlılık, kinaye, ilişkilerin bozulması,
kendine yeterliliğin azalması, korku, uyumada güçlük, olayın görüntüleri veya olayı hatırlatacak şeylerden
kaçınmayı içerir (2,3). Psikiyatri hemşireliğinde empatik yaklaşım ve kişilerarası iletişim becerileri, hemşirelik
rol modelleri içinde yer almaktadır (4). Empati ise ikincil travmatik stres gelişiminde önemli bir özelliktir (5).
Hemşirelerle yapılan pek çok çalışmada hemşirelerin, %38’inin orta düzey ikincil travma yaşadıkları
saptanmıştır (6). Psikiyatri hemşirelerinin tedavi sırasında yaşadıkları travmatik deneyimleri; deneyimleme
düzeyine, daha önce yaşamış olduğu travma öyküsüne, psikiyatrik öyküye, kişisel travmanın zamanına, yoğun
çalışmaya, kişisel sınırlara gösterilen saygının zayıflamasına, travma yaşamış danışanların sayısının artmasına,
başarılı sonuç almadaki yetersizliğe, tedaviye cevap veremeyen vakaların fazlalığına, sosyal desteğe, eğitim
düzeyine, sosyoekonomik düzeye, deneyime ve başa çıkma değişkenlerine göre farklılık göstermektedir (2,7).
İkincil travmadan korunmada; sosyal destek, mesleki süpervizyon, danışmanlık ve terapi, destek grupları,
psikodrama grupları, stres azaltıcı programlar, pratikte uygulanan prensiplerinin olması, kuramsal bilgi, pratik
stratejilerdeki yeterlilik, tehlikenin ve yaratacağı etkilerin farkında olmak, sosyal ilişkileri korumak ve
geliştirmek, başka ilgi alanlarını yaratmak, dinlenme için gerekli zamanı ayırmak, kimlik ve hayata bakış açısı
geliştirmek, kendi ihtiyaç, sınır, kaynak ve imkanlarını tanımak, göz ardı etmemek etkili olan yöntemlerdir (2).
Psikiyatri hemşirelerinde, ikincil travmaya dair farkındalığın sağlanması ve travmanın neden olabileceği
travmatik stresi etkileyen faktörler belirlenerek, gruplara uygun ve kültüre özgü modellerin geliştirilmesi önem
taşımaktadır. Gruplarda travma sonrası sürecin anlaşılması ve sonrasında verilen hizmetlerde yer alan
hemşirelerin desteklenmeleri gereklidir.
Anahtar Kelimeler: İkincil travma, psikiyatri hemşireliği, stres
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[PS-051]-Panik bozukluk tanısı konmuş hastaların yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi
Nurten Gülsüm Bayrak1, Makbule Batmaz2
1Prof.

2Haliç

Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi
Üniversitesi

Amaç: Bu araştırma Panik Bozukluk tanısı konmuş hastaların yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi amacıyla
yapıldı.
Gereç-Yöntem: Araştırma Giresun ilinde bir devlet hastanesinde 30 Aralık 2012 -30 Nisan 2013 tarihleri
arasında tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini ilgili devlet hastanesinin 2012 yılı boyunca acil ve
psikiyatri polikliniklerine başvurmuş 180 Panik Bozukluk hastası oluşturdu. Araştırmada evreni bilinen
örneklem formulünden yararlanıldı. Buna göre 123 hasta araştırmaya dahil oldu. Ancak 4 hasta araştırmaya
katılmak istemediği için araştırma dışı bırakıldı ve 119 hasta araştırmanın örneklemini oluşturdu. Bu
araştırmada verileri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan Sosyo Demografik Bilgi Formu ile SF36 (Yaşam Kalitesi Ölçeği) kullanıldı. Elde edilen veriler SPSS 15.0 programı kullanılarak bilgisayarda analiz
edildi. Veriler değerlendirilirken Kruskal Walls, Mann Whitney U ve Tukey testi kullanıldı.
Bulgular: Hastaların % 77,3 ‘ ünün ( n=92) 1-5 yıldır panik bozukluk tedavisi gördüğü, % 45,4 ‘ünün (n=54) ilk
atağı evde geçirdiği, %47,1 ‘ inin (n=56) atak süresi 6-10 dakika arasında olduğu, %79,0‘unun (n=94) ilk atak
öncesi olumsuz bir yaşam olayı olduğu saptandı. Hastaların yaşam kaliteleri ölçeği alt boyutları incelendiğinde
fiziksel fonksiyon alt boyut puan ortalaması 23,67 ± 4,64; fiziksel rol güçlüğü alt boyut puan ortalaması 5,29 ±
1,57; ağrı alt boyut puan ortalaması 5,29 ± 2,12; genel sağlık alt boyut puan ortalaması 10,58±3,61; enerji alt
boyut puan ortalaması 10,15 ± 2,45; sosyal fonksiyon alt boyut puan ortalaması 6,29 ± 1,63; emosyonel rol
güçlüğü alt boyut puan ortalaması 3,66 ± 1,08; mental sağlık alt boyut puan ortalaması 14,11 ± 3,39 olduğu
saptandı.
Sonuç: Panik bozuklukta yaşam kalitesinin eğitim düzeyi ile doğru, yaş ile ters orantılı olduğu saptandı.
Hastaların panik atak geçirdikleri yer, hastaların ilk atağı ne yaparken geçirdikleri,uykuda panik atak geçirme
durumu ve anne baba ayrılığının yaşam kalitesini etkilemediği, panik bozukluk dışında başka bir hastalığın
varlığı, anne baba kaybı, sık suicid girişiminde bulunma yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemediği
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: agorafobi, anksiyete, panik atak, panik, yaşam kalitesi
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Assessment of the quality of life of patients diagnosed with panic disorder
Nurten Gülsüm Bayrak1, Makbule Batmaz2
1Giresun
2Haliç

Prof. Dr. İlhan Özdemir State Hospital

University

This descriptive study was conducted at a public hospital in the city of Giresun between 30th December and 30th
April 2013 in order to assess the quality of life of the patients diagnosed with panic disorder. 180 panic disorder
patients who had applied to the hospital mentioned throughout 2012 constituted the study population.. the
formula for finite population sampling was used and 123 patients took part in the study.However, 4 of the patients
were excluded as they did not want to be involved in the study and therefore 119 patients comprised the study
sample. The Data Collection Form composed in accordance with literature by the researcher and SF-36 (Quality of
Life Scale) were used in order to collect data for this study. The data collected was analyzed by using SPSS 15.0
computer programme. In the evaluation of the data, Kruskal Walls, Mann Whitney and Tukey test were made use
of. When the patients’ quality of life scale sub-dimensions were examined, it was determined that physical function
subdimension average was 23,67 ± 4,64, physical role disorder sub-dimention average was 5,29 ± 2,12, general
health sub-dimension average was 10,58±3,61, energy subdimension average 10,15 ± 2,45, social function subdimension average was 6,29 ± 1,63, emotional role disorder sub-dimension average was 3,66 ± 1,08 and mental
health sub-dimension average was 14,11 ± 3,39 It was determined in Panic Disorder , quality of life is in direct
proportion to the level of education while it is in inverse proportion to age. The existence of another disease other
than Panic Disorder , the loss of parents, frequent attempts at suicide all effect the quality of life negatively.
Key Words : agoraphobia, anxiety, panic attacks, Panic, quality of life
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[PS-052]-Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinde yaratıcılık
Mahire Olcay Çam, Emel Öztürk Turgut
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD
Gelişen teknolojiyle birlikte, her geçen gün sağlık alanında da yenilikler ve değişiklikler yaşanmaktadır. Sürekli
olarak hizmet veren hemşirelerin, karşılaştıkları yeni durum ve sorunlar için yeni çözümler bulmaları ve uyum
sağlamaları gerekmektedir. Yaratıcılık hemşireler için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle yaratıcılıkla
bağlantılı esnek olma, eleştirel düşünme ve kanıta dayalı çalışmalar, mizah hemşireler için daha da önem
kazanmıştır(1,9,10). Yaratıcılığını kullanan hemşireler çalışma alanlarında en iyi bakımı verebilecekleri
koşullarını oluştururlar, hemşirelik literatürüne ve eğitimine katkı sağlarlar, kurumsal alanda hemşirelere güç
kazandırırlar. Yaratıcı hemşireler, mevcut durumda verilecek hizmette olduğu gibi mesleğin gelişimi için de
oldukça önemli yere sahiptir(6,9). Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında bilgi tabanlı, işbirlikçi, bütüncül, hasta ve
iyileşme odaklı bakım gerekmektedir. Klinik süpervizyon, olumlu risk alma ve sanat terapistlerinin desteği
alana güç vermektedir. Yaratıcılığın, hemşirelik alanındaki katkılarının yanında, psikolojik iyi oluşluktaki
olumlu etkisi ve ruhsal hastalıkların yaratıcılıkla ilişkisi de göz önüne alındığında, yaratıcılığın ruh sağlığı ve
hastalıkları hemşireliği (RSHH) için de bir gereklilik olduğu anlaşılmaktadır. Ruhsal hastaların hem topluma
uyumlarında hem de klinikteki süreçlerinde sanatsal uygulamalar ve spor faaliyetleri yer almalıdır. Bunlar gibi
yaratıcılığa dair uygulamalar hastaların becerilerini geliştirmesinin yanında duygu ve düşüncelerini farklı
yollarla anlatma imkanı da vermektedir. Hastaların benlik saygılarını, sosyal ilişkilerini ve baş etme becerilerini
desteklemektedir. Ayrıca yaratıcı uygulamalar çalışanların da motivasyonunu olumlu etkilemektedir(2, 3, 4, 5,
7, 8). Ülkemizde ruh sağlığı ve hastalıkları hizmetleri genellikle klinik ortamda sağlanmaktadır ve hemşire 24
saat kesintisiz hastaya hizmet vermektedir. Her kişi biricik ve tektir. O halde bütüncül bir yaklaşımla hastayı
destekleyecek ve topluma hazırlayacak olan ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireleri, hastanın ve ortamın var olan
koşullarını doğru bir şekilde ele alarak ve mevcut koşulları en iyi şekilde değerlendirerek, her hastaya uygun,
özel ve etkili bir bakım uygulamalıdır. Sonuç olarak yaratıcılığın, hastaları klinik ortam dışına hazırlamayı,
güçlendirmeyi ve dayanıklılıklarını arttırmaya yönelik çalışan RSHH için önemli bir kavram olduğu
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: ruh sağlığı ve hastalığı, hemşirelik, yaratıcılık
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Creativity in Psychiatric and Mental Health Nursing
Mahire Olcay Çam, Emel Öztürk Turgut
Ege University Faculty of Nursing, Department Of Psychiatric And Mental Health Nursing
Developments and innovations have changes in health system with developing technology day by day. Nurses that
are perpetuals should make strides and accommodate for new cases and problems. Creativity has become an
obligation for nurses. So flexibility, critical thinking, evidence- based nursing practices and humor which are
connected with creativity have become crucial for nurses (1,9,10).
Nurses who can use their creativity provide the optimum service atmosphere, support the nursing literature and
education and reinforce the nurses institutionally. Creative nurses has important position for career development
as servicing in current situations (6,9).
Knowledge- based, collaborationist, holistic, patient and recovery based care is required in psychiatric and mental
health area. Clinical supervision, positive risk- taking and supporting of art therapists reinforce the area.
Regarding positive effects on psychological well- being and connection with psychiatric illness and creativity
besides contribution of creativity in nursing area show us that creativity is important for psychiatric and mental
health nurses too. Art and sport activities should be taken part in both fitting into society and clinical process.
Creativity based activities like them develop skills of patient and also allow the patient for expressthem feelings
and thoughts. They support self- respects, social relationships and coping skills of patients. Also creativity activities
have positive effects on staffs work motivations (2,3,4,5,7,8).
Psychiatric and mental health services are mostly provided in clinics and nurses care for 24 hours incessantly.
People are unique for themselves. In that case psychiatric and mental health nurses that support and prepare the
patients to fit into society with a holistic care plan should provide appropriate, effective and special care for
patients with dealing the conditions of patients and milieu and investigating the current circumstances ideally.
Finally it can seen that creativity is important for psychiatric and mental health nursing that provide fitting into
society, reinforcing and increase resilience for patients.
References
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[PS-053]-Hemşire-hasta/hasta yakını ilişkisinde sınır düzeyi indeksi’nin güvenirliği çalışması
Gamze Sarıkoç1, Meral Demiralp3, Cengiz Han Açıkel2
1Gülhane

Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Hemşireliği B.D., Ankara
Askeri Tıp Akademisi, Halk Sağlığı A.D., Ankara
3Psikiyatri Hemşireliği B.D.
2Gülhane

Amaç: hemşirelerin terapötik yönetimlerinde hasta ve hasta yakınlarıyla olan ilişkilerindeki sınırların düzeyi
ve bu düzeyi etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla Patricia Chehy Pilette, Charis B. Berck ve Linda Carol
Achber tarafından hazırlanan ‘Hemşire-Hasta/Hasta Yakını İlişkisinde Sınır Düzeyi İndeksi’ in güvenilirliğini
incelemektir.
Gereç-Yöntem: Hemşire-Hasta/Hasta Yakını İlişkisinde Sınır Düzeyi İndeksi’ 11 maddeden oluşmaktadır.
Ölçeğin dileşdeğerliğini sağlamak amacıyla İngilizceye hakim iki kişi tarafında Türkçe’ye çevrilmiştir.
Araştırmaya bir eğitim hastanesinde çalışan 158 hemşire katılmış olup, hemşirelere hasta hemşire ilişkisindeki
sınırları etkileyen faktörleri belirlemek amaçlı ‘Tanımlayıcı Bilgi Formu’ da uygulanmıştır.
Bulgular: ‘Hemşire-Hasta/Hasta Yakını İlişkisinde Sınır Düzeyi İndeksi’ nin güvenirliğini ölçmek için test
tekrar test yöntemi kullanılmış olup hemşireler 15 gün arayla ölçeği iki kez doldurmuşlardır. Ölçeğin test
tekrar test güvenirliği 0.79 olup, iç tutarlılık Cronbach alfa katsayısı 0.65’tir. Yaş, çalışılan klinik, çalışma süresi
ve daha önce hasta hemşire ilişkisindeki sınırlara ilişkin eğitim alıp almama durumları ile hasta hemşire
ilişkisinde sınırların düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır(p<.05). bununla
birlikte eğitim durumu ve yönetici olarak çalışma durumu ile hasta hemşire ilişkisinde sınırların düzeyi
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır(p>.05).
Sonuç: Hasta-hemşire ilişkisi; spesifik amaçlar ne olursa olsun bütün hemşirelik yaklaşımlarının temelidir.
Hasta-hemşire arasında en birinci ilişki; hemşirenin güvenli, güvenilir, emin, tutarlı olduğu, ilişkinin uygun ve
sınırlarının net olduğunu değerlendirmeyi anlamadır. Ülkemizde hemşirelerin hasta ve hasta yakınlarıyla olan
ilişkilerindeki sınırların düzeyini ölçen bir araç yoktur. Bu çalışmada ‘Hemşire-Hasta/Hasta Yakını İlişkisinde
Sınır Düzeyi İndeksi’’in iç tutarlılık Cronbach alfa katsayısı çok yüksek çıkmamış olmakla birlikte bu ölçüm
aracın etkinliğini değerlendirmek amacıyla bir başka örneklem grubunda da çalışılması planlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hasta-hemşireler ilişkisi, sınırlar, terapötik ilişki
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Reliability study of limit level ındex in of nurse-patient/patient’s relative relation
Gamze Sarıkoç1 , MeralDemiralp, Cengiz Han, Açıkel2,
1Gulhane
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Purpose: the purpose of the study was to examine the reliability of Limit Level Index in “Nurse- Patient /Patient’s
Relative Relation” prepared by Patricia ChehyPilette, Charis B. Berck and Linda Carol Achber with the aim of
determining the level of the limits in their relations with the patient and patient’s relatives in the therapeutic
methods of the nurses.
Tool- Method: Limit Level Index in Nurse- Patient/ Patient’s Relative is comprised of 11 articles. In order to enable
the language equivalence of the scale, it was translated into Turkish by two persons with good knowledge of
English.158nurses working in a training hospital participated in the research and “Introductory Information
Form” was applied to the nurses in order to determine the factors affecting the limits in patient-nurse relation.
Findings: In order to measure the reliability of Limit Level Index in the Nurse- Patient/ Patient’s Relative relation,
test repetition test method was used, nurses filled in the scale twice with 15-day interval. Test repetition test
reliability of the scale is 0.79, internal consistency Cronbach alpha coefficient is 0.65. No statistically significant
difference was found out between age, the clinic worked, working period and whether training regarding the
limits in the patient- nurse relation was received or not previously (p˂.05). No statistically significant difference
was found out between the educational status and condition of working as a director and levels of the limits in the
relation of patient-nurse (p>. 05).
Result: Patient- nurse relation is the base of all nursing approaches whatever the specific purposes are. The
primary relation between the patient-nurse is the comprehension of evaluating that nurse is reliable, secure, sure,
consistent, relation is appropriate and its limits are clear. In our country, there is no tool for measuring the limit
levels of the relations of the nurses with the patient and patient’s relatives. In this study, notwithstanding the fact
that internal consistency Cronbach alpha coefficient of Limit Level Index in “Nurse-Patient/Patient’s Relative
Relation was not very high, a study on another sample group was planned with the aim of evaluating the efficiency
of this measurement tool.
Key words:Patient-nurses relation, limits, therapeutic relation.
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[PS-054]-Antisosyal kişilik bozukluğu olan bireylere verilen psikoeğitimin öfke davranışlarına
etkisinin incelenmesi
Havva Gezgin Yazıcı1, Makbule Batmaz2
1İzmir
2Haliç

Asker Hastanesi Psikiyatri Kliniği
Üniversitesi Hemşirelik Bölümü

Amaç: Bu çalışmada, Antisosyal Kişilik Bozukluğu tanısı konan bireylere verilen psikoeğitimin öfke
davranışlarına etkisi incelenmiştir.
Gereç-Yöntem: Yaş, cinsiyet, eğitim ve medeni durum özellikleri açısından homojen olan gruplar araştırmaya
dahil edilmiştir.Grup, deney ve kontrol grubu olarak 2’ye ayrılmıştır. Araştırmada, deney grubuna 8 oturumdan
oluşan psikoeğitim uygulanmıştır, kontrol grubuna ise herhangi bir psikoeğitim programı uygulanmamıştır.
Psikoeğitim verilen gruptaki bireylerin öfke kontrollerinin daha iyi olduğu görülmüştür.
Bulgular: Psikoeğitim verilen deney grubunun kontrol grubuna göre öfke puanlarının daha düşük olduğu ve
öfke kontrollerinin daha iyi olduğu bulunmuştur.
Sonuç: Psikoeğitim, antisosyal kişilik bozukluğu olan bireylerin öfke kontrolünü öğrenmeleri ve olumlu
davranışlar geliştirmelerinde önemli bir süreçtir.
Anahtar Kelimeler: Antisosyal kişilik bozukluğu, hemşirelik, psikoeğitim
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[PS-055]-Psikiyatri hastanelerinde çalışan hemşirelerde hasta agresyonuna gösterilen tepkiler ile
tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesi
Seda Öner1, Fatma Eker2
1Düzce
2Düzce

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Düzce
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Düzce

Bu çalışma, psikiyatri hastanelerinde çalışan hemşirelerde hasta agresyonuna gösterilen tepkiler ile
tükenmişlik arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini ve
örneklemini T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı 7 bölge psikiyatri hastanesinin kapalı servislerinde çalışan 395 (296
kadın, 99 erkek) hemşire oluşturdu. Araştırmanın verileri çalışmada geçerlik güvenirlik çalışması yapılan
Agresif ve Şiddet İçeren Davranışlardan Etkilenme Ölçeği (Impact of Patient Aggression on Carers Scale) ve
Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin istatistiksel değerlendirmesinde ki-kare, t
testi ve ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) ve korelasyon katsayısı kullanıldı. Yapılan geçerlik güvenirlik
çalışmasında dil geçerliliği, ölçüt geçerliliği, faktör analizi ve Cronbach Alpha katsayısı yöntemleri kullanıldı.
Agresif ve şiddet içeren davranışlardan etkilenme ölçeği (IMPACS)’nin 7 madde ve iki alt boyutla Türk
toplumunda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlendi. Araştırmaya katılan hemşirelerin
326’sı (%82.5) son bir yılda fiziksel agresyona maruz kaldığını bildirmiş olup, sözel agresyon sayısı ortalama
15.29±26.96, fiziksel agresyon 7.46±13.3 idi. Erkek hemşirelerin daha çok küfür, tekmeleme, yumruklamaya
maruz kaldıkları, kadın hemşirelerin daha çok dokunma/taciz etme davranışına maruz kaldıkları; çalışma yılına
göre 0-3 yıldır çalışanların daha fazla küfür, tırmalama, itme davranışlarına maruz kaldıkları, gruplar
arasındaki farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi. Agresyon yönetimi konusunda eğitim alanlarda
IMPACS alt boyutlarından bakım verici ve hasta arasındaki ilişkinin daha az bozulduğu, kadın hemşirelerde
Kendini Güvende Hissetmeme alt boyut ortalamasının daha yüksek olduğu ve psikiyatri hemşirelerinin gece
bakmakla yükümlü oldukları hasta sayısı ortalamanın üstünde olan hastanelerde, Kendini Güvende
Hissetmeme ve Duygusal Tükenme alt boyut ortalamasının daha yüksek olduğu, gruplar arası farkın istatiksel
olarak anlamlı olduğu belirlendi. Hemşirelerin hasta agresyonundan etkilenmeleri ile tükenmişlik düzeyleri
arasında pozitif yönde ileri derecede anlamlı bir ilişki belirlendi.
Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda psikiyatri kliniklerinde güvenli çalışma ortamını sağlayacak
tedbirlerin alınması, agresyon yönetimi konusunda eğitim programlarının düzenlenmesi, agresyona maruz
kalan hemşirelere krize müdahale yaklaşımıyla danışmanlık verilmesi ve hemşirelerin tükenmişlik açısından
yakından izlenmesi önerildi.
Anahtar Kelimeler: Hasta agresyonu, tükenmişlik, psikiyatri hemşiresi
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[PS-056]-Şizofreninin sonuçları
Tülay Yılmaz Bingöl1, Havva Tel2
1Gazi

Osman Paşa Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Tokat
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sivas.

2Cumhuriyet

Şizofreni bireyin duygu, düşünce, algı ve davranışlarında önemli bozukluklara neden olan kronik ruhsal bir
hastalıktır. Şizofreni gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, toplumun her kesiminde görülmektedir. Şizofreni
bireyi çok yönlü etkilediğinden şizofren hastalar günlük yaşam aktivitelerini sürdürmede bir bakım vericiye
gereksinim duymaktadır. Şizofren bireyler çoğunlukla aileleri ile birlikte yaşamakta bakım ve gereksinimleri de
aile üyeleri tarafından karşılanmakta veya kurum bakımı almaktadır. Şizofreni bireyin işlevselliğini ciddi
düzeyde etkilediği gibi başta stigma olmak üzere sosyal engellilik, intihar ve kazalar hatta ölümle gibi ciddi
sonuçlar da ortaya çıkmaktadır. Şizofrenide stigma diğer ruhsal hastalıklardan daha fazla ve daha yoğun
yaşanmaktadır. Stigmayı yalnızca hastalar değil aileleri de yoğun olarak yaşamaktadır. Stigma şizofren birey ve
ailesinin çoklu kayıplar yaşamasına da neden olmaktadır. Şizofreninin bakım vericiler üzerinde de birçok
olumsuz sonuçları vardır. Şizofreni bakım vericinin tüm yaşam alanlarını olumsuz etkilemekte, fiziksel,
duygusal, sosyal ve ekonomik olarak zorlamakta, fizik sağlığı ve ruh sağlığında bozulmalara neden olmaktadır.
Şizofren birey hastalık nedeni ile sosyal ortamdaki aktivitelerini uygun şekilde sürdürmede sınırlılıklar ve ya
yetersizlik yaşamaktadır. Şizofreni ciddi yeti kaybına neden olduğundan birey ve aileye ekonomik yükü oldukça
fazladır. Şizofreni ölümcül bir hastalık olmamakla birlikte şizofren hastalarda ölüm oranı genel popülasyondaki
bireyler göre iki kat daha fazladır.
Anahtar Kelimeler: Şizofreni, şizofreni hastası, şizofreni sonuçları
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Consequences of schizophrenia
Tülay Yılmaz Bingöl1, Havva Tel2
1Gazi

Osman Pasa University Health High School, Tokat.
University Health Sciences Fakulty, Sivas.

2Cumhuriyet

Schizophrenia is a chronic mental illness that cause significant disturbances in individual's feelings, thoughts,
perceptions and behaviors. Schizophrenia is seen in every sector of society in developed and developing countries.
Individuals with schizophrenia need a care giver to continue their activities of daily living because it affects the
individual multidirectional. Schizophrenic patients often live with their families and their care requirements are
met by their family members or take institutional care. Schizophrenia affects seriously individual's level of
functionality and serious consequences also emerge such as especially stigma, social disability, suicide, accidents
and even death. The stigma in schizophrenia is more excessive and more intense from other mental illnesses. Not
only patients, but also their families experience stigma intensively. Stigma causes experiencing multi-losses in the
schizophrenic individuals and families. Schizophrenia has also many negative consequences on caregivers.
Schizophrenia affects negatively all spheres of life of caregivers; forces physically, emotionally, socially and
economically and causes the deterioration in physical health and mental health. Individual with schizophrenia
experiences limitation or inability in maintaining activities properly.in social envirement Schizophrenia has
considerable economic burden on individuals and families because it causes serious disability. Although
schizophrenia is not a fatal disease, mortality rate in patients with schizophrenia is more than two times from
general population.
Keywords: Schizophrenia, schizophrenic patients, schizophrenia consequences
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[PS-057]-Zor hastalar ve hemşirelik bakımı için çözüm önerileri
Fatma Ayhan1, Mehtap Çöplü1, Sema İçel2, Birgül Özkan3
1Karamanoğlu

Mehmetbey Üniversitesi, Karaman
Üniversitesi, Adıyaman
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara
2Adıyaman

Bu derlemenin amacı, hemşirelerin “zor hasta” olarak tanımladıkları hastaları ve bu hastaların yaygın
davranışlarını belirlemek, hemşirelerin kullanabilecekleri iletişim teknikleri hakkında bilgi vermektir.
Mac Donald (2003) "zor hastayı", hemşirelerin zamanlarının çoğunu onlar için tükettiği, işlerini onların
istekleri, şikâyetleri, uyum eksiklikleri sebebiyle geciktirdiği veya hemşirelerin onlar için planladığı
uygulamaları engelleyen hasta grubu olarak tanımlanmıştır. Manos ve Braun (2006) ise "zor hastayı"
hemşirenin iyi bakım sağlanması için engel davranışı olan hasta olarak tanımlamıştır.
Sheldon ve arkadaşları (2006), iletişimde en sık problem yaşadıkları hasta grubunun metastaz gelişen kanser
hastaları, kızgın hasta ve yakınları, yaşamın son günlerindeki ağrılı girişim yapılan hastalar olduğunu
belirtmişlerdir. Çıtak ve arkadaşlarının (2011) çalışmasında ise hemşirelerin, söylenen, kızan ve bağıran
hastaları; tedaviyi reddeden hastaları; çok ağrısı olan, sürekli bağıran hastaları; sürekli bir şeyler isteyen,
sorular soran ve hemşireyi yanına çağıran hastaları zor hasta olarak tanımladıkları ve bu hastalarla iletişim
kurmakta güçlük yaşadıkları belirtilmiştir. Zor hastalarla iletişim güçlüklerinin nedenleri incelendiğinde,
hemşirelerin etkisiz iletişim kurmaları, yoğun iş temposu nedeniyle hastaya yeterince zaman ayırmamaları,
hastaların gerçek sorununu fark etmemeleri öne çıkmaktadır (Essery ve ark 2005, Wolf ve Smith 2007).
Bazen hastalar kişisel dengeyi sağlamak, anksiyete ve korkuları azaltmak ve kontrol sağlamak için, farkında
olarak ya da farkında olmadan iletişim için zor davranışlar sergileyebilmektedirler. Bu davranışlar genellikle
öfke, kontrolsüz ya da manipülatif davranışlardır. Bunlar hemşirelik bakımının kalitesini ve hemşire-hasta
etkileşimini negatif yönde etkileyebilmektedir. Hemşire ve hasta arasındaki ilişki bozulduğunda hemşirenin
sorunun kaynağını belirlemesi gerekir. Bunun için de hemşirelerin iletişim becerilerinin, farkındalığının ve iyi
bir bilgi tabanının olumlu bir hemşire-hasta etkileşimi artırmak için bir araya getirilmesi gerekir. Aynı zamanda
hastaların "zor hastalar" yerine "bakım-için zor davranışları olduğu " düşünülürse, bakımda hayal kırıklığı
azalacak ve daha etkin bakım stratejileri geliştirilebilecektir (Gorman ve ark 2008).
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, psikiyatri hemşireliği, zor hasta
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[PS-058]-Otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı alan hastalarla çalışan hemşirelerin yaşadıkları
güçlükler
Hacer Ak1, Birgül Özkan2
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Özal Üniversitesi,Hemşirelik Yüksekokulu, Ankara
Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara

2Yıldırım

Amaç-Gereç-Yöntem: Bu çalışma Otizm Spektrum Bozukluğu(OSB) tanıya sahip çocuk/ ergen/ yetişkinlerle
çalışan hemşirelerin yaşadığı güçlüklerle ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılan araştırmalar ile ilgili literatür
taraması amaçlı yapılmıştır. Bu amaçla Science Direct, EBSCO Host, Pubmed ve hemşirelik dergileri “otizm ve
hemşire (autism and nurses) ”, “otistik hasta ve hemşirenin yaşadığı güçlükler (the difficulties experienced by
autistic patients and nurses) ” şeklindeki anahtar sözcükler ile taranmıştır.
Bulgular: Yapılan literatür taramasında otistik hastaya bakan hemşirelerin yaşadığı güçlüklerle ilgili bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmaların hemşirenin otizm erken teşhisine katkıları, zihinsel engelli çocuğa
bakım verenlerin yükü, zihinsel engelli çocuk ve ailesi şeklinde olduğu görülmüştür.
Hemşirelerin lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri engelli bireyle çalışmalarına yeterli olmadığı saptanmıştır.
Çalışmaların ortak sonuçları, hemşire yeterli bilgi ve beceriye sahip olmasa bile, yeterli bilgi ve beceri olmadan
çocuk psikiyatri servislerinde çalışması onlardan beklenmektedir. Bu durumun da hemşirelerde stres ile baş
etmede sorunlara, hastalar ile iletişim güçlüklerine ve hastalık semptomlarının yönetimine ilişkin
yetersizliklere bağlı olarak öfke vb duygulara yol açabileceği görülmektedir.
Sonuç ve Öneriler: Hemşirelerin Otizm Spektrum Bozukluğu(OSB) tanıya sahip hastada yaşadığı güçlüklerin
belirlenmesi amaçlı çalışmaların yapılması ve bu çalışmaların ölçülebilirliği kanıtlanmış ölçeklerle
desteklenmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Otizm Spektrum Bozukluğu(OSB); Otizm ve hemşirelik; Hemşirelik ve güçlük
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Difficulties faced by the nurses working with patients diagnosed with autism spektrum disorder (ASD)
Hacer Ak1, Birgül Özkan2
1Turgut

Özal Univercity Nursing of School
Beyazıt Univercity, Faculty of Health, Ankara

2Yıldırım

Purpose-Materials-Methods;This study is made to identify the difficulties faced by the nurses working with child
/ adolescent / adult patients diagnosed with the Autism Spectrum Disorder (ASD) in the country and abroad and
the related literature search was conducted. For this purpose Psychonet, Turkish medical index and Nursing
Journals, were searched for the following keywords “depression and nurses”, “behavior”, “nurses”, “attitude”.
Results: No study has been found on “the difficulties faced by the Nurses working with Autistic patients” in the
literature search performed. The studies were generally concentrated on “contribution of Nurses for the early
diagnosis of Autism”, “the burden of caregivers of children with mental disability” and “children with the mental
disability and his family”.
It was observed that level of the knowledge and skills of the Nurses were not sufficient for them to work with
individuals with disabilities. The combined results of the studies were showing that, even though the nurses did not
have sufficient knowledge and skills, working of them in child psychiatry services were expected. As a result of this
situation, coping with stress related disorders, communication difficulties with patients, patient symptoms
management skills of the Nurses were not sufficient and were leading anger etc. like emotions.
Conclusion and Recommendations: Therefore it is proposed that studies should be conducted in order to identify
the difficulties faced by the Nurses working with patients diagnosed with the Autism Spectrum Disorder (ASD) and
these studies should be supported by measurable evidences.
Keywords: Autism Spectrum Disorder (ASD); Autism and Nursing; Nursing and difficulties.
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[PS-059]-Psikiyatri hastaları ve özerklik
Aysun Babacan Gümüş1, Sevinç Şıpkın1, Gülseren Keskin2
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2Ege

Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yunancadan gelen bir sözcük olan özerklik, autos (kendi kendine) ve nomos (kural, yasa) kelimelerinin
birleşmesinden meydana gelmiştir. Özerklik, İngilizcede otonomi anlamında kullanılmakta olup kişinin kendi
kendine karar verebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla özerk birey, karar verirken onu
baskılayan, yönlendiren, karar vermesinde onu etkileyen durumlara karşı koyabilir, özerk seçimini kendi
yeterliliği
ve
özgürlüğü
içinde
yapabilir
ve
bunun
sonucunda
eylemde
bulunabilir.
Bununla birlikte gerek tedavi amacıyla gerekse tehlikenin ortadan kaldırılması için hastaneye yatırılan
psikiyatri hastaları ne kadar özerktir? Kendi yeterliliğini kullanabilen hastalar kendi kararıyla yatışı kabul
edebilir. Ancak hasta olduğunun farkında olmayan, gerçekle bağlantısı kopmuş hastaların yatışlarında bu kararı
hasta dışındaki kişi yada kişiler vermektedir. Bir psikiyatri hastasının, hastanede kaldığı sürece kendisiyle ilgili
hedefleri belirleyebilmesi yada doğru hedef belirleyebilmesi ve bakım planına katılması zorlaşmaktadır. Hele ki
yatışına bile karar veremeyecek durumda olan hastalardan bunu beklemek ne kadar etiktir. Kendisi için hedef
belirleyemeyen hasta adına tedavi ekibinin yada hasta yakınlarının hedef belirlemesi, hastanın bağımlılığını
arttıran bir başka sorundur. Diğer taraftan hastaların özerkliğini gerçekleştirmesi için bilgiye gereksinimleri
vardır. Kendisi için planlanan işlemler hakkında bilgisinin olması ve bunların uygulanması için izin vermesi
gerekir. Bilgilendirilmiş onam olarak tanımlanan bu durum yeterli bilgi almayı, hastanın yeterliliğini ve baskı
altında olmayışını gerektirmektedir. Dolayısıyla psikiyatri hemşiresinin hastaları bakım planına katılmada,
kendi adına karar vermede, karar veremeyecek durumda olanları desteklemede ve hastaların özerkliğini
arttırmada çok önemli rolleri vardır. Psikiyatri hemşirelerinin psikiyatri hastalarıyla çalışırken özerkliğin yanı
sıra yararlılık, zarar vermeme, dürüstlük, gizlilik, adalet ve sadakatten oluşan evrensel etik ilkelere de uymaları
gerekir. Hastane kalmak istemeyen, kendi öz bakımını yerine getiremeyen, gereksinimlerini karşılayamayan,
ilacını almak istemeyen yada intihar girişiminde bulunmak isteyen hasta için hemşire özerklik ilkesi yerine
çoğu zaman yararlılık, zarar vermeme ilkelerini kullanmak durumunda kalmaktadır. Bu durum bize etik
ilkelerin hepsine uyamamanın ve bir ilkeyi kullanırken diğerinden vazgeçmek durumunda kalmanın en fazla
yaşandığı hasta grubunun psikiyatri hastaları olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: etik, özerklik, psikiyatri hastaları
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Psychiatry patients and autonomy
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Autonomy originated from Greek words autos (by oneself) and nomos (rule, law). In English autonomy means
being autonomous and is defined as one’s being able to decide on his/her own. Therefore, an autonomous
individual can make any decision with a freedom of choice and his/her own competence and he/she can take
action autonomously.
How autonomous are psychiatric patients who are taken to hospital whether it is for treatment or eliminating
danger? Patients who are conscious enough may accept to lie in hospital. However, this decision for those who are
not concious of their illness and losing the connection with real life is made by others rather than the patient
himself. It becomes increasingly harder for a psychiatric patient to set reasonable goals for himself/herself and
participate in treatment process as s/he stays in hospital. That treatment team or patient’s relatives set goals on
behalf of a patient who can not set goals on his/her own is another problem that increases dependency. However,
in order for a patient to enhance autonomy, s/he needs information about the process and should give permission.
This phenomenon called “informed consent form” necessitates obtaining necessary information, competency of
patient and having volition. Therefore, psychiatry nurses have a critical role in taking the patients into treatment
program, making decisions, supporting the patients when they are not concious enough to make a decision and
enhancing autonomy of them. Psychiatric nurses must adopt universal principles of effectiveness, giving no harm,
honesty, secrecy, justice and loyalty besides autonomy. They often have to utilize principles of effectiveness and
giving no harm instead of principle of autonomy for patients not wantingt to lie in hospital and take medicine,
can’t fulfill self-nurturing and may attempt suicide. This situation shows that psychiatric patients are the mosttrubling ones in adopting ethical principles.
Keywords: autonomy, ethic, psychiatric patients
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[PS-060]-Yaşlılarda yaşam doyumunu etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi
Havva Kaçan Softa, Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu, Semih Yavuz, Orhan Doğan
Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
Amaç: Araştırma,yaşlılarda yaşam doyumunu etkileyen bazı faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı
olarak planlanmıştır
Gereç-Yöntem: Kastamonu Aile Ve Sosyal Politikalar Genel Genel Müdürlüğü’nden yazılı izin alınarak, 1 Kasım
2013’de Kastamonu Huzurevinde kalanyaşlılarla görüşülerekaraştırmacılar tarafından veriler toplanmıştır.
Araştırmanın evrenini Kastamonu İliMerkez Huzurevinde kalan 100 yaşlı birey, örneklemini isearaştırmaya
katılmayı kabul eden 50 yaşlı birey oluşturmuştur. Araştırma kapsamına 65 yaş üstü bireyler alınmıştır. Veriler
araştırmacılar tarafından hazırlanan yaşlılar için tanımlayıcı bilgi formu, Yaşam Doyumu Ölçeği kullanarak
toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical PackageforSocialSciences) for Windows 21.0
programı kullanılarak analiz edilmiştir.Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı,
Yüzde, Ortalama, Standart sapma),manwhitney-u testi,kruskallwhallis testikullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma katılan yaşlıların %28,3’ü kadın,%71,7 erkek,%16,7’si 65-69, %26,7’si 70-74, %56,7’si 75
ve üstü olarak,%58,3 dul, %25,0bekar, %10,0 boşanmış, %6,7 evli,%46,7 okur yazar değil, %13,3 okur yazar,
%31,7 ilkokul, %8,3 ortaokul ve üzeri, sosyal güvence değişkenine göre %45,0 var, %55,0 yok olarak
dağılmaktadır.
Kroner arter hastalığına sahip olma, kadın olma, eğitim düzeyinin düşük olması, sıkıntılı zamanlarda yalnız
kalmayı tercih eden, çocuk sayısı iki olan yaşlıların yaşam doyumu düşük bulunmuş, ancak anlamlı fark
saptanmamıştır(p>0.05)..
Sonuç: genel anlamda araştırmaya katılan yaşlıların “yaşam doyumu” düzeyi orta (7,900 ± 4,024) olarak
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, huzurevi, yaşam doyumu
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A research on the factors affecting the level of life satisfaction of the elderly people
Havva Kaçan Softa, Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu, Semih Yavuz, Orhan Doğan
Kastamonu University Fazıl Boyner School of Health, Nursing Department
The research has been carried out to define some factors affecting the life satisfaction of the elderly people. With
official consent of the Kastamonu General Directorate of Family and Social Policies, the data is gathered by the
researchers on November 1, 2013 through interviewing the elderly people residing at Kastamonu Nursing Home.
The macrocosm of the study has been constituted by 100 elderly individuals staying at Kastamonu Central Nursing
Home while the sampling of the study has been actualised by 50 elderly people having consented to take part in the
research. The study covers individuals above the age of 65. The data has been gathered by the researchers with an
inquiry form and the life satisfaction scale which prove to be determinative for the elderly people. The gathered
data has been analysed with SPSS programme (Statistical PackageforSocialSciences) for Windows 21.0. Definitive
statistical methods (number, percentage, average, standard deviation) such as manwhitney-u test and
kruskallwhallis test are used in the assessment of the data. Individuals with the illness of coronary artery, who are
woman, lowly educated, prefer to be alone in the time of trouble and who have two children have been procured to
have a lower level of life satisfaction. However, no significant difference has been observed (p>0.05). But in
general, the level of life satisfaction of the elderly people who participated in the research has been assigned as
(7,900 ± 4,024) on average.
Key words: Elderly, nursing home, life satisfaction.
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[PS-061]-Türkiye' de Toplum Ruh Sağlığı Merkezi gelişim süreci: Psikiyatri hemşireliği nerede?
Nazan Turan1, Gülsüm Ançel2
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2Ankara

Multidisipliner bir ekip ile yürütülen Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerindeki temel amaç, belli bir coğrafi alanda
yaşayan ağır ruhsal hastalığı olan hastaları merkezde kayıt altına almak, gezici ekiplerle düzenli takip, tedavi ve
rehabilitasyonlarını sağlayarak topluma yeniden kazandırmaktır.
Türkiye’de ilk merkez olan Bolu Ruh Sağlığı Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Mayıs 2008’de
açılmıştır. Bu merkezin hizmet verdiği sırada izlediği prosedürler, karşılaştığı maliyet, personel ve lojistik
sorunlar değerlendirilmiş, hasta davranışları açısından da iyi bir projeksiyon verisi sağlanmıştır. Bolu’da
kurulan TRSM’den sonra yeni kurulacak olanların projeleri oluşturulurken Finlandiya, İtalya, İngiltere,
Almanya ve Hollanda’nın sistemleri ruh sağlığı hastanelerinde çalışanlar tarafından incelenerek örnek
alınmıştır. İlk kez 2011 yılında çıkarılan ve 2014’de değişikliğe uğrayan Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri
Hakkında Yönerge ile bu merkezlerin çalışma biçimi, fiziki koşullar ve personelin görev ve sorumlulukları
belirlenmiştir. İlk yönergede hemşirelerin görev tanımı iki madde olarak tanımlanmış ve diğer personelle ortak
görevleri belirlenmişti. Ancak son yönergede sadece ortak görevler tanımlanmakta ve TRSM de çalışacak
personelin ‘Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Çalışma Prensipleri Genel Uyum ve Teori Eğitimi’ ni almış olanlar
arasından seçilerek hastane yöneticileri tarafından atanacağı belirtilmektedir. Amerikan Hemşireler Birliği’ne
göre TRSM’ lerde çalışacak toplum ruh sağlığı hemşiresi; ruhsal hastalıkların birincil, ikincil ve üçüncül önleme
aşamalarının sürekliliğini sağlayan ruh sağlığı hizmetlerinde tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirmeye
katılan kişidir.Toplum ruh sağlığı hemşiresinden değerlendirme, eşgüdüm, hasta haklarını gözetme, savunma,
sevk etme, eğitim, rehabilitasyon, ev ziyaretleri, krize müdahale, fiziksel değerlendirme, ilaç uygulamalarının
izlenmesi gibi beceri ve yetenekleri kazanmış olması beklenir. Ancak, Türkiye’de toplam 21 üniversitede
psikiyatri hemşireliğinde yüksek lisans eğitimi verilirken, Toplum Ruh Sağlığı Hemsireliği eğitimi veren bir
program ise bulunmamaktadır. Bu sunumda Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri
Hakkında Yönerge ve Hemşirelik Görev Tanımlarında (2010) çizilen çerçeve ve TRSM hemşiresinin yeterliliği
ve görev tanımının ne olması gerektiği karşılaştırılarak tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: psikiyatri hemşireliği, toplum ruh sağlığı merkezi, Türkiye
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[PS-062]-Hastanede yatan çocuk-ergenin ruh sağlığının korunmasında pediatri hemşiresinin rolü
Tufan Aslı Sezer1, Ayşe Yılmaz2, Cansu Akdağ2, Sevil Çınar2, Funda Aslan2
1Ankara

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Anabilim Dalı
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

2Hacettepe

Ruh sağlığı, bireyin kendi kendisiyle ve çevresiyle sürekli bir denge ve uyum içinde olması olarak
tanımlanmaktadır. Çocuklarda ruh sağlığının değerlendirilmesi gelişim dönemlerinde belirlenen ruhsal
niteliklere göre şekillenmektedir. Buna göre çocuk-ergen ruh sağlığı; içerisinde bulunduğu gelişim dönemi ile
beraber biyolojik, kalıtsal özellikleri, sosyal çevresi ve etkileşimleri ile yaşam olayları karşısında neler
düşündüğü, neler hissettiği ve nasıl davrandığıdır. Bu davranışlar ise çocuğun içerisinde bulunduğu gelişimsel
dönemlere göre değişmektedir. Buna göre düşünüldüğünde çocuk-ergen için hastalık ve buna bağlı olarak
hastaneye yatma onu korkutan, rahatsız eden ve hoş olmayan bir deneyimdir. Bu durumda çocuk-ergenin
hastaneye yatma sonucu yaşadığı stres ve kriz durumundan ruh sağlığı olumsuz etkilenebilecektir. Bu nedenle
hemşireler çocuk ve ergenlerin hastaneye yatış anından itibaren, tanı ve tedavi süreci içerisinde bakımlarında
öncelikle ele alması gereken psikososyal gereksinimlerini karşılamayı unutmamalı onları geliştirmeli ve
desteklemelidir. Hemşirelik uygulamalarını yaparken, hastaların gereksinimlerini, sahip olduğu kaynaklar
doğrultusunda tanımalı ve donanımını kaynaklar doğrultusunda entegre edebilmelidir. Bu süreçte çocuk ve
ergenin davranışlarını içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve kültürel değerlerini dikkate alarak ele almalı ve
gelişimsel dönemlerine ilişkin bakımını planlamalıdır. Hemşire bakımında çocuğun ve ergenin aile bütünlüğünü
de unutmamalı ve onların günlük işlevlerinin, hastaneye ve tedaviye uyumunun değerlendirildiği fonksiyonel
yöntemler ile bütünleştirmelidir. Hemşirelik girişimleri ise bu fonksiyonelliğe göre şekillenmeli ve çocuk ve
aileye rol model olmalıdır. Aynı zamanda çocuk ve ergenin gelişimsel dönemlerine ilişkin hastaneye yatmaya
gösterdikleri tepkileri bilmeleri ve kazanabilecekleri beceriler üzerine odaklanılmalı onların yeterlilikleri
açsından ele alınıp değerlendirilmelidir. Çalışmalarda hastanede yatan çocuğun ve ergenin bu süreçte
bağımsızlığının, karar verme yetisinin, okul devamlılığının sağlanması ve arkadaş ilişkilerinin sürdürülmesi
önerilmektedir. Bu doğrultuda hemşirelik bakımının planlanması ve multidisipliner iş birliği içerisinde
uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, hastanede yatan çocuk ve ergenin ruh sağlığının
korunmasında pediatri hemşiresinin rolü ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ruh sağlığı, çocuk, ergen, hastaneye yatma, hemşire
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[PS-063]-Yaşamı tehdit eden hastalığa sahip ebeveynlerin çocukları
Cansu Akdağ1, Sevil Çınar1, Ayşe Yılmaz1, Tufan Aslı Sezer2, Funda Aslan1
1Hacettepe
2Ankara

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Anabilim Dalı

Hayatta kalan ebeveynin terminal hastalık deneyimi ve çocuklarını ölüme hazırlamaları ile çocukların bu
dönemde başa çıkmaları ile ilgili olarak literatürde çok az çalışma yapılmıştır. Siegel’ ın 7- 17 yaş arasında
çocuklar üzerine yaptığı çalışmasında; terminal hastalığa sahip ebeveyni olan çocukların toplumdaki diğer
çocuklara göre depresyon ve anksiyete düzeylerinin yüksek olduğunu rapor edilmiştir. İzlemde ise ebeveynin
ölümünden 7-12 ay sonra aralarında belirgin bir fark bulunamamıştır. Bu çalışmalar ebeveyni terminal dönemi
uzun süren hastalık sonrası öldüğü zaman, çocuğun huzursuzluğu ölümden önce başladığını bildirmiştir.
Aslında, çocuklar için en büyük stres bu zamandadır. Yakın zamanda çocuğun yas süreciyle ilgili retrospektif
olarak yapılan diğer çalışmalarda, durumu kötüleşen ve terminal döneme giren ebeveynin suçluluk duygusu ve
yanlış anlamalarının olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmalar aynı zamanda yastaki çocukların hasta
ebeveyni ziyareti sırasındaki hayal kırıklıkları ile ilgili anılarını ve anksiyetelerini, ebeveynin ölümü sonrası ilk
yıldaki acılı ve rahatsız edici anılarının olduğunu bildirmiştir. Bir çocuk için, bir ebeveynin ölümü son derece
stresli bir olaydır. Çalışmalar bu sürecin olumsuz psikososyal sonuçları içerdiği göstermektedir. Ancak yeterli
aile desteği ve duygusal destek ile bu duruma daha iyi adapte olabilirler. Yaşamı tehdit eden bir hastalık
sonucunda ölüm gerçekleştiği zaman doktorlar ve diğer sağlık profesyonelleri kaybın etkisini azaltma
olanağına sahiptirler. Terminal dönemdeki kanserli ebeveynleri ve ölümle çocukların baş etmesinde
araştırmalar sonucunda üç yaklaşım görülmüştür.
- Yas sürecinde olan çocukların baş etme düzeyini etkileyen risk ve koruyucu faktörlerin belirlenmesi
- Terminal dönem hastalıklar sırasında müdahale
- Gelişimsel yaş dönemlerine göre çocukların yaşadığı sorunlar ve uygulanacak müdahalelerin özgüllüğünün ve
doğrululuğun sağlanması.
Bu çalışmanın amacı, literatür doğrultusunda yaş dönemlerine göre yaşamı tehdit eden hastalığa sahip
ebeveyni olan çocuklara psikolojik yaklaşımın nasıl olması gerektiği ile ilgili önerileri ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: yaşamı tehdit eden hastalık, ebeveyn, çocuk
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[PS-064]-Üniversite 1. sınıf öğrencilerin üniversite yaşamına uyum ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin
incelenmesi
Nalan Gördeles Beşer, Figen İnci
Niğde Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
Öğrencinin üniversitedeki yeni yaşam problemleri ile baş edebilmesi için psikolojik sağlamlık düzeyinin yüksek
olması gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışma; Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik
Bölümü 1. öğrencilerin üniversite yaşamına uyum süreçlerinin ve psikolojik sağlamlık düzeylerini belirlemek
amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmaya Niğde Üniversitesi Etik Kurul ve Niğde Zübeyde Hanım
Sağlık Yüksekokulundan yazılı izin alındıktan sonra başlanmıştır. Araştırma evrenini 160 öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırma örneklemine ise araştırmaya katılmayı kabul eden 95 öğrenci alınmıştır.
Araştırmada veriler Bilgi Formu, Üniversite Yaşamı Ölçeği ve Yılmazlık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.
Verilerin analizinde Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin
%77.9’u kız öğrenci olup %65.3’ü yurtta kalmaktadır. Öğrencilerin %54.2’si tek çocuktur. Öğrencilerin %53.7’si
bölümünden memnun olduğunu, %31.6’sı üniversite yaşamının beklentilerini karşıladığını, %56.8’i iş bulma
sorunu olmadığı için, %24.2’si idealindeki meslek olduğu için bölümünü tercih ettiğini ifade etmiştir. Okuduğu
bölümden çok memnun olanların; üniversite ortamına uyum, kişisel uyum, sosyal uyum puan ortalamaları, iş
bulma sorunu olmadığı için okuduğu bölümü tercih edenlerin ve üniversite arkadaşları ile iletişimi çok iyi
olduğunu ifade edenlerin ise; sosyal uyum puanları diğerlerine göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur
(p<0.05). Hemşirelik bölümü öğrencilerin, erkeklerin, tek çocuk olanların, hocalardan çok memnun olduğunu
ve idealindeki mesleği seçtiğini ifade edenlerin psikolojik sağlamlık düzeyi puan ortalamaları diğerlerine göre
daha yüksek bulunmuş, ancak bu puan farkları istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Üniversite yaşamına uyum, psikolojik sağlamlık, üniversite öğrencisi
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The Analysis of first grade level of university students’ psychological resilience level and university life
adaptation
Nalan Gördeles Beşer, Figen İnci
Nigde University, Nigde Zubeyde Hanım School of Health
Coping with a new life problems in university, students should have high level of psychological resilience. So, This
descriptive study has been performed for the purpose of determining the level of Nigde Zubeyde Hanım School of
Health first year students’ adaptation level of university life and their psychological soundness level. The study is
initiated after the written permission of Nigde University Ethics Committee and Nigde Zubeyde Hanım School of
Health. The study population is 160 students. 95 students who accept to participate in this study are taken as study
sample. The data have been collected through using Information Form, University Life Scale and Resilience Scale.
Kruskal Wallis and Mann Whitney U Tests are used to analyze data. 77.9% of students who accept to participate in
the research are girl and 65.3 % of them stay in dormitory. 54.2% of the students are singleton. 53.7% of the
students said that they are satisfied with their department, 31.6% of them said that they meet their expectations
from university life. 56.8% of them said that they preferred their department because of no problem in finding job
and 24.2% of them said that because of their ideal profession. University adjustment levels, individual adjustment,
social adjustment’s score of those who are very satisfied with the department’s, social adjustment scores of those
who prefer the department where he/she studies because there is no problem and those who expressed that he/she
has very good communication with his/her university friends have been found significantly higher than others (p
<0.05). Average scores of Psychological Resilience Level of nursing department students, males, singletons, the
students who are very satisfied with their lecturers and who stated that he/she chose his/her ideal profession are
higher than others. But these average scores differences are found not statistically significant (p>0.05)
Keywords: University Life Adaptation, Psychological Resilience, University Students
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[PS-065]-Adölasan grubu öğrencilerde tik belirtileri ve ruhsal durum arasındaki ilişki
Tuba Sever1, Mine Ekinci2, Kübra Güngörmüş2
1Çankırı

2Atatürk

Çerkeş Toplum Sağlığı Merkezi, Ankara
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Erzurum

Amaç: Araştırma, adölasan grubu öğrencilerde tik belirtileri ve ruhsal durum arasındaki ilişkiyi belirlemek
amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikte yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın evrenini, Çankırı ili Çerkeş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı devlet liselerinde
eğitimine devam eden 380 öğrenci oluşmuştur. Evrenden örneklem seçim yöntemine gidilmeksizin evrenin
tamamı araştırmaya alınmıştır. Araştırmanın örneklemini, izinli ve raporlu olmayan, gönüllülük esasına göre
araştırmaya katılmayı kabul eden 341 öğrenci oluşmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; araştırmacı
tarafından hazırlanan ön görüşme formu ve Kısa Semptom Envanteri (KSE) kullanılmıştır. Verilerin analizinde
Ki-kare, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmıştır.
Bulgular: Yapılan değerlendirmede; adölesanların %31'inde (n=106) bir yada daha fazla tik semptomunun
olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin KSE alt puan ortalamaları ile tik semptomu gösterme durumları arasındaki
farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç: Değerlendirme sonuçlarına göre; tik semptomları gösteren adölesanların psikolojik durumlarının diğer
öğrencilere göre daha kötü olduğu belirlenmiştir. Okul sağlığı çalışmalarında özellikle tik bozukluğu belirtileri
gösteren öğrencilere uygun yönlendirmeler yapılması, öğrencilerin aileleriyle birlikte sorunlarının ele alınması
ve öğrencilere yönelik psikolojik danışmanlık verilmesi önerilir.
Anahtar Kelimeler: adölesan, tik, ruhsal durum, öğrenci
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[PS-066]-Üniversite öğrencilerinde depresyon farkındalığı
Songül Yaman, Demet Açıkgöz, Emine Doyğun, Deniz Karaca, Gözde Mısır, Elif Aşık, Sevil Albayrak
Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
Giriş: Üniversiteye başlangıç gençlerde depresyon görülme sıklığını arttırır.
Amaç: Bu çalışmada hemşirelik 1. sınıf öğrencilerinin depresyon belirtilerini tanıyabilmeleri amaçlanmıştır.
Yöntem: Bir üniversitede 2014 yılında, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 105 Hemşirelik 1. Sınıf
öğrencisi evreni oluşturdu. Sosyo-demografik soruları içeren bir veri formu ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ)
(Hisli 1989) kullanılarak toplandı. Ölçek kesim noktası 17 kabul edilerek BDÖ puanı 17 ve altında olanlarda
“depresyon yok” 17 puan üstünde olanlarda “depresyon var” olarak kabul edildi. Depresyon olduğu tespit
edilen öğrencilerin iletişim adreslerine mesaj gönderilerek, üniversitenin psikolojik danışmanlık birimine
yönlendirildi. Depresyon farkındalığını arttırmak amacıyla; araştırmaya katılan öğrencilere, iki uzmandan
görüş alınarak hazırlanan 30 dakikalık bir eğitim verildi ve ardından Dünya Sağlık Örgütünün yayınladığı “adı
depresyon olan siyah bir köpeğim var” isimli video izletildi. Öğrencilere, araştırmacılar tarafından hazırlanan,
depresyon ve üniversitenin psikolojik danışmanlık birimi ile ilgili bilgi içeren broşür verildi. Eğitimde bilişsel
hedeflere yönelik beş sorudan oluşan ön test ve son test uygulandı.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %80,1’i kızdı, %95’inin anne-babası birlikte yaşıyordu. Öğrencilerin
%55,5’i dış görünüşünden bazen memnun olduğunu ve %22,44’ü zamanını uyuyarak geçirdiğini belirtti. BDÖ
puanına göre öğrencilerin %12,7 si depresyondaydı. Dış görünüşünden bazen memnun olanların, hiç memnun
olmayanların ve zamanını uyuyarak geçirenlerin BDÖ puanları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ön
teste göre son test puanlarında artış olmakla birlikte, istatistiksel olarak anlamlı değildi.
Sonuç: Öğrencilere depresyon hakkında verilen bilgiler farkındalığı arttırmıştır. Üniversitelerde, depresyon
açısından öğrencilerin ve danışmanların bilgilendirilmeleri ve depresyonla ilgili hizmetlerin arttırılması
önerilir.
Anahtar Kelimeler: depresyon, depresyon farkındalığı, öğrencilerde depresyon
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Depression awareness in university students
Songül Yaman, Demet Açıkgöz, Emine Doyğun, Deniz Karaca, Gözde Mısır, Elif Aşık, Sevil Albayrak
Kırıkkale University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing
Introduction: The frequency of depression increases in young people at the time they first start the university.
Purpose: This study was conducted with the objective of having Nursing First-year students recognize symptoms
of depression.
Method: The 105 Nursing First-year students enrolled at the Health Sciences Department of a university in 2014
comprised the population of the study. Data form that contained sociodemographic questions formulated by the
researchers and the Beck Depression Inventory (BDI) (Hisli 1989). In an effort to increase awareness about
depression, the students participating in the study were offered a 30-minute training session after which the
students were asked to watch the World Health Organization's video. The researchers handed out to the students a
brochure prepared by the researchers containing information on depression and the university's psychological
advising office. In the training, a pre-test and post-test was administered that each consisted of five questions
focused on cognitive goals.
Results: Of the students in the study, 80.1% were women and 95% lived with their parents. Among the students,
55.5% declared that they were sometimes happy with how they looked and 22.44% said they spent the time
sleeping. The BDI scores showed that 12.7% of the students were in depression. The BDI scores of the students who
were sometimes happy with the way they looked, of those who were not happy with the way they looked, and of
those who spent the time sleeping were found to be statistically significant. Although there was increase in the
scores on the post-test compared to the pre-test, the difference was not statistically significant.
Conclusion: The information provided to the students about depression raised their awareness. It would be
recommended that students and advisers at the universities be informed about depression and that services
related to depression be enhanced.
Keywords: depression, depression Awareness, depression on students
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[PS-067]-The influence of assertiveness training on self-esteem in female students of government highschools of shiraz city: a randomised controlled trial
Giti Setoodeh1, Pooran Tavakkoli1, Bahman Dashtbozorgi2
1Spsychiatric

Nursing Department, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences,
Shiraz, Iran.
2Spsychiatric Nursing Department, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz University of Medical Sciences,
Ahvaz, Iran.
Objective: This study has been carried out in order to determine influence of assertiveness training on self-esteem
in high-school female students.
Materials-Methods: In this semi-experimental study, 60 students were selected and randomly allocated to
intervention and control groups. All of the students were evaluated using Coopersmith Self-esteem Inventory
(CSEI) and Gambrill- Richey Assertion Inventory (GRAI). No training was conducted for control group but, the case
group was gone under assertiveness training for a period of 4 weeks, two times a week each of 90 minutes. The
Coopersmithself-esteem and Gambrill- Richey Assertion Inventory test was repeated after finishing 8 sessions.
These tests were also repeated after 2 weeks to evaluate the rate of training continuity.
Results: T-test did not show a significant statistical difference between the mean and standard deviation of the
scores of self-esteem and assertiveness before training among research samples between case and control groups
(p=0.30). The mean scores of self-esteem and assertiveness of experimental group had significant difference
immediately (34.1 and 92.8 respectively) and after 2 weeks of training (32.2 and 93 respectively) comparing with
before training and with control group (respectively p=0.035, p=0.045). Assertiveness of control group did not
show any significant statistical difference during the aforesaid three times (p>0.05).
Conclusion: The obtained results are indicating the increase of the rate of self-esteem and assertiveness after a
period of assertiveness training among case group. Actually, assertiveness training is effective on the rate of
assertiveness and self-esteem of students significantly. Also, results show that, the influence of assertiveness
training is not short duration but its effect has been remained as such after two weeks of training.
Keywords: assertiveness training, self-esteem, female students, high-schools
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[PS-068]-Prevalence of depression among osteoarthritis clients in Baguio city
Florence L. Pulido, Dulcie Amor B. Agad, Charles Fred B. Agustin, Nikki P. Balegan, Sharmaine Khaye O.
Boado, Ciarra O. Bucsit, Jaedlyn P. Esalley, Gizelle Anne D. Juico, Jobelle D. Mordenio, Giulia Ariela P.
Navarro, Marie Rosario M. San Andres, Carmelle Joy R. Taal
School of Nursing, Saint Louis University, Baguio City, Philippines
Objective: To determine prevalence of depression among OA clients in Baguio City by determining degree of
depression and significant difference in depression of OA clients according to age, gender, BMI, co-morbidity,
genetics, occupation, history of bone injury, history of joint injury, congenital deformities.
Materials-Methods: Purposive, convenience, and quota sampling were used. 3 respondents were taken per
barangay of 129 barangays in Baguio City. Responses were tallied and subjected to percentage, t-test and f-test.
Results: Degree of depression of OA clients is normal ups and downs with 191/351(54.42%) respondents. Results
show significant differences with genetics and history of bone injury to depression of OA clients and no significant
differences in degree of depression as to age, sex, BMI, co-morbidity, occupation, history of joint injury and
congenital deformities.
Conclusion: Degree of depression of OA clients in Baguio City is normal ups and downs. Genetics and history of
bone injury influence occurrence of depression in OA clients. While results show most respondents have normal ups
and downs, there are individuals classified as “clinically depressed”, implying that although results are statistically
insignificant, it is clinically significant.
Keywords: Osteoarthritis (OA), depression, prevalence, co-morbidity, body mass index (BMI)
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[PS-069]-Yaşlı istismarı ve ihmalinin önlenmesinde hemşirenin rolü
Yrd. Doç. Dr. Hatice Tambağ
Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu Antakya/HATAY
Toplumu oluşturan bütün bireyleri etkilemekle birlikte şiddet açısından incinebilirliği daha fazla olan bazı
gruplar tanımlanmıştır. Bu gruplardan birisi de yaşlılardır. Beklenen yaşam süresinin uzaması ve doğurganlığın
azalması gibi nedenlerle yaşlı nüfus tüm dünyada toplam nüfus içindeki payı yönünden artmaktadır. Yaşlılara
yaklaşım konuları içerisinde özellikle yaşlı istismarı ve ihmali dünya boyutunda tartışılan önemli bir sosyal
sorundur. Yaşlı istismarı ve ihmalinin önlenmesinde istismarın ve ihmalin belirtilerini ve risk gruplarını bilmek
önemlidir. Genel olarak yaşlı istismarı, yaşlı bireyin sağlık veya iyilik halini tehdit eden veya zarar veren
herhangi bir davranıştır. İstismar bedensel, psikolojik veya ekonomik olabilir, aynı zamanda ihmale de
dönüşebilir. İstismar ve ihmal tüm yaşlı bireylerde görülebilir ancak özellikle mental bozukluğu, temel
ihtiyaçlarını karşılamada başkalarına bağımlılığı, depresyonu olan ya da hasta, duyarlı/hassas yaşlı bireyler
risk gruplarını oluşturur. Hemşirenin yaşlıların istismar ve ihmalden korunmasındaki rolü; birincil, ikincil ve
üçüncül koruma düzeyleri olmak üzere üç basamakta ele alınabilir. Birincil koruma; yaşlının ve ona bakım
verenin içinde bulunduğu koşulları iyileştirme çabaları, yaşlı bakımı gibi konularda ki eğitimi kapsayabilir.
İkincil koruma; riskli aile ve yaşlının erken tanınması, saptanması, krizdeki aileye destek ve yardımı içerir.
Ayrıca yasal olarak istismar/ihmal durumunun rapor edilmesi gerekmektedir. Üçüncül koruma; bakım verenin,
özellikle de yaşlının rehabilitasyonunu ve tedavisini içermelidir.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, istismar, ihmal, hemşire
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The role of the nurse in preventing the abuse and neglect of the elderly
Hatice Tambağ
Mustafa Kemal University Hatay School of Health, Antakya/HATAY
Although violence affects all individuals of society, some groups that are more vulnerable to violence are identified.
The elderly constitute one of these groups. Due to the reasons of a long of life span, the decrease in the fertility
rates the population of the elderly is increasing in terms of the share in the world population. Abuse and neglect of
the elderly among cases of approach to old people is especially important social issue that has been discussed in
the world-wide. It is important to know the signs of neglect and abuse, and risky groups in avoiding abuse and
neglect of the elderly. In general abuse of the elderly is any kind of behavior that threatens or injuries the health or
wellness of an elderly individual. Abuse can be physical, psychologic or economic and can be neglect at the same
time. Abuse and neglect can be seen in all the old people. The nurses' role in preventing elderly abuse and neglect is
in three stages: primary, secondary and tertiary levels of prevention. Primary prevention includes working to
improve conditions found in the elderly and their caregivers and education about topics such as care of the elderly.
Secondary prevention includes early recognition of at risk families and the elderly, and support and help to
families in crisis. In addition it is necessary to report legal cases of abuse/neglect. Tertiary prevention includes
rehabilitation and treatment of the caregiver and, in particular, the elderly.
Keywords: Abuse, elderly, neglect, nurse
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[PS-070]-Şizofreni hastalarının ve hasta yakınlarının eğitim gereksinimleri
Kerime Bademli1, İlkay Keser1, Neslihan Lök1, Gülşah Acar1, Ayten Kılıç Kaya2, Hatice Güvendiren2,
Kadriye Buldukoğlu1
1Akdeniz
2Antalya

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya
Eğitim Araştırma Hastanesi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Antalya

Amaç: Bu araştırma şizofreni hasta ve yakınlarının eğitim gereksinimlerinin saptanması ve bireylere
uygulanacak psikoeğitim müdahalelerine yol gösterici olması amacıyla planlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan araştırma bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ne kayıtlı 35 hasta ve
47 hasta yakını ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında; sosyo-demografik bilgi formu ve “Şizofreni
hastalarının ve yakınlarının sağlık eğitimi gereksinimleri” formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde,
sosyodemografik özelliklerine ilişkin sayı ve yüzde dağılımları, sağlık eğitimi gereksinimleri alt boyut ortalama
puanları ile sosyodemografik özellikler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde ise varyans analizi ve Student-t
testi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 39,06±8,86 ve hastalık süresi 14,77±9,29’dur. Ayrıca
hastaların; % 53,2’sinin erkek, %76,6’sının bekar, %85,1’inin çekirdek ailede yaşadığı, %70,2’sinin lise ve üstü
eğitime sahip olduğu, %78,7’sinin herhangi bir işte çalışmadığı, %95,7’sinin düzenli ilaç kullandığı ve
tamamının tedavi ve takip için öncelikli olarak sağlık kuruluşuna başvurduğu saptanmıştır. Hasta yakınlarının
yaş ortalaması 55,48±12,42’dir. Hasta yakınlarının %82,9’unun kadın, %68,6’sının evli, %97,1’inin çekirdek
ailede yaşadığı, %62,9’unun ilköğretim mezunu, 88,6’sının herhangi bir işte çalışmadığı ve %97,1’inin
hastasının tedavi ve takibi için öncelikli olarak sağlık kuruluşuna başvurduğu saptanmıştır. Hastaların
demografik özellikleri ile sağlık eğitim gereksinimleri alt boyutları karşılaştırıldığında; kadınların şizofreni
hakkında genel bilgiler (p=0,04) ve iletişim-sosyal ilişkiler (p=0,02) alt boyutlarında erkeklere göre eğitim
gereksiniminin daha fazla olduğu, geniş aile yapısına sahip olanların stresle baş etme konusunda çekirdek ve
parçalanmış aile yapısına göre eğitim gereksinimlerinin daha fazla olduğu görülmüştür(p=0,00). Hasta
yakınlarının demografik özellikleri ile sağlık eğitim gereksinimleri alt boyutları karşılaştırıldığında; ilköğretim
mezunu olanların şizofreni belirtileri ile baş etme konusunda daha çok zorlandıkları, hastalık ile ilgili herhangi
bir eğitim almayanların günlük yaşam becerileri(0,02) ile stresle baş etme(0,00) alt boyutlarında anlamlı
farklılıkların olduğu bulunmuştur.
Sonuç: Araştırmamızın sonucunda eğitim gereksinimlerinin belirlenmesinde, kadın olmanın ve geniş ailede
yaşamanın, eğitim seviyesinin düşük olmasının ve herhangi bir eğitim almamanın önemli olduğu
düşünülmektedir. Bu kapsamda verilecek eğitimlerin planlanmasında bu etkenlerin göz önünde
bulundurulması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Şizofreni, Hasta, Hasta Yakını, Eğitim Gereksinimi
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The education needs of schizophrenic patients and patient relatives
Kerime Bademli1, İlkay Keser1, Neslihan Lök1, Gülşah Acar1,Ayten Kılıç Kaya2, Hatice Güvendiren2,
Kadriye Buldukoğlu*
1Akdeniz

University Faculty of Nursing, Psychiatric Nursing Department

2Antalya

Education Research Hospital, Community Mental Health Center

Aim: This research has been planned in order to determine the education needs of schizophrenic patient and
patient relatives and to be a guide to psycho-education interventions implemented to individuals.
Method: The research planned as a definer has been conducted with 35 patients and 47 patient relatives
registered to A Community Mental Health Center. In collecting the data; socio-demographic information form and
“The health education needs of schizophrenic patients and patient relatives’’ form are used. The variance analysis
and the Student-t test are used both in evaluating the data and in examining the relationship among the number
and percentage distributions related to their socio-demographic characteristics, the sub-dimension average scores
of health education needs and socio-demographic characteristics.
Findings: The average age of the patients participating the research is 39,06±8,86 and the process of illness is
14,77±9,29.It has also been confirmed that 53.2% of the patients are male, that 76.6% of them are single, that
85.1% of them live in elementary family, that % 70.2 of them have a high school and higher education, that 78.7%
of them don’t have any job, that 95.7% of them take medicine regularly, and that all of them have applied to
principally healthcare organization for treatment and follow-up. The average age of the patient relatives is 55, 48
± 12, 42. And it has been determined that 82, 9% of patient relatives are female, that 68, 6% of them are married,
that 97, 1% of them live in the elementary family, that 62, 9% of them are primary school graduate, that 88,6 of
them don’t have any job, and that 97.1% of them have applied to principally healthcare organization for
treatment and follow-up of his/her patient. When patients’ demographic characteristics have been compared with
the sub-dimensions of the health education needs, it has been viewed that women need to more education on
general information about schizophrenia (p = 0.04) and the sub-dimension of communication-social relations (p =
0.02) than men, and that those having the extended family structure need to more education about overcoming the
stress than those having the elementary and fragmented family structures. When it has been made a comparison
between patient relatives’ demographic characteristics and the sub-dimensions of the health education needs, it
has been found out that those being primary school graduate have difficulty mainly to cope with the symptoms of
schizophrenia, and that there are significant differences at daily life abilities (0, 02) and the sub-dimensions of
overcoming the stress (0, 00) of those not taking any education.
Results: As a result of our research, it has been thought that it is important to be a woman and to live in the
extended family, to be lower level of education and not to take any education in the determination of education
needs. In this context, it is suggested that these factors should be considered in the planning of educations given.
Key Words: Schizophrenia, Patient, Patient Relative, Education Need
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[PS-071]-Lise öğrencilerinin atılganlık düzeyleri ve akran baskısı
Behice Aslı Döngelli1, Sibel Asi Karakaş2
1Karadeniz
2Atatürk

Ereğli Devlet Hastanesi, Ereğli, Zonguldak
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum

Giriş-Amaç: Ergenlik dönemi boyunca, gençler arasındaki ilişkiler büyük önem kazanır ve bu ilişkiler gençlerin
sosyal ve psikolojik gelişiminde önemli yer tutar1. Bireyin akranlarından gördüğü zorbalık ya da saldırganlık
gibi olumsuz yaşantılar bireyin duygusal, sosyal ve psikolojik gelişimine zarar verebilir2,3. Bu araştırmadaki
amaç, lise öğrencilerinde atılganlık düzeyinin akran baskısı üzerine etkilsini incelemektir.
Materyal-Metod: Bu Araştırma, Mehmet Ali ve Kadri Yılmaz Lisesi ve Ereğli Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi’nde 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde yapıldı. Araştırmanın evrenini, 2013-2014 eğitim-öğrenim
döneminde Mehmet Ali ve Kadri Yılmaz Anadolu Lisesi’nde ve Ereğli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde
öğrenim gören…. öğrenci, örneklemi ise çalışmaya katılmayı kabul eden 300 öğrenci oluşturdu. Araştırmada
veriler literatürden yararlanılarak geliştirilen akran baskısı anket formu, Akran Baskısı Ölçeği ve Rathus
Atılganlık Envanteri ile toplanmıştır. Veriler 2013 Eylül- 2013 Aralık tarihleri arasında yüz yüze görüşülerek
toplanmıştır.
Bulgular: Çalışma sonucunda, öğrencilerin atılganlık düzeyleri ve akran baskısı yaşama durumları arasında
negatif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin akran baskısı düzeylerini; yaş, cinsiyet,
maddi durum gibi sosyodemografik özelliklerin yanında alınan iletişim becerileri eğitimlerinin etkilediği
saptanmıştır.
Sonuç: Akran baskısının iletişim becerileri eğitiminden etkilendiği, akran baskısıyla baş etmek için atılganlık
düzeyinin geliştirilmeye ihtiyacı olduğu düşünülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda özellikle lise eğitiminde
atılganlık eğitimi gibi derslerin müfredata dahil edilmesi ve öğrencilere belli dönemlerde kişisel gelişimlerini
destekleyecek eğitimlerin verilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akran zorbalığı, akran baskısı, atılganlık
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Levels of assertiveness and peer pressure in high school students
Behice Aslı Döngelli1, Sibel Asi Karakaş2
1Karadeniz
2Atatürk

Ereğli Hospital, Ereğli, Zonguldak
University, Faculty of Health Sciences, Erzurum

Introduction and Purpose: Relationships among young people are of great importance during adolescence
period, and these relationships have significant role in social and psychological development of young people.
Negative experiences such as peer victimization or bullying can damage emotional, social and psychological the
development of individuals. This study aims to investigate the effect of levels of assertiveness on peer pressure in
high school students.
Materials and Methods: This research was carried out in Mehmet Ali ve Kadri Yilmaz High School and Eregli
Technical and Industrial Vocational High School in the 2013-2014 academic year. The study population was
consisted of 1300 students attending in Mehmet Ali ve Kadri Yilmaz High School and Eregli Technical and
Industrial Vocational High School in the 2013-2014 academic year; and the sample size was 300 students who
agree to participate in the study. Data in the study were collected through Peer Pressure Questionnaire, which was
developed by using the literature, Peer Pressure Scale and Rathus Assertiveness Inventory. Data were collected
through face-to-face interviews between September 2013 and December 2013.
Results: As a result of the study, a negative significant relationship was found between levels of assertiveness of
students and peer victimization. It has been found that peer pressure levels of students are affected by sociodemographic characteristics, such as age, gender, financial status, as well as communication skills acquired.
Conclusion: Peer pressure was thought to be affected by education communication skills, and levels of
assertiveness need to be improved in order to cope with the peer pressure. Based on these results, courses such as
assertiveness training in particular should be included in curriculum, and training should be given at intervals
appropriate to support personal development of students.
Keywords: Peer victimization, peer pressure, assertiveness
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[PS-072]-Birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuran bireylerin ruhsal durumlarının belirlenmesi
Arzu Yıldırım1, Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar1, Mehmet Oğuz Çetin2, Burcu Kaya1
1Erzincan
2Erzincan

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Erzincan
Halk Sağlığı Müdürlüğü, Erzincan

Amaç: Bu araştırmada birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuran bireylerin ruhsal durumlarının
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı özellikte olan araştırmanın evrenini Erzincan il merkezinde bulunan 5 Aile Sağlığı
Merkezlerine Mart- Mayıs 2014 tarihleri arasında herhangi bir nedenle başvuran bireyler oluşturmuştur.
Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş olup çalışmaya katılmayı kabul eden, iletişim kurulabilen, 18 yaş ve
üzerindeki 830 birey araştırma kapsamına alınmıştır. Veriler bireylerin tanıtıcı ve diğer bazı özelliklerini içeren
soru formu ve Genel Sağlık Anketi (GSA-12) kullanılarak toplanmıştır. Formları bireylerin kendileri tarafından
doldurmaları istenmiş, kendileri doldurmak istemeyen ve okur-yazar olmayan bireylerin formları da yüz yüze
görüşme yöntemi ile 10-15 dakikada doldurulmuştur. Veriler tek yönlü varyans analizi, bağımsız gruplarda t
testi ve Pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 40.15±15.27, %69.2’si (n=574) kadındır. GSA-12
toplam puan ortalaması 2.44±2.79 (Min. 0, Max.12); ruhsal belirti sıklığı (GSA-12>=2) %49.8 (n=413) olarak
belirlenmiştir. Yaşın artması, kadın, dul/boşanmış, okur-yazar değil/okur-yazar olma, çalışmama, gelir
durumunun kötü olması, çocuğu olmama, kronik hastalığa sahip olma, egzersiz yapmama ve uyku sorununun
olmasının GSA-12 puan ortalamasını önemli düzeyde artırdığı saptanmıştır (p<0.001, p<0.01, p<0.05).
Sonuç: Bu çalışmada bireylerin %49.8'inin ruhsal belirti gösterdiği belirlenmiştir. Temel sağlık hizmetlerine
başvuran bireylerin ruhsal sağlığının tarama hizmetleri ile değerlendirilerek riskli bireylerin erken dönemde
tanı ve tedavisinin sağlanması toplumun ruh sağlığını korumada, bunun sonucu olarak ruhsal hastalık
insidansını azaltmada önemlidir. Toplum ruh sağlığı hemşireleri eğitim ve danışmanlık gibi rolleriyle sağlıkta
yaşam kalitesinin artırılmasında önemli roller üstlenir.
Anahtar Kelimeler: Birinci basamak sağlık hizmeti, ruh sağlığı, toplum ruh sağlığı hemşireliği
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Determination of mental state of individuals presenting to healthcare institutions
Arzu Yıldırım1, Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar1, Mehmet Oğuz Çetin2, Burcu Kaya1
1Erzincan
2Erzincan

University School of Health, Department of Nursing, Erzincan
Public Health Directorate, Erzincan

Objective: In this study, we aimed at exploring the mental statuses of individuals who presented to primary
healthcare institutions.
Materials-Methods: The population of this descriptive study consisted of individuals who presented for some
reason to 5 Family Health Centers in the city center of Erzincan between March and May 2014. No sampling was
attempted in the study; 830 people aged 18 and over who agreed to take part in the study and were able to
communicate were included in the study. The data were collected using a questionnaire inquiring the descriptive
and some other characteristics of the participants and the General Health Questionnaire (GHQ-12). The data were
evaluated using the one-way variance analysis, and in independent groups, the t-test and Pearson’s correlation
analysis.
Results: The mean age of the participants was 40.15±15.27 and 69.2% of them (n=574) were female. The mean
overall score of GHQ-12 was 2.44±2.79 (Min. 0, Max. 12) and the prevalence of psychological symptoms (GHQ12>=2) was 49.8% (n=413). Advanced age, being female, being widowed/divorced, being illiterate/literate, being
unemployed, having low income, not having children, having a chronic disease, not exercising and having sleeping
problems were found to increase the mean score of GHQ-12 significantly (p<0.001, p<0.01, p<0.05).
Conclusion: We found in this study that 49.8% of the individuals showed psychological symptoms. To assess the
psychological health of individuals who present to the primary healthcare services by means of screening services
and to enable the diagnosis and treatment of those at risk at an early stage is important in terms of protecting the
psychological health of the society and consequently decreasing the incidence of psychological diseases. The nurses
dealing with the psychological health of the public assume significant roles including education and consultancy
for increasing quality of life in good health.
Keywords: Primary health care services, mental health, community mental health nursing
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[PS-073]-Mental health of EMT students
Sied Saeed Najafi, Marzieh Momennasab
Nursing Department, Nursing and midwifery school,Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
Objective: The aim of this study was determining of mental health status of EMT-T students in the Shiraz
University of Medical Sciences in south of Iran in 2014.
Materials-Methods: In this descriptive study, forty EMT-T students at the first & third semester completed the
general health questionnaire (GHQ-28).all of the participant was EMT-B personnel that worked in 5 province of
IRAN.
GHQ-28 which is one of the most valid and reliable instruments for screening the mental health disorders in adults
was used. This instrument consists of four subscales (somatic symptoms, anxiety/insomnia, social dysfunction and
depression. Data analysis was done by SPSS.
Results: all of participants were male with age average 25.43 years. Cutoff point for Likert scoring method of GHQ
was 23. The average of scores was 24.5. According to the results 55.5 percent of students were suspected of having
mental disorder. The prevalence of anxiety and social dysfunction was more than somatic symptoms and
depression.
Conclusion: The high prevalence of mental disorder specially anxiety and social dysfunction among the EMTstudents can interfere with their ability to function normally particularly in traumatic incidences.
Keywords: Mental Health, EMT-students, GHQ
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[PS-074]-Özel bir şirkette çalışan bireylerin aleksitimi düzeylerinin belirlenmesi
Gülşah Yüzeroğlu1, Tülay Demiray2, Ümran Dal2
1Özel

Kurum, İstanbul.
Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, KKTC.

2Yakın

Amaç:Bu çalışma; özel bir şirkette çalışan bireylerin aleksitimi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem:Çalışma 250 kişilik evreni olan özel bir şirkette112 gönüllü birey ile Nisan-Mayıs 2014 tarihleri
arasında tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında, Kişisel Bilgi Formu ve Toronto
Aleksitimi Ölçeği (TAS-20) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi, SPSS 19.0 istatistik paket programı ile
yapılmış olup, analizi yüzdelik ve student’s t testi ile ortaya konmuştur.
Bulgular :Çalışmaya katılan bireylerin, %55.36’sı erkek, %47.32’si 30-39 yaş aralığında, %57.14’ü lisans
mezunu, %72.32’sinin gelir düzeyi orta, %72.32’sinin doğdukları yerin il olduğu bulunmuştur.
Bireylerin, psikiyatrik bir sorun sırasında yardım alma ve psikiyatrik yardımın iyi geleceğine inançları %95.54
gibi yüksek bir orandadır. Bireylerin %91.07’sinin psikiyatrik bir tedavi sırasında devam etmeyi düşündükleri
sonucu bulunmuştur.
Bireylerin TAS-20 ölçek toplam puan ortalamaları 43.31±7.58 bulunmuştur. Alt ölçek puan ortalamaları ise;
duyguları tanımada güçlük 11.89 ± 3.76, duyguları söze dökmede güçlük 10.22 ± 2.44 ve dışa dönük düşünme
21.34±3.56olduğu belirlenmiştir.
TAS-20 ölçek puan ortalamaları ile, sosyo demografik verileri karşılaştırıldığında; bireylerin yaşı, öğrenim
durumu, gelir düzeyi arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Köyde doğan bireylerin TAS-20 ölçek toplam
puanlarının diğer yerleşim yerlerinde doğan bireylere göre düşük olduğu saptanmıştır.
Sonuç ve Öneriler:Çalışmaya katılan bireylerin, psikiyatrik hastalıklarla karşılaştıklarında, yardım alacaklarını
ve tedaviye devam edeceklerini ifade etmeleri olumlu bir sonuçtur. TAS-20 ölçekten alınan puanlara
bakıldığında, ölçek puan ortalaması düşük bulunmuş ve bireylerin duygularını tanımada farkındalık olmadığı
sonucuna varılmıştır.
Bu amaçla; bireylerin, duygularını tanıma ve anlamlandırmalarının artırılması için, eğitim programları
düzenlenmesi ve yardım almaları önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Aleksitimi, Farkındalık, Psikiyatrik Tedavi, Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAS-20)
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[PS-075]-Çocuklarda somatizasyon ve etkileyen psikolojik faktörler
Fatma Nevin Şişman, Nurcan Kolaç
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İstanbul
Amaç: Tanımlayıcı tipte olan çalışmada çocuklarda somatizasyon ve etkileyen psikolojik faktörlerin
belirlenmesi amaçlandı.
Gereç-Yöntem: Araştırma Nisan-Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul ili Üsküdar ilçesinde bulunan bir ilkokulda
öğrenim gören öğrencilerin aileleri ile yapıldı (n=208). Araştırmada veri toplama formu olarak bireysel
özellikler ile çocukların okul korkularını tanımlaya yönelik 23 sorudan oluşan soru formu ve Çocuk
Somatizasyon Envanteri (ÇSE)-Aile Formu kullanıldı.
Bulgular: Araştırmaya katılan ailelerin çocuklarının yaş ortalamasının 8,32±1,22 min=6, max=11 olduğu,
%31,3’ünün 2. sınıfa gittiği, annelerin %53,4’ünün babaların %47.1 ’inin üniversite mezunu ve %93,3’ünün
anne babasının birlikte olduğu belirlendi. Çocukların %29,3’ünün duygusal anlamda gelgit (aynı anda üzüntüsevinç) yaşadığı, %15,9’unun bugüne kadar kendisini ruhsal açıdan etkileyecek bir olayla karşılaştığı,
%38,5’inin önemsiz şeyler hakkında bazen endişelendiği belirlendi. Çocukların %13,9’unun ara sıra okuldan
korkma gibi durumlar gösterdiği, %9,6’sının sabahları okula gitmemek için çeşitli bahaneler ürettiği,
%17,8’inin ara sıra okula gitme konusunda isteksiz olduğu veya okula tamamen gitmeyi reddettiği bulundu.
Çocukların aileler tarafından doldurulan ÇSE-Aile Formu puanlarının 28,73±5,12 min=24 max=58 olduğu
bulundu. Çocukların ÇSE puanları ile duygusal anlamda gelgit yaşama durumu (Z=-2,795, p<0,05), önemsiz
şeyler hakkında endişelenme durumu (X2=13,882, p<0,05) arasında anlamlı fark olduğu belirlendi. Çocukların
ÇSE puanları ile okula gitmemek için çeşitli bahaneler üretmeleri (Z=-3,913, p=0,00), okula gitme konusunda
isteksizlik yaşama durumları (X2=11,884, p<0,05) arasında anlamlı fark olduğu belirlendi.
Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre duygusal anlamda gelgit yaşayan, okula gitme konusunda isteksiz olan ve
okula gitmemek için çeşitli bahaneler üreten çocukların somatizasyon puanlarının daha yüksek olduğu
görülmektedir. Okula gitme isteksizliği olan ya da devamsızlık sorunu olan çocukların somatizasyon yönünden
değerlendirilmeleri önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: çocuk, okul, somatizasyon
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[PS-076]-Çocuklarda ruhsal uyumun aile işlev sorunları ile ilişkisi
Nurcan Kolaç, Fatma Nevin Şişman, Safiye Yılmaz, Gülfem Sakallıoğlu
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İstanbul
Amaç: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte yapılan çalışmada çocukların ruhsal uyumları ile aile işlev sorunları
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlandı.
Gereç-Yöntem: Araştırma Nisan-Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul ili Üsküdar ilçesinde bulunan bir ilkokulda
öğrenim gören öğrenciler ve aileleri ile yapıldı (n=233). Araştırmada veri toplama formu olarak tanıtıcı
özellikleri belirlemeye yönelik 23 sorudan oluşan soru formu, aile işlevlerindeki sorunları belirlemeye yönelik
7 alt boyutu olan Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) ve çocukların ruhsal açıdan uyumlarını ve davranış
sorunlarını belirlemeye yönelik Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği (RUÖ) kullanıldı. Ruhsal Uyum Ölçeği puanı 12
ve üzeri olanlarda ruhsal açıdan uyum sorunu olduğu belirlenirken, ADÖ alt boyutlarından 2 puan ve üzeri
alanlarda sorun bulunduğu ifade edilmektedir.
Bulgular: Araştırmaya katılan çocukların %52.6’ sının erkek, %53.9’ unun ise 8-9 yaş arasında, annelerin
%53’ünün babaların %46.6 ’sının üniversite mezunu olduğu belirlendi. Çocukların aldıkları RUÖ puanlarının
7,50±4,73 min=0, max= 33 olduğu belirlendi. Çocukların RUÖ puanlarına göre %19,6’sında ruhsal uyum
bozukluğu, % 53,1’inde davranış sorunu olduğu; davranış sorunu olanların %25,9’unda tırnak yeme,
%9,9’unda tik sorunu olduğu belirlendi. Ailelerin ADÖ puanlarının 2,69±0,17 min: 2,01, max=3,16 olduğu
belirlendi. Ailelerin ADÖ alt boyutlarına göre sorun alanları incelendiğinde %80,4’ünde problem çözme,
%93,2’sinde iletişim, %92,8’inde rol, %92,8’inde duygusal tepki, %92,3’ünde ilgi gösterme, %92,8’inde
davranış
kontrol
ve
%93,2’sinde
genel
işlev
sorunu
olduğu
belirlendi.
Çocukların RUÖ puanları ile ailelerin ADÖ puanları arasında ilişki olmadığı (r=-0,122 p=0,08); çocukların RUÖ
puanları ile ailelerin ADÖ problem çözme alt boyutu puanı arasında pozitif yönde düşük ilişki (r=0,222 p=0,00),
iletişim alt boyutu (r=-0,201 p=0,00) ve rol alt boyutu (r=-0,272 p=0,00) arasında ise negatif yönde düşük ilişki
olduğu bulundu.
Sonuç: Çocuklardaki ruhsal uyum bozukluğu ile ailelerdeki aile işlev sorun alanları arasında düşük ilişki
bulunması nedeniyle ailelerin ve çocukların ruhsal uyum ve aile işlev sorunları açısından ayrı ayrı ele alınıp
değerlendirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: aile işlev sorunu, çocuk, ruhsal uyum
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[PS-077]-Eşi başka bir şehirde çalışan kadınların yaşadığı güçlükler: Niteliksel bir çalışma
Meltem Meriç
Beytepe Asker Hastanesi, Ankara
Amaç: İnsan yalnız yaşayamayan, sosyal bir varlıktır. Ancak başkalarıyla kurduğu ilişkilerle yaşantısını
sürdürebilmektedir. İnsanın hayatını sürdürebilmesi ve toplumsal yaşamın devamı için evlilik ve aile
kavramlarının önemi büyüktür. Evliliğin temelini oluşturan eşler arasındaki ilişki evlilik kurumunun
araştırılmasında önemli bir yere sahiptir. Evlilik insan hayatındaki en önemli yaşantılardan biri olması
nedeniyle bu deneyimin niteliği, kişinin yaşam kalitesiyle neredeyse birebir ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı, bir
anlamda beraber yola çıkma, birlikte üstesinden gelme gibi kavramları barındıran evlilik yaşantısında evin
erkek bireyinin yokluğunda eşlerin yaşadığı güçlükler ile bu güçlüklerle nasıl başettiklerinin ortaya konmasıdır.
Gereç-Yöntem: Çalışma Ankara ilinde oturan, eşi başka bir ilde görev yapan 15 kadın ile yapılmıştır. Çalışma,
nitel araştırma tasarımlarından biri olan fenomenolojik yaklaşım kullanılarak yapılmıştır. Veriler, yüz yüze
derinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak daha önceden araştırmacı tarafından oluşturulan yarı
yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme sırasında katılımcılara ayrıca “Evlilik Uyum Ölçeği” ve
“Beck Anksiyete Ölçeği” uygulanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların 7’si üniversite, 8’i lise mezunudur. Ortalama evlilik süresi 11 yıl olup
ortalama çocuk sayısı 2’dir. Eşlerin tamamına yakını evin tüm yükünün kendilerinde olduğunu düşünmekte ve
özellikle çocukların sorumluluğunun çok zor zor olduğunu ifade etmektedirler. Yaşadıkları sıkıntılarda
öncelikle kendi ailelerinin desteğini vurgulamaktadırlar.
Sonuç:Çalışmaya katılan kadınların eşlerinin uzakta olması nedeniyle zaman zaman sıkıntılı süreçler
geçirdikleri, kaygılarının arttığı görülmüştür. Ancak eşlerin herhangi bir nedenden dolayı ayrı kalma kararını
genellikle birlikte verdikleri, bu nedenle bu durumla baş etmelerinde bunun kolaylaştırıcı bir etken olduğu
görülmüştür. Yalnız kalan eşlerin sosyal yönlerden olduğu kadar duygusal açıdan da mutlaka desteklenmeye
ihtiyaçlarının olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ayrı Kalma, Baş etme, Evlilik, Niteliksel çalışma
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[PS-078]-Huzurevinde ve ev ortamında yaşayan yaşlıların yaşam doyum düzeylerinin ölüm kaygı
düzeyine etkisi
Perihan Karadelioğlu1, Sevim Buzlu2
1Darülaceze
2İstanbul

Başkanlığı, İstanbul; Haliç Üniversitesi, İstanbul
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

Yaşlı bireylerin yaşam doyumlarının ölüm kaygı düzeyine etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı düzende
planlanan araştırma, Darülaceze Müessesesinde kalan 60 ve İstanbul ili Şişli ilçesinde ikamet eden 64 olmak
üzere toplam 124 yaşlı bireyin katılımıyla gerçekleştirildi.Verilerin analizinde; ortalama, standart sapma, t testi,
Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi, regresyon analizi ve bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U testi
kullanıldı.Sonuçlar % 95’ lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. Araştırmadan elde
edilen bulgularda, yaşlıların yaşam doyumu puan ortalaması 10,18 ± 3,66 olup, orta düzeyde; ölüm kaygı puan
ortalaması 6,70±2,97 olup, orta düzeyde bulundu.Evde ve huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam doyumu
puanı karşılaştırıldığında ev ortamında yaşayanlardan; cinsiyeti kadın, yaşı 70 ve üzeri, eğitimi ortaokul ve
üzeri, geliri yetersiz olan, başka bir seçeneği olsa aile bireyleriyle yaşamak isteyen ve kendi evinde yalnız
kalmak isteyen, il sınırları içinde akrabası olan, düzenli ziyaret edilen, ziyaretine çocukları/akrabaları gelen,
yaşıtlarından 1-9 kişi ile görüşen, aileyle ilgili kararlarda ara sıra fikri alınan ya da hiç fikri alınmayan, bir
protez/yardımcı cihaz kullanma zorunluluğu olan, özbakım ihtiyaçlarını karşılayan, sorunlarını kendi başına ve
çevredekilerden yardım alarak çözen, radyo dinleyen/TV izleyen, çevresindekilerle sohbet eden ya da gezen,
gazete vb. okuyan, hastalığı olmayan veya bir-iki hastalığı olanların yaşam doyumlarının yüksek olduğu
saptandı.Ölüm kaygı puan otalamaları karşılaştırıldığında ev ortamında yaşayanlardan; cinsiyeti kadın,
dul/eşinden ayrı, il sınırları içinde akrabası olan, on ve üzeri yaşıtıyla görüşen, akrabaları ve komşuları
tarafından ziyaret edilmeyen, aileyle ilgili kararlarda her zaman danışılan, radyo dinleyen/TV izleyenlerin ölüm
kaygı düzeylerinin yüksek olduğu saptandı.Evde ve huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam doyumu ve
ölüm kaygısı puan ortalamaları karşılaştırıldığında, evde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam doyumu puan
ortalamalarının huzurevindekilerden çok ileri düzeyde anlamlı olduğu; ölüm kaygısı puan ortalamaları
arasındaki farkın ise anlamlı olmadığı belirlendi.Evde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam doyumu düzeyinin ölüm
kaygısı üzerine etkili olmadığı, huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam doyumu düzeyinin ölüm kaygısı
üzerine etkili olduğu saptandı.
Anahtar Kelimeler: yaşam doyumu, ölüm kaygısı, yaşlı, huzurevi
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[PS-079]-Üniversite öğrencilerinde kontrol odağı: Sigara içme ve sosyodemografik değişkenler
yönünden bir değerlendirme
Aysun Babacan Gümüş, Sevinç Şıpkın
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Çanakkale
Amaç: Kontrol odağı, kişinin yaşamın kontrolünü nerede algıladığı ile ilgili kişilik özelliklerini içerir. İç kontrol
odağı, olayların sorumluluğunu kişinin kendi içinde aradığı, dış kontrol odağı ise kendi dışında aradığı
durumlardır. Bu nedenle pek çok durumu kontrol edebileceğini düşünen bireyler, kontrol edebileceğini
düşünmeyenlere göre farklı davranabilmektedir. Kontrol odağı inancını inceleyen araştırmalar, iç kontrol odağı
yöneliminin kişilikteki etkilerinin, dış kontrol odağı yönelimli olmaya oranla daha olumlu sonuçları olduğunu
göstermektedir. Bu araştırma üniversite öğrencilerinde kontrol odağı inancını sigara içme ve sosyodemografik
değişkenler yönünden incelemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışma, tanımlayıcı kesitsel bir araştırma olarak, araştırmaya katılmayı kabul eden ve ölçüm
araçlarını tam olarak yanıtlayan 376 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, Sosyodemografik Bilgi Formu ve
Rotter’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzde
dağılımı, t test, Anova kullanılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 21,29 (SD=1,83) olup, %57,4’ü bayandır. %78,2’si Anadolu lisesinden
mezun olan öğrencilerin %34’ünün babası, %53.7’sinin annesi ilkokul mezunudur. Öğrencilerin Rotter’in İç-Dış
Kontrol Odağı Ölçeğinden aldıkları ortalama puan 11,68 (SD=3,40) olarak belirlenmiştir. Cinsiyete göre
öğrencilerin kontrol odağı puanları bayanlarda 12,18 (SD=3,33), erkeklerde 11,01 (SD=3,42) olarak bulunmuş,
puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılık olduğu belirlenmiştir (t=-3,342, p<0.01). Anne eğitim
düzeyi, öğrencilerin kontrol odağı puanlarında anlamlı düzeyde farklılığa yol açan bir diğer değişken olarak
saptanmıştır (F=5,090, p<0.01). Yaş, aile tipi, kardeş sayısı, baba eğitim düzeyi, en uzun süre yaşanılan yer,
mezun olunan lise, öğrenim görülen fakülte veya yüksekokul, sınıf, barınılan yer, algılanan gelir durumu kontrol
odağı yönünden öğrencilerde anlamlı bir farklılığa yol açmamıştır. Sigara içenlerde kontrol odağı puan
ortalaması (11,80, SD=3,17) içmeyenlerden (11,58, SD=3,50) daha yüksek bulunmuş, ancak aradaki farkın
anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05).
Sonuç: Elde edilen bulgular öğrencilerin cinsiyete ve anne eğitim düzeyine göre kontrol odaklarının farklı
olduğunu ortaya koymuştur. Bu farklılık bayanların dış kontrol odaklı ve anne eğitim düzeyi yüksek olanların iç
kontrol odaklı bir yönelime sahip oldukları yönündedir.
Anahtar Kelimeler: kontrol odağı, sosyodemografik değişken, sigara içme, üniversite öğrencisi
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Locus of control among university students: An evaluation in terms of smoking and socio-demographic
variables
Aysun Babacan Gümüş, Sevinç Şıpkın
Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Health, Department of Nursing, Çanakkale
Objective: Locus of control is a personality construct referring to an individual's perception of the locus of events.
This study was conducted to examined locus of control in universty students in terms of smoking and
sociodemographic variables.
Materials-Methods: This study was made with 376 students who agreed to participate to this study and fully
answering to measurement tools. Data was collected using Sociodemographic Information Form and Rotter's
Internal-External Locus of Control Scale.
Results: The avarage age of participants is 21,29 (SD=1,83). 57,4% is female and 78,2% is graduated from
Anatolian high school of participatians. The mean score from Rotter's Internal-External Locus of Control Scale of
students were identified as 11,68 (SD=3,40). The scale locus of control of students was found as 12,18 (SD=3,33) in
female and 11,01 (SD=3,42) in male accorging to sex and no significant change was determined in terms of gender
(t=-3,342, p<0.01). Mother’s education level was determined as an another variable which leads to significant
difference in students’locus of control scale (F=5,090, p<0.01). Age, family type, number of siblings, fathers’
education level, the longest living place, graduated high school, which faculty or college, class, inhospitable places
and perceived income status did not cause significant difference in terms of locus of control in students. Smokers’
the mean scale of locus of control was 11,80 (SD=3,17), while non-smokers’ the avarage scale of locus of control
was 11,58 (SD=3,50). However it was determined that this difference was not significant (p>0,05).
Conclusion: The obtained findings showed that students’ locus of control is difference according to their gender
and mothers’ education level. According to this differences, women have external locus of control and students
with higher levels of education of mothers have internal locus of control.
Keywords: locus of control, smoking, socio-demographic variables, university student
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[PS-080]-The survey on mental health of nursing students, Islamic Azad University of Kaleybar, East
Azarbaijan, Iran
Saeed Talebi, Fatemeh Ghamkhar, Shahrokh Shirazi, Masoumeh Fadaei, Yaghoub Nasiri, Hamid Moharami
Islamic Azad University, Kaleybar Branch.
Objective: This study had been done with the aim of measurement the mental health of students of Islamic Azad
University, Kaleybar Branch in 2014.
Materials-Methods: For this aim 100 of nursing students were selected randomly. We usequestionnairefor
collecting date. The questionnaire had two parts. In the first part personal informationon the age, sex andmarital
statuswere recorded and the second part was GHQ28 questionnaire.
Results: In order to our findings 49% of students are in good mental health but 51% having bad condition. Based
on this research the most common disorder is "how deal with problems", and also we have founded that 51%of
women and 47.1% of men are in good mental health.
Conclusion: The findings show that there are no significant different between marital status, sex and mental
health.
Keywords: Mental health, Students, Kaleybar
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[PS-081]-4-6 yaş çocuğa sahip annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının incelenmesi
Elif Arslan1, Esra Engin2, Emel Öztürk Turgut2
1Ege
2Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fak., İntörn Öğrenci
Üniversitesi Hemşirelik Fak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Amaç: Psikoanalitik kurama göre kişilik gelişiminde altı yaşa kadar olan dönem ve bu dönemdeki bakım vericiçocuk arasındaki ilişki oldukça önemlidir. Kişilik özellikleri büyük oranda ebeveyn tutumlarından
etkilenmektedir. Sağlıklı bir gelişim ve olumlu kişilik özellikleri için ruh sağlığı ve hastalıkları hemşirelerine
önemli roller düşmektedir (1, 2, 3). Bu nedenle, bu araştırma 4-6 yaş çocuğa sahip annelerin çocuk yetiştirme
tutumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı olan bu araştırma Nisan- Mayıs 2014 aylarında Ege Üniversitesi Kampus
Anaokulu’na devam eden, 4-6 yaş grubu çocukların anneleri ile yürütülmüştür. Örneklemi araştırmaya
katılmayı kabul eden 53 anne oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuş
Tanıtıcı Bilgi Formu ve Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği (AHÇY-TÖ) kullanılmıştır. Verilerin
dökümünde sayı- yüzde, analizinde ise Studen t, Varyans Analizi ve Korelasyon uygulanmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan 4-6 yaş çocuğa sahip annelerin çoğunluğunun önlisans/lisans mezunu olduğu,
tamamına yakınının evli olduğu ve bir işte çalıştığı belirlenmiştir. Annelerin %55’nin gelirinin giderlerine denk
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yaş ortalamaları 35.19±5.80, evlilik yılı ortalamaları 8.55±5.73, çocuk sayısı
ortalamaları ise 1.96±0.73 olarak saptanmıştır. AHÇY-TÖ alt boyutlarında en yüksek ortalamanın Aşırı Annelik
(35.00±7.07), ardından da Baskı ve Disiplin (34.03±7.61) alt boyutlarında olduğu görülmüştür. AHÇY-TÖ' nün
alt boyutlarını yalnızca gelir durumunun etkilediği belirlenmiştir.
Sonuç: Araştırmaya katılan annelerin en fazla aşırı annelik tutumunu sergilediği bulunmuştur. Tanıtıcı
özelliklerinin çoğunlukla benzer olduğu görülmektedir. Bu benzerlik gelir durumunda yoktur. AHÇY-TÖ alt
boyutlarında yalnızca gelir durumuna göre dağılımında anlamlı farklılığın bu nedenle olduğu düşünülebilir.
Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşirelerinin rolleri kapsamında ailelere, çocuklarının dönem özelliklerine ve
bunlara dair uygun yaklaşımlara yönelik psikoeğitimler yapmaları, çocukların ve ailelerinin olası gelişimsel
sorunlara hazırlanması ve sorunlarla başa çıkması açısından danışmanlık sağlamaları önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aile Hayatı, Çocuk Yetiştirme, 4-6 Yaş
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Investigating of the bring up child attitudes of mothers who have children aged 4-6
Elif Arslan1, Esra Engin2, Emel Öztürk Turgut2
1Ege
2Ege

University Faculty of Nursing, Student
University Faculty of Nursing, Mental Health and Psychiatry Nursing Department

Aim: The period up to the age of six and relationship between children and caregiver in this period are so
important for personality development according to psychoanalytic theory. Characteristics of personality are
mostly effected by parents attitudes. Psychiatric and mental health nurses have weighty roles about healthy
growing and positive characteristics of personality. So investigating of the bring up child attitudes of mothers who
have children aged 4-6 was aimed in this research.
Method: This descriptive research was carried out with mothers who have children aged 4-6 whose children were
full- day kindergartner of Ege University Campus kindergarten in 2014 April- May. Identifying Information Form
and Parenteral Attitude Research Instrument (PARI) were used for collecting data. Quantity, percentage and
Student t, varyans and correlation were used for analysis.
Results: Most of the mothers’ education level were undergraduate / graduate degree, nearly all of them were
married and working. 55 % of them had equal income status. The averaged of some identifying factors found as:
the age 35.19±5.80, marriage years 8.55±5.73, number of children 1.96±0.73. The the highest averages in
subscalas were found as extreme motherhood (35.00±7.07) and than pressure and dicipline (34.03±7.61). Income
status were the only effective factor of PARI.
Conclusion: It was found that participant mothers mostly have extreme motherhood attitude. Identifying
characteristics are similar excepted income status. It can be the reason of significant differences in PARI according
to income status. Within the roles of psychiatric and mental health nursing family psychoeducation programs
about child development and period characteristics and appropriate approach to child and, counseling about
possible growing problems and solutions were suggested.
Key words: bring up child, children aged 4-6
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[PS-082]-Hemşirelik öğrencilerinin aşk tutumları ile kişilerarası ilişki tarzları arasındaki ilişkinin
incelenmesi
Nimet Cem Özdemir1, Esra Engin2, Emel Öztürk Turgut2
1Ege
2Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fak., İntörn Öğrenci
Üniversitesi Hemşirelik Fak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Amaç: Aşk, tüm yaş gruplarında olduğu gibi, Ericson’a göre yakınlığa karşı yalnızlık evresinde olan hemşirelik
öğrencilerinin de hayatında önemli bir yere sahiptir. Romantik ilişkiler, kişilerarası iletişim becerilerinden
etkilenmektedir ve aşk ruhsal durumu etkilemektedir. Hemşirelik öğrencilerinin yaşlarına uyumlu ilişkiler
yaşamalarının, hem kendi sağlıklarını hem de öğrenim hayatlarını etkileyeceği düşünülmüş ve bu araştırma
hemşirelik öğrencilerinin aşk tutumları ile kişilerarası ilişki tarzları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla
yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı türdeki bu araştırma Nisan-Mayıs 2014 tarihleri arasında Ege Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan, olasılıksız rastgele seçilen ve araştırmaya katılmak isteyen
350 öğrenci ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Tanıtıcı Bilgi Formu, Aşka İlişkin Tutumlar Ölçeği ve
Kişilerarası İlişkiler Tarzı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı- yüzde dağılımları, ortalama, Student t
Testi, Korelasyon ve varyans analizi yapılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin %84.6’sı kadındır, yaş ortalamaları 22.1±1.64 dır, yaklaşık yarısı hemşirelik
mesleğinden orta düzeyde doyum almaktadır ve mesleği kendine orta düzeyde uygun bulmaktadır.
Öğrencilerin %54.3’ünün romantik ilişki yaşadığı, ilişki süresi (ay) ortalamalarının 9.3±15.34, ilişki sayısı
ortalamalarının 2.6±2.08 olduğu ve ilişkilerin çoğunun flört statüsünde olduğu saptanmıştır. Büyük çoğunluğu
arkadaş ve aile ilişkilerini iyi olarak değerlendirmiştir. Öğrencilerin en fazla Tutkulu Aşk ardından da
Sahiplenici Aşk tutumlarının olduğu belirlenmiştir. Aşk tutumlarını cinsiyet, mesleği kendine uygun bulma
durumu, romantik ilişki yaşama durumu ve ilişki statüsü değişkenlerinin etkilediği saptanmıştır.
Öğrencilerin Kişilerarası İlişkilerde en fazla Duyarlılık, en az ise Toleranslı tarzını gösterdikleri belirlenmiştir.
Kişilerarası İlişkiler Tarzlarının cinsiyet, sınıf, meslekten doyum alma durumu, romantik ilişki yaşama durumu,
arkadaş ve aile ilişki durumu gibi faktörlerden etkilendiği saptanmıştır. Öğrencilerin Aşk Tutumlarıyla
Kişilerarası İlişki Tarzlarının birbirini etkilediği bulunmuştur.
Sonuç: Sonuç olarak, öğrencilerin aşk tutumlarında kişilerarası ilişki tarzlarının etkili olduğu belirlenmiştir.
Öğrencilerin ruhsal durumlarının desteklenmesi ve dönemlerine uygun ilişkiler yaşamaları, kişilerarası
ilişkilerde yaşanabilecek ve yaşanan sorunlar hakkında ruh sağlığı ve hastalıkları hemşirelerinin danışmanlık
vermesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Öğrenci, Aşk Tutumları, Kişilerarası İlişki
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[PS-083]-Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin psikiyatri dışı kliniklerde psikososyal bakım
uygulama düzeylerinin belirlenmesi
Gonca Üstün
Amasya Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Amasya
Amaç: Bu araştırma ile hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin psikiyatri dışı kliniklerde psikososyal bakım
uygulama düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı nitelikte olup Amasya Üniversitesi’nde yapılmıştır. 2013-2014 eğitimöğretim yılında, Psikiyatri Hemşireliği dersini alan 62 son sınıf öğrencisi araştırmaya katılmıştır. Verilerin
toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan; öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini belirleyen ve psikososyal
bakıma yönelik soruların yer aldığı anket formundan yararlanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında SPSS paket
programı kullanılarak yapılan frekans analizi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Öğrenciler, psikiyatri servisi dışında psikososyal bakıma en çok ihtiyaç duyulan klinik alanların
onkoloji servisleri (%38.7) yoğun bakım (%25.8), hemodiyaliz (%8.1) ve transplantasyon (%8.1) üniteleri
olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerin tamamı psikososyal bakımın yaşam kalitesini artırdığını, tamamına
yakını ise (%96.8) psikososyal sorunların erken tanı ve tedavisine yardımcı olduğunu, iyileşme hızını
artırdığını, hastanede yatış süresini kısalttığını, anksiyete ve stres düzeyini azalttığını belirtmişlerdir.
Öğrencilerin %93.5’i hastanede yatan hastalarda anksiyete, korku, üzüntü ve uyku bozukluğu gibi psikososyal
sorunlar tanıladıklarını, %90.3’ü ise depresyon ve öfke belirtileri gördüklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin
hastanede yatan hastaya bakım verirken psikososyal bakım doğrultusunda kullandıkları hemşirelik tanılarının
anksiyete (%79.0), iletişimde bozulma (%67.7), uyku örüntüsünde rahatsızlık (%67.7), özbakım eksikliği
sendromu (%61.3), etkisiz bireysel baş etme (%59.7), sosyal etkileşimde bozulma (%56.5) olduğu
görülmektedir. Öğrencilerin psikiyatri dışı kliniklerde hastalara psikososyal bakım verirken sıklıkla yaptıkları
uygulamaların başında “Her sabah hasta odasına girdiğimde ‘günaydın’ derim.” (%95.2) ifadesi yer almaktadır.
Öğrencilerin %87.1’i hasta ile konuşurken göz teması kurduğunu, %85.5’i hastaya soru sorması için fırsat
verdiğini, %75.8’i hastanın davranışlarını gözlemlediğini, %61.3’ü hastanın duygularını ifade etmesini
sağladığını, %58.1’i hastanın depresyon belirtilerini izlediğini, %54.8’i hastada anksiyete düzeyini
değerlendirdiğini, %43.5’i hastaya gevşeme tekniklerini öğrettiğini, %37.1’i hastanın kültürel özelliklerini
değerlendirdiğini, %29.0’u ise terapötik dokunmadan yararlandığını ifade etmişlerdir.
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin psikososyal bakım konusunda eğitimin ilk yıllarından itibaren
bilgilendirilmesi ve psikososyal bakıma özendirilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Öğrencilere yalnızca
psikiyatri dersinde değil diğer alan derslerinde de bütüncül bakımın önemi vurgulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliği, Öğrenci, Psikososyal bakım
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Determining the levels of psychosocial care practices of the senior class students at nursing department
in clinics out psychiatry
Gonca Üstün
Amasya University, High School of Health, Amasya
Aim: In this study, it is aimed to determine the levels of psychosocial care practices of the senior class students at
Nursing Department in clinics out psychiatry.
Method: The study which is descriptive was made at Amasya University. In the education season of 2013-2014, 62
students in senior class who took the lesson, Psychiatric Nursing, joined the study. The researcher prepared a
paper form determining features of the students and including the questions about psychosocial care. The datas
were evaluated in the computer program, SPSS.
Results: The students stated the clinics which is mostly needed to psychosocial care were oncology (%38.7),
intensive care (%25.8), hemodialysis (%8.1) and transplantation (%8.1) services. All of students stated that
psychosocial care increases quality of life. Nearly all of students (%96.8) stated that psychosocial care helps early
diagnosis and treatment, increases healing, reduces the time in hospital and lowered anxiety and stress. 93.5
percent of the students noted they diagnosed that the patients in hospitals had psychiatric problems such as
anxiety, fear, grief and insomnia. 90.3 percent of the students told the patients had symptoms of depression and
anger. The diagnoses of the students are anxiety (%79.0), communication disorder (%67.7), insomnia (%67.7),
lack of self-caring (%61.3), individual self-cope (%59.7), social interaction disorder (%56.5). During the the
psychosocial care for patients in hospitals, the students told that they (%95.2) said to patients ‘Good Morning ’
when they went to patient room in mornings. 87.1 percent of them had eye contact, 85.5 of them let the patient ask
queations, 75.8 percent of them abserved the behaviors of patients, 61.3 percent of them made the patiens express
their feelings, 58.1 percent of them said the patients had had symptoms of depression, 54.8 percent of them
analyzed the level of anxiety, 43.5 percent of them taught how to relax, 37.1 percent of them analyzed cultural
characteristic of patients and 29.0 percent of them used therapeutic touching.
Conclusion: Informing and encouraging the students on Nursing Departments about psychosocial care is
considered. Important of the holistic care should be emphasized to students , not only in psychiatry lessons but also
another lessons.
Key words: Consultation-liaison psychiatry nursing, Students, Psychosocial care
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[PS-084]-Postoperatif dönemdeki ağrının hastaların anksiyete ve depresyon düzeyine etkisi
Serpil Dursun1, Sibel Asi Karakaş2
1Gülhane
2Atatürk

Askeri Tıp Akademisi, Ankara
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Erzurum

Amaç: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma GATA Genel Cerrahi ve Ortopedi Kliniklerinde çeşitli sebeplerle
ameliyat olan hastalardapost-operatif dönemdeki ağrının anksiyete ve depresyon düzeyine etkisini belirlemek
amacı ile yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın örneklemini Ağustos 2013-Ocak 2014 tarihleri arasında postoperatif 1,2 ve 3.
günde olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 129 hasta oluşturmuştur. Araştırmada hastaların ağrı ve
anksiyete-depresyon düzeylerini belirlemek için Prince Henry Ağrı Skalası, 0-5 Ağrı Skalası ve Hastane
Anksiyete ve Depresyon Ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: Hastaların %65.9’u postoperatif dönemde ağrısının olduğunuifade etmiştir. Ağrı özellikleri ile
anksiyete ve depresyon ölçeği puanları karşılaştırıldığında, postoperatif dönemde ağrısı olan hastaların
anksiyete ve depresyon puan ortalamalarının daha yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır
(p=0.008; p=0.002).
Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusundapostoperatif dönemdekiağrının hastalarda anksiyete ve depresyon
düzeylerini etkilediği belirlenmiştir. Cerrahi kliniklerde, hastalarda postoperatif dönemde ağrı nedeniyle
oluşabilecek anksiyete ve depresyonu önlemek amacıyla ağrı kontrolünün sağlanmasına ilişkin sağlık
personelinin farkındalıklarının arttırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Postoperatif ağrı, Anksiyete, Depresyon, Hemşirelik
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Effects of the anxiety and depression level investigation on postoperative pain of patients
Objectives: This descriptive study, GATE surgery for various reasons in Surgery and Orthopedic Clinic
postoperative pain relief in patients with anxiety and depression levels were made with the aim to determine the
effect.
Methods: Sample of the study in August 2013-January 2014 between 1.2 and 3 postoperative that day and who
agreed to participate in the study consisted of 129 patients. In the study, patients' pain and anxiety-depression
levels to determine the Prince Henry Pain Scale, 0-5 Pain Scale and the Hospital Anxiety and Depression Scale was
used.
Results: As a result, 36.4% of patients under rule 40.92 ±17.38 are women and the average age was found.
Patients, 65.9% stated that there is pain in the postoperative period. Pain with features of anxiety and depression
scale scores, compared to patients with postoperative pain, anxiety and depression mean scores were found to be
higher and statistically significant (p = 0.008, p = 0.002).
Conclusion: Consequently postoperative pain relief in patients with anxiety and depression levels was affected.
Surgical clinics, which may occur in patients in the postoperative period because of pain in order to avoid anxiety
and depression relating to provision of pain control is proposed to increase the awareness of health personnel.
Key words: Postoperative pain, anxiety, depression.
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[PS-085]-Acil servis hemşirelerinin empati düzeyinin ruhsal hastalıklara yönelik sosyal mesafe ve
tutumlarına etkisi
Leyla Baysan Arabacı1, Ayşe Büyükbayram1, Ceyda Başoğul2, Merve Kaval3, Elif Pilge4, Ayşegül
Kılıçkaya4
1İzmir

Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
4İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Akdeniz

Amaç: Çalışma, Acil Serviste çalışan hemşirelerin, empati düzeylerinin ruhsal hastalıklara yönelik sosyal
mesafe ve tutumlarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Kesitsel-tanımlayıcı tipteki araştırma verileri, 15Nisan 2014’den itibaren İzmir ilinde yataklı
psikiyatri servisi bulunan 4Hastanenin acil servis hemşirelerinden(n=105) öz-bildirime dayalı olarak
toplanmıştır ve halen devam edilmektedir. Veri toplamak için 4form kullanılmıştır. TBF 14sorudan, RSTTÖ 21,
SMÖ 14 ve TEÖ 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçeklerden elde edilen yüksek puanlar ruhsal hastalıklara yönelik
olumlu tutumu, daha fazla sosyal mesafeyi ve empatik eğilimi göstermektedir. Verilerin değerlendirilmesinde
tanımlayıcı istatistikler ve corelasyon analizi yapılmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin %74.3’ü kadın ve yaş ortalamaları 31.13±5.83’dür. %81’i acilde psikiyatri hastasına
bakım vermiş olan hemşireler, bu konudaki bilgilerini daha çok deneyimlerinden ve öğrenimleri sırasındaki
derslerden elde ettiğini belirtmiştir. %74.3’ü acil psikiyatri konusunda herhangi bir eğitim almadığını, %40’ı
psikiyatri hastasına bakım verme konusunda kendisinin yeterli olmadığını ve böyle bir hastaya bakım verirken
“korku, kaygı, üzüntü, acıma, öfke, çaresizlik, umutsuzluk ve güçsüzlük” hissettiklerini, %95.2’si bu hastaların
bakımının acil servis yerine psikiyatride yapılması gerektiğini belirtmiştir. Empatik eğilim
(xTEÖbilişsel=31.21±4.46, xTEÖduygusal=38.07±4.89, xTEÖ=69.28±8.47), sosyal mesafe(xSMÖ=70.08±21.28)
ve ruhsal hastalıklara yönelik tutum(xRSTTÖt.r.s.ideolojisi=36.50±4.90, xRSTTÖiyiniyet=32.94±3.69,
xRSTTÖ=74.90±7.40) puanları ortalamanın üzerinde ve “korku/dışlama” alt boyut puanları
(xRSTTÖkorkudışlama=5.46±1.34) ortalamanın altındadır. Hemşirelerin, empatik eğilimleri ile ruhsal
hastalıklara yönelik sosyal mesafe düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken(p>0.05), duygusal
empatik eğilimleri ile ruhsal hastalıklara yönelik tutumları arasındaki ilişkinin anlamlı düzeyde olduğu(p<0.05)
saptanmıştır.
Sonuç: Acil serviste çalışan hemşirelerin psikiyatri hastasına bakım konusunda mesleki ve hizmet içi yeterli
düzeyde eğitim almadığı, ortalamanın üzerinde empatik beceriye sahip olduğu, psikiyatri hastasına sosyal
mesafe koyma eğilimi gösterdiği ve duygusal empatik becerilerinin bu hastalara yönelik tutumlarını etkilediği
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Acil servis hemşiresi, empati, psikiyatri hastası, sosyal mesafe, tutum
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The effect of empathy level of emergency department nurses to their social distances and attitudes toward
mental illnesses
Leyla Baysan Arabacı1, Ayşe Büyükbayram1, Ceyda Başoğul2, Merve Kaval3, Elif Pilge4, Ayşegül Kılıçkaya4
1Izmir

Katip Celebi University Health Science Faculty Division of Nursing
University Faculty of Nursing
3Ege University Medical Faculty Hospital
4Izmir Katip Celebi University Atatürk Education and Research Hospital
2Akdeniz

Objective: This study was carried out in order to examine the effect of the empathy level of emergency department
nurses to their social distances and attitudes towards mental illnesses.
Materials-Methods: Data of this cross-sectional and descriptive research were collected by the emergency
department nurses(n=105) of 4Hospitals having inpatient psychiatry services in Izmir since the 15thof April2014
and it is still being carried out. In order to collect data 4forms were used.DIF consisted of 14questions, SPAIMD
21,SDS 14,and BES consisted of 20items.High scores taken from the scales show the positive attitude toward the
mental illnesses, more social distance and empathetic tendency.Descriptive statistics and correlation analysis were
carried out in data evaluation.
Results: 74.3%of the nurses were female and their ages of average were 31.13±5.83. 81% of the nurses who gave
care to psychiatric patients in emergency service stated that they had their knowledge rather by their experiences
and by the lessons during their education.40% of the nurses stated that they were not sufficient in giving care to
psychiatric patient and they felt“fear,anxiety,sadness,pity,anger, despair,hopelessness and weakness”while giving
care such patients,95% of them stated that those patients must have given care in psychiatric unit instead of
emergency serviceThe nurses’ empathetic tendency
(xBEScognitive= 31.21±4.46,xBESemotional
=38.07±4.89,xBES=69.28±8.47),social distance (xSDS=70.08±21.28) and attitude toward mental illnesses
(xSPAIMDpublicmentalhealthideology=36.50±4.90, xSPAIMDgoodintention =32.94±3.69,xSPAIMD= 74.90±7.40)
scores were above average and“fear/excursion” sub dimension scores (xSPAIMDfearexcursion=5.46±1.34) were
below average.While there was no meaningful relationship between the nurses’ empathetic tendencies and social
distance levels toward mental illnesses(p>0.05),it was determined that the relationship between their emotional
empathetic tendencies and attitudes toward mental illnesses was at a meaningful level(p<0.05).
Conclusion: It was determined that the nurses working in emergency service didn’t have sufficient vocational and
in-service training about giving care to psychiatric patients,they had empathetic skills above average, they showed
tendency to keep the patients’ distances and their emotional empathetic skills affected their attitudes toward those
patients.
Keywords: Attitude, nurse of emergency department, empathy, psychiatric patient, social distance
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[PS-086]-Miyokard infarktüsü geçiren hastalarda problem çözme becerisi ve psikiyatrik belirtiler
arasındaki ilişki
Serpil Çiftçi1, Döndü Çuhadar2
1Gaziantep
2Gaziantep

Dalı

Üniversitesi, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, KBB Kliniği, Gaziantep
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

Giriş: Kalp hastalıkları ve özellikle de akut Miyokard İnfarktüsü (MI) psikiyatik komplikasyonların en fazla
geliştiği hastalıklardandır. Miyokard infarktüsünde ölüm ve beden imajına tehdit deneyimleyen bireylerde
ciddi fiziksel sorunların yanı sıra, psikolojik sorunlar da ortaya çıkabilmektedir.
Amaç: Araştırma, miyokard infarktüsü geçiren hastalarda problem çözme becerisi ve psikiyatrik belirtiler
arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacı ile tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılan bir çalışmadır.
Metod: Araştırma Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğinde
MI nedeniyle takip edilen hastalarla yapılmıştır. Çalışmaya başlamadan önce kurumlardan yazılı izin, hasta
bireylerden bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak; “Birey Tanıtım Formu”, “Kısa
Semptom Envanteri”, “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS’ de sıklık, t- testi,
korelasyon analizi kullanılarak yapılmıştır.
Bulgular: MI sonrası hastalarda en sık görülen psikiyatrik belirtilerin, somatizasyon (6.01±4.59), anksiyete
(3.95±2.95), hostilite (3.84±3.22), depresyon (3.72±3.30) olduğu belirlenmişitr. Problem çözme becerisindeki
yetersizliğin en fazla aceleci yaklaşım (26.23±7.98), kendine güvenli yaklaşım (19.86±4.90), düşünen yaklaşım
(13.37±5.96), planlı yaklaşım (9.26±3.28) alanlarında olduğu saptanmıştır. Ayrıca; somatizasyon ile aceleci
yaklaşım ve kendine güvenli yaklaşım arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu; depresyon ile değerlendirici
yaklaşım arasında negatif yönde, kendine güvenli yaklaşım arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu; kişiler
arası duyarlılık ile değerlendirici yaklaşım arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu; hostilite ile
değerlendirici yaklaşım arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur (p<0.05).
Sonuç: Çalışmada MI hastalarının problem çözme becerileri ile psikiyatrik belirtileri arasında anlamlı ilişkinin
olduğu, problem çözme alanındaki yetersizliklerin psikiyatrik semptomları artırdığı belirlenmiştir. Miyokart
infarktüsü sonrası hastaların sorun çözme becerilerinin ve eşlik eden psikiyatrik belirtiler açısından
incelenmesi hastalığın seyri açısından ele alınması gereken konulardandır.
Anahtar Kelimeler: Miyokard İnfarktüsü, Problem Çözme, Psikiyatrik Belirti
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Relationship between problem solving capability and psychiatric symptoms in patients experiencing
miocardial ınfarction
Serpil Çiftçi1, Döndü Çuhadar2
1Gaziantep
2Gaziantep
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Introduction: Cardiac diseases and especially acute Myocardial infarction (MI) are among diseases in which
psychiatric complications develop the most. In individuals experiencing threats related to death and appearance of
the body, psychological problems along with severe physical problems may arise.
Aim: This is a definitive and cross-sectional study to establish the relationship between, problem solving capability
and psychiatric symptoms in patients who have experienced myocardial infarction.
Method: The study was performed in patients followed up in Gaziantep University Şahinbey Research and
Application Hospital Cardiology Polyclinic due to MI. Before imitation of the study, written approvals of the
institutions and informed consents of the patients were obtained. “Individual Identification Form”, “Short-term
Symptom Inventory”, “Problem Solving Inventory” were used as data collection tool in the study. Analysis of the
data was conducted by using frequency, t-test, and correlation analysis in SPSS.
Findings: Psychiatric symptoms mostly seen patients after MI are reported to be, somatization (6.01±4.59),
anxiety (3.95±2.95), hostility (3.84±3.22), depression (3.72±3.30). Problem solving incapability is detected to be
prominent in the areas of hasty approach (26.23±7.98), self-confident approach (19.86±4.90), careful approach
(13.37±5.96), planned approach (9.26±3.28). In addition, it was found that a positively significant relationship was
present between somatization and hasty approach and self-confident approach; a negatively significant
relationship was present between depression and evaluative approach and positive relationship between selfconfident approach; negative relationship was present between interpersonal sensitivity and evaluative approach;
a negatively significant relationship was present between hostility and evaluative approach (p<0.05).
Conclusion: In the study it was determined that a significant relationship was present between problem solving
capabilities and psychiatric manifestations of the patients, and problem solving incapabilities increased
psychiatric symptoms. Investigation of patients in respect to problem solving capabilities after myocardical
infarction and accompanying psychiatric symptoms are issues that have to be considered.
Keywords: Myocardial Infarction, Problem Solving, Psychiatric Symptoms
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[PS-087]-Diyabetli bireylerde kognitif fonksiyonların ve sosyal desteğin değerlendirilmesi
Feride Taşkın Yılmaz1, Selma Sabancıoğulları1, Azime Karakoç Kumsar2, Kadriye Aldemir1
1Cumhuriyet
2Biruni
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Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İstanbul Türkiye

Amaç: Önemli bir halk sağlığı problemi olan diyabetin özellikle merkezi sinir sisteminde yaptığı hasar ile
kognitif fonksiyon bozukluğuna yol açtığı bildirilmektedir. Kognitif fonksiyonlar bireylerin yaşam kalitelerini
olumsuz yönde etkilediği için önemlidir. Kognitif fonksiyonların sağlıklı sürdürülmesinde ise bireyler
tarafından algılanan sosyal destek önemlidir. Diyabetli bireylerde sosyal destek, hastalığa ve tedaviye bağlı
gelişen güçlüklerle baş etmede kolaylaştırıcı role sahiptir. Araştırma, diyabetli bireylerde kognitif fonksiyonları
ve algılanan sosyal desteği belirlemek, sosyal desteğin kognitif fonksiyonlara etkisini saptamak amacıyla
yapıldı.
Gereç-Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel olarak, bir üniversite hastanesinin endokrin kliniğinde
yatarak tedavi gören 121 diyabetli birey ile yapıldı. Veriler “Hasta Tanılama Formu”, “Standardize Mini Mental
Test (SMMT)” ve “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde,
ortalama, yüzdelik ve pearson korelasyon analizi kullanıldı.
Bulgular: Diyabetli bireylerin yaş ortalaması 57.20±13.32 yıl olup, %57’si kadın, %88.4’ü evli, %47.1’i
ilköğretim mezunudur. Katılımcıların %50.4’ü obez, %34.7’si 11 yıldan daha uzun süredir diyabet hastası,
%90.1’i tip 2 diyabetli, serum HbA1C ortalaması %10.78±2.74 ve %62’sinin diyabet dışında başka bir kronik
hastalığı olduğu belirlendi. Diyabetli bireylerin %36.4’ü hem oral antidiyabetik hem de insülin kullanmakta
olup, %71.1’i ailesinde Alzheimer ya da demans hastasının olmadığını ifade etti. Diyabetli bireylerin mini
mental test ortalama puanları (21.74±5.66) incelendiğinde, kognitif fonksiyonlarının bozulduğu saptandı.
Diyabetli bireylerin genel sosyal destek puan ortalamaları (66.61±14.42) orta seviyenin üstünde olup, sosyal
desteğin en fazla aile, en az arkadaş tarafından sağlandığı tespit edildi. Çalışmada sosyal destek ölçeği puanı ile
mini mental test puanı ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptandı (p<0.005).
Sonuç: Çalışmada, diyabetli bireylerde kognitif fonksiyonların bozulduğu, algılanan sosyal desteğin orta
düzeyin üstünde olduğu ve sosyal destek algısının arttıkça kognitif fonksiyon bozukluğunun azaldığı belirlendi.
Bu bağlamda hemşirelerin, diyabetli bireylerin kognitif fonksiyonlarına etki eden faktörleri saptamaları,
bireylerin sosyal destek kaynaklarını harekete geçirmeleri, bireylerin sosyal destekçileri ile işbirliğine geçerek
kognitif fonksiyonların iyileştirilmesine katkı sağlamaları önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, kognitif fonksiyon, sosyal destek, hemşire
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Assessment of cognitive functions and social support in individuals with diabetes
Feride Taşkın Yılmaz1, Selma Sabancıoğulları1, Azime Karakoç Kumsar2, Kadriye Aldemir1
1Cumhuriyet
2Biruni,

University, Suşehri Faculty of Health Nursing Department, Sivas, Turkey
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Objective: The study was performed to determine cognitive function and perceived social support in individuals
with diabetes and to assess the effects of social support on cognitive functions.
Materials-Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted with 121 diabetic patients
hospitalized and treated in the endocrine clinic of a university hospital. The data were collected with the "Patient
Assessment Form", "Standardized Mini Mental State Examination (SMMSE)"and"Multidimensional Scale of
Perceived Social Support Scale".Evaluation of the data was performed with mean, percentages and Pearson
correlation analysis.
Results: The mean age of diabetic patients was 57.20±13.32 years. Of them, 57% were female, 88.4% were
married, 47.1% were primary school graduates, 50.4% were obese, 34.7% had diabetes more than 11 years, 90.1%
had type 2 diabetes and 62% had a chronic disease other than diabetes. Their mean serum HbA1c level was
10.78%±2.74. Of them, 36.4% took insulin and oral antidiabetic medication and 71.1% said there was no one in
their families suffering from Alzheimer's or dementia.The analysis of their SMMSE scores (21.74±5.66) revealed
that their cognitive function was impaired. Their mean score for general social support was above moderate
(66.61±14.42). While they received most of their social support from the family, friends provided the least support.
In this study, a significant positive correlation was determined between the mean scores of the Social Support
Scale and those of the SMMSE(p<0.005).
Conclusion: The study revealed that cognitive function was impaired in individuals with diabetes, that their
perceived social support level was above the moderate and that cognitive dysfunction was reduced as the
perception of social support increased. Therefore, it is recommended that nurses should determine the factors that
influence the cognitive functions of diabetic individuals, should activate their social support resources and should
contribute to the improvement of the cognitive functions of individuals with diabetes by cooperating with their
social supporters.
Keywords: Diabetes, cognitive function, social support, nurse

412

[PS-088]-Hastanede yatan bireylerde yalnızlık ve başetme özellikleri
Gülgün Sevimligül1, Selma Sabancıoğulları2, Saliha Alkan Hallaç3
1Cumhuriyet
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2Cumhuriyet

Amaç: Fiziksel hastalıklar bireyi fiziksel, duygusal ve sosyal yönden etkileyen bireylerin yalnızlık yaşamalarına
neden olan ve baş etme güçlerini zayıflatan önemli hastalıklardır. Araştırmada hastanede yatan bireylerde baş
etme ve yalnızlık düzeyinin belirlenmesi, baş etme özellikleri ve yalnızlık arasındaki ilişkinin incelemesi
amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tiptedir. Araştırma grubunu bir üniversite hastanesinde
dahili-cerrahi kliniklerde yatarak tedavi gören, çalışma ile ilgili bilgi verildikten sonra araştırmaya katılmayı
kabul eden, en az okur-yazar olan, görüşmeyi sürdürecek bilişsel yeterliliğe sahip olan 355 birey
oluşturmuştur. Veriler “Sosyo Demografik Bilgi Formu”, “Stresle Baş Etme Tarzları Ölçeği (SBTÖ)” ve “UCLA
Yalnızlık Skalası” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, t, One-Way Anova ve Pearson Korelasyon
analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma grubunun yaş ortalaması 57.80±18.28, klinikte yatış gün ortalaması 9.51±11.89’dur.
Bireylerin yalnızlık puan ortalamaları 36.10±11.38 (Min:20, Max:80), stresle baş etme ölçeği kendine güvenli
yaklaşım puan ortalaması 13.67±3.22, iyimser yaklaşım puan ortalaması 10.91±2.75, sosyal destek arama puan
ortalaması 6.84±1.91, güvensiz yaklaşım puan ortalaması 12.01±4.85, boyun eğici yaklaşım puan ortalaması
9.43±3.32’dir. Bireylerin yalnızlık puan ortalamaları ile baş etme ölçeğinin kendine güvenli yaklaşım, iyimser
yaklaşım ve sosyal destek arama alt boyutları ile negatif yönde (-0.14 ile -0.24); güvensiz yaklaşım ve boyun
eğici yaklaşım alt boyutları ile pozitif yönde (0.13 ile 0.16) zayıf düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.001).
Sonuç: Dahili-cerrahi kliniklerde yatan bireylerin yalnızlık düzeyleri düşüktür. Bireyler etkili baş etme
yöntemlerini etkisiz baş etme yöntemlerine göre daha fazla kullanmaktadırlar. Bireylerin yalnızlık düzeyi
arttıkça olumsuz baş etme özellikleri daha çok görülmektedir. Bu doğrultuda hemşirelerin yatan hastalarda
yalnızlık düzeyini belirlemeleri, riskli bireylerin baş etme becerilerini geliştirmeleri ve bireyleri psikososyal
açıdan desteklemeleri önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: fiziksel hastalıklar, yatan hastalar, yalnızlık, baş etme, hemşirelik

413

Loneliness and coping characteristics in inpatients
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Objective: The study was aimed at determining coping and loneliness levels of inpatients and investigating the
relationship between their coping characteristics and loneliness.
Materials-Methods: The study was designed as a descriptive and cross-sectional one. The research group included
355 people who had treatment as inpatients in the surgical and internal diseases clinics of a university hospital,
agreed to participate in the study being informed about it, were at least literate and had enough cognitive
competence to have interviews. The data were collected with the "Socio-Demographic Questionnaire", "Stress
Coping Style Inventory (SCI)" and "UCLA Loneliness Scale". To evaluate the data, t, One-Way ANOVA and Pearson
correlation analysis were used.
Results: The mean age of the participants in the study group was 57.80±18.8. Their average hospitalization period
was 9.51±11.89 days. Their loneliness mean score was 36.10±11.38(Min:20,Max:80) and the mean scores they
obtained from the subscales of the Stress Coping Style Inventory were as follows:13.67±3.22 from the self-confident
approach, 10.91±2.75 from the optimistic attitudes, 6.84±1.91 from seeking social support, 12.01±4.85 from the
unconfident approach and 9.43±3.32 from the submissive approach. While the relationship between individuals’
coping with loneliness mean scores and their mean scores for the subscales of self-confident approach, optimistic
approach and seeking social support was negative (-0.24 to -0.14), it was positive but poorly significant between
their coping with loneliness mean scores and mean scores of unconfident approach and submissive approach
subscales (0.13 and 0.16)(p<0.001).
Conclusion: Loneliness levels of the individuals hospitalized in the surgical and internal diseases clinics were low.
They used effective coping methods more than they used ineffective coping methods. As the loneliness levels of
individuals increased, so did their negative coping characteristics. Therefore, it may be proposed that nurses
should determine the loneliness levels of inpatients should help individuals at risk group to develop coping skills
and should support them psychosocially.
Keywords: physical illnesses, inpatients, loneliness, coping, nursing
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[PS-089]-Kronik ruhsal hastalığı olan bireylerde fiziksel hastalık görülme durumu
Sibel Arguvanlı Coban, Gülsen Terakye
Melikşah Universitesi Saglık Bilimleri Fakultesi, Kayseri
Bu derleme çalışmasında, Kronik Ruhsal Hastalığı (KRH) olan bireylerde fiziksel hastalık görülme durumu ve
ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Şizofreni ve bipolar bozukluk gibi KRH olan bireylerde, önlenebilir ve tedavi edilebilir fiziksel hastalıkların
sıklığı genel populasyona göre artırmıştır. Literatürde KRH olan bireylerin yaşam beklentisinin genel nüfusa
göre 25 yıl kadar daha kısa olduğu bununla birlikte aşırı ölüm nedenlerinin %60’ının fiziksel hastalıklar
nedeniyle olduğu belirtilmektedir. Psikiyatri hastalarının sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamamaları
ve olumsuz sağlık koşulları erken ölümlere katkıda bulunan faktörlerdir. Ayrıca KRH olan bireylerin kullandığı
psikotrop ilaçların fiziksel sağlık sorunlarının nedenlerinden biri olduğu belirtilmektedir. Antipsikotik ilaç
kullanım prevelansı psikiyatride yüksek olmasına rağmen, tedaviye başlamadan önce ve tedavi boyunca
hastalara yeterince fiziksel tarama yapılmamaktadır. Ruhsal hastalığı olan bireylerin ruhsal hastalığı
olmayanlara oranla daha az taramadan geçtiği, psikiyatri hastalarının daha çok psikiyatrik açıdan bakım aldığı,
fiziksel sağlık problemlerinin uygun şekilde değerlendirilemediği belirtilmektedir. Ayrıca, yurt dışında yapılan
çalışmalarda ruh sağlığı hizmeti veren personelin fiziksel sağlık risklerini tarama ve izleme düzeylerinin önemli
düzeyde düşük olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde ise ruhsal hastalığı olan bireylere yönelik fiziksel sağlık
risklerini tarama ve izlemeye yönelik bir protokole rastlanmamıştır. Bireyleri biyopsikososyal açıdan
değerlendirerek bakım vermesi gereken psikiyatri hemşireleri, koruma ve erken müdahalede de anahtar bir
role sahiptirler. Psikiyatri hemşireleri psikolojik bakımları esnasında yapacakları fiziksel değerlendirme ile
hem fiziksel sağlığın korunması, hem de KRH olan bireylerin yaşadığı erken ölümleri önlemede katkı
sağlayabilirler.
Anahtar Kelimeler: Fiziksel hastalık, kronik ruhsal hastalık, psikotropik tedavi
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The Status of physical diseases among patients with serious mental illness
Sibel Arguvanlı Coban, Gülsen Terakye
Melıkşah University Faculty of Health Sciences, Kayseri
The review study was aimed so as to determine the status of physical disease and the correlated factors among the
patients who had Serious Mental Illness (SMI). Among the individuals with SMI like schizophrenia and bipolar
disorders; the incidence of preventable and treatable physical diseases has been increasing as compared with the
general population. In literature it is emphasized that life expectancy of the individuals with SMI is 25 years
shorter than the general population but the reason of 60% of these increased mortalities is physical diseases. That
psychiatry patients do not benefit from health services enough and have bad health conditions is the contributing
factors to the early mortality. Besides; psychotropic drugs used by the individuals with SMI are emphasized to be
one of the reasons that cause physical health problems. Although prevalence of antipsychotic drugs is high;
sufficient physical screening is not provided to the patients before and after the treatments are initiated. It is
suggested that individuals with psychological problems are screened less as compared with those without mental
problems and psychiatric patients receive psychiatric treatments; yet, their physical health problems are not
assessed properly. Moreover; it is stated in the studies conducted abroad that the level of physical health risk
screening and follow-ups performed by the personnel who provide mental health services is rather low. In our
country; there is no protocol about physical health risk screening and follow-ups to be performed for the patients
with psychiatric diseases. Psychiatry nurses who need to provide care through assessing the individual’s
biopsychosocially play a key role in protection and early intervention. Psychiatry nurses may make significant
contributions in order to protect physical health and to prevent early mortality of the individuals with SMI
through physical examinations to be done during psychiatric treatments.
Keywords: Physical illness, severe mental illness, psychotropic medication
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[PS-090]- Onkoloji hastalarına bakım verenlerin bakım verme yükü ve algıladıkları sosyal desteğin
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Amaç: Bu araştırma onkoloji hastalarına bakım verenlerin bakım verme yükü ve algıladıkları sosyal desteği
incelemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç/Yöntem: Araştırmanın evrenini İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Medikal Onkoloji Servisi ve
Polikliniği'ne başvuran hastalar oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeden araştırmayı kabul eden tüm
hasta yakınları çalışmaya alınmıştır. Verilerin toplanmasında 26 soruluk tanıtıcı özellikler içeren anket formu ,
Bakım Yükü Ölçeği ve Aileden Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 51.00±15.81 dir. Hastaların %31.2 'si (n=44) özofagus Ca
'dır. Hasta yakınlarının % 56.7'si (n=80) 3-12 aydır hastalarına bakım vermektedir. Katılanların %50.4'ü
(n=71) hastalık ve tedaviyle ilgili bilgi sahibi olmadığını ifade etmiştir. Hasta yakınlarının Bakım Yükü
Ölçeği'nden aldıkları ortalama puan =31.74±16.18, Aileden Algılanan Sosyal Destek Ölçeği'nden aldıkları pozitif
sosyal destek puan ortalaması 12.60±1.88, negatif sosyal destek puan ortalaması ise 5.07±1.17 dir.
Sonuç: Çalışmada ortalama bakım yükü düşük , aileden algılanan pozitif sosyal destek ise yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kanser, Hasta yakını, Bakım yükü, Sosyal destek
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Burden of caring for oncology patients and ınvestigation of perceived social
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Objective: This research is done with the burden of caring for oncology patients and investigation of perceived
social support.
Materials-Methods: The patients consulted İnönü University Turgut Özal Medical Center Medical Oncology
Service and Clinic forms this research. Patients' relatives are included in the research without the choose of
examples. In the data collection questionnaire containing 26 questions descriptive characteristics, Burden of Care
scale and Family Perceived Social Support scale are used.
Results: The avarage age of the participants is 51.00±15.81. %31.2 of the patients, are (n=44) esophagus Ca. The
relatives of patients of % 56.7 are caring their patients from 3 to 12 months. %50.4 of the participants, stated that
they have not the knowledge of the disease. The score from Burden of Care scale is =31.74±16.18, the positive score
from Family Perceived Social Support scale is.60±1.88, and the negative score from Family Perceived Social
Support scale is 5.07±1.17.
Conclusion: In research, avarage Burden of Care is low, and Family Perceived Social Support is found high.
Keywords: Cancer, caregivers, burden of care, social support
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[PS-091]-KLP hemşireliği ve hastane uygulamasında psikososyal bakımın önemi
Hatice Günaydın
Konya Numune Hastanesi, Eğitim Birimi
Konsültasyon liyezon psikiyatrisi(KLP); temel amacı, tıbbi bölümlerde hastalarda psikiyatrik bozuklukların
yaygınlığını önlemek; tanımlamak; tedavi etmek; hastalıkların ortaya çıkmasında, seyrinde, tedavisinde ve
bakımında psikososyal etkenlerin rolünü inceleyerek, hizmetleri bütüncül kılmaktır. Hasta bireyin bütüncül
yaklaşımla ele alınması; psikiyatrik hastalıkların ve ölümlerin önlenmesinde, hastalığın daha hızlı
iyileşmesinde, hastanede yatma suresinin kısalmasında ve hastane maliyetinin düşmesinde etkilidir.
KLP hemşiresi; gerçek veya potansiyel fiziksel fonksiyon bozukluğu nedeniyle sağlık bakım sistemine giren
hastaların primer koruma, tedavi, bakım ve rehabilitasyona kadar uzanan süreçte yer alır. Bütüncü bakım
vermek üzere eğitim gören, hastanede 24 saat hasta ile birlikte olan hemşireler, sıklıkla hasta davranışlarındaki
değişiklikleri gözlemlemekte ve hastaların psikolojik bakımı için yardıma ihtiyaç duymaktadırlar.
Psikososyal bakımda hemşirenin; profesyonel yaklaşıma, duyarlılığa, hastalığın bileşenlerine, problem çözme
becerilerine, hastalık bilgisine, kültürel özelliklere ve etkili iletişim becerilerine sahip olması önemlidir.
Tunmore(1990) tanımladığı psikolojik bakım modelinde genel hastane uygulamalarında psikolojik bakımı,
temel iletişim ve tanılama becerileri, rutin-önleyici psikolojik bakım, özelleşmiş psikolojik girişim ve
psikoterapi olmak üzere dört düzeyde açıklamıştır. Psikolojik bakımın ilk düzeyindeki uygun bilgi verme,
görüşme, dinleme, empati becerilerini kullanarak hasta üzerindeki etkileri gözleyebilmeyi, psikolojik
gereksinimleri tanımlayabilmeyi içeren temel iletişim ve tanılama becerileridir. İkinci düzeyindeki beceriler;
hasta ve ailesinin yaşadığı stresle baş etme yeteneğini arttırmayı, duygularını ifade etmeleri için
cesaretlendirmeyi ve hastayla terapötik ilişki kurabilmeyi içerir. Üçüncü düzeyindeki beceriler; sorun çözme
becerileri, anksiyete ile baş etme teknikleri gibi amaç-yönelimli ve kısa-süreli özelleşmiş becerilerdir ve
hemşirelerin, hastaların bazı psikolojik sorunlarıyla uğraşmalarında yeterli olmalarını gerektirdiğini ifade
etmeleri için cesaretlendirmeyi ve hastayla terapötik ilişki kurabilmeyi içerir. Dördüncü düzey ise; bilişsel
terapi, davranışçı yöntemler, aile terapisi gibi psikolojik tedavileri yaklaşımlarını içerir.
Ülkemizde sağlık çalışanlarının eğitimi ve sağlık sisteminin işleyiş biçimi gibi birçok noktada yaşanan sorunlar,
bakımın psikososyal boyutuna ve hastaların psikososyal gereksinimlerinin göz ardı edilmesine neden
olabilmektedir. KLP hemşireliğinin bir uzmanlık alanı olarak tanımlanması ve psikososyal bakım ile ilgili
boşlukların doldurulmasıyla hemşirelik bakım kalitesinin artması sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: genel hastane, konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliği, psikososyal bakım
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[PS-092]-Karanlığın içinden
Hanife Doğu Adaş
Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara
Amaç: Bu çalışmada, konusunu gerçek bir hayat hikâyesinden alan Benim Dünyam filminden yola çıkarak
toplumun engelliliğe bakışı, engelli bireyin kendisine bakışı aynada ne gördüğü ya da ne göremediği, engelin o
ve çevresindekilerin ruh dünyalarındaki etkileri üzerinde durulacaktır.
Olgu: “İmkânsız diye bir şey yoktur. Çünkü ben ona imkânsız kelimesini öğretmedim.” Topluma mesaj
vermenin, farkındalık yaratmanın, dikkat çekmenin en önemli araçlarındandır sinema. Aynı zamanda
öğreticidir de. Sinemada güncel gelişmeler ve toplumun öncelikleri takip edilerek, toplumun nabzı tutularak
belli akımlar hâkim olur. Her ne kadar belli zamanlarda bugün kült sayılabilecek temalı filmler (hastalık,
engellilik gibi konularda) yapılsa da pozitif ayrımcılık, insan hakları, insanın ne olursa ve nasıl olursa olsun
değerli olduğu kavramlarından hareketle tematik filmlerde hastalık ve engellilik son yıllarda daha fazla
işlenmeye başlandı.İşte ‘Benim Dünyam’ bu sayılan özelliklere vakıf filmlerden. Verdiği mesaj oldukça önemli.
Konusu 1960’lı yıllarda yaşamını yitiren ve son anına kadar hayatla mücadeleyi bırakmayan kör, sağır, dilsiz
ABD’li pedagog Helen Keller’in hikâyesi. İstenirse iletişimin sınır tanımayacağının kanıtı bir biyografi.
Sonuç: Fırsat verilirse hiçbir engelli için engel yoktur.
Anahtar Kelimeler: engel, engellilik, sinema
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[PS-093]-Çocukluk çağı uyku sorunları: Bağlanma açısından gözden geçirilmesi
Gülseren Keskin1, Aysun Babacan Gümüş2
1Ege

Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Onsekiz mart Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

2Çanakkale

Giriş: Son on yılda, bağlanma kuramı sağlığın çeşitli yönlerini anlamak için değerlendirilen giderek önemli bir
paradigma haline gelmiştir. Psikosomatik araştırmalar bağlanma stilinin bireyin stresle başa çıkma tarzı,
tedaviye uyumu, hastalığa dayanıklılığı, hastalıkta mortalite ve morbidite oranları, sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarını etkileyebileceğini göstermiştir. Yapılan birçok çalışmada güvensiz bağlanmanın duygudurum ve
anksiyete bozuklukları, madde kullanım bozuklukları, kişilik bozuklukları ve psikoz gibi hastalıklarda
predispoze faktör olarak yer aldığı belirlenmiştir. Ruhsal ve fiziksel sağlık üzerinde bağlanma sitilinin etkisini
araştıran pek çok çalışma olmasına rağmen, uyku bozukluklarının gelişiminde bağlanmanın rolüne değinen
çalışma sayısı son derece sınırlıdır. Bu gözden geçirme yazısında yetişkin grubunda olduğu kadar çocuk
grubunda da yaygın bir şekilde görülen uyku sorunları ve bağlanma bozuklukları arasında ilişkinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Pubmed, Medline, EBSCOHost, PsycINFO, Türk Medline, Çukurova Dizini veri tabanlarında ve Google
Akademik’te yer alan bağlanma stili ve uyku bozuklukları ile ilgili makaleler anahtar kelimeler ile taranmış ve
gözden geçirme için uygun olan çalışmalardan yararlanılmıştır.
Bulgular: Uyku bozuklukları çocukluk çağı anksiyete bozukluklarının ortak bir semptomudur ve gündüz
anksiyete belirtilerinin şiddetlenmesine neden olur. Çalışmalarda uyku sorunları ile güvensiz bağlanma
arasında ilişki belirlenmiştir. Bebeği ile güvenli bağlanma geliştirmiş annelerin beklerine karşı daha tutarlı,
hassas, gece etkileşimlerinde daha duyarlı oldukları ve bebeklerinde daha az uyku sorunları yaşandığı
belirlenmiştir. Ayrılma anksiyetesi yüksek annelerin bebeklerinin geceleri daha sık uyandığı ve uyku
kalitelerinin düşük olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Çocukluk çağında görülen uyku sorunları anne çocuk arasındaki ilişkinin olumsuz yanını ortaya
koymaktadır. Anne çocuk arasındaki ilişkinin en önemli göstergesi olan bağlanma sorunlarının üzerine gidildiği
takdirde uyku sorunlarının ortadan kalkacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bağlanma, uyku sorunu, hemşire
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Childhood sleep problems: Review to terms of attachment
Gülseren Keskin1, Aysun Babacan Gümüş2
1Ege

Üniversity Atatürk Medical Technology Vocational Training School
Onsekiz mart University Health College

2Çanakkale

Introduction: In the last decade, attachment theory, to understand the various aspects of health evaluation
paradigm has become increasingly important. Psychosomatic research showed that attachment style may
influence coping style of the individual's stress, adherence to treatment, disease resistance, disease mortality
and morbidity rates, healthy lifestyle behaviors. In many studies, insecure attachment has been identified as the
predisposing factors for mood and anxiety disorders, substance use disorders, personality disorders and
psychosis. The role of attachment in the development of sleep disorders referring to the number of studies is
extremely limited although mental and physical health, few studies on the effect of binding styles. In this review
article, a group of adults as well as children in the group widely seen in sleep problems and aimed to evaluate
the association between attachment disorder.
Methods: PubMed, Medline, EBSCOhost, PsycINFO, Turkey Medline, Cukurova Index databases and Google
Scholar contained in attachment styles and sleep disorders related articles with keywords scanned and
reviewing suitable for the study were utilized.
Results: Sleep disorders in childhood is a common symptom of anxiety disorders and anxiety symptoms during
the day causes aggravation. Working with sleep problems in the relationship between insecure attachment has
been identified. Babies of mothers who develop a secure attachment with a defense against the more
consistent, precise, and they are more sensitive in their interactions night in babies is determined that less
experienced sleep problems. Separation anxiety high that infants of mothers wake up more often at night and
sleep quality was found to be low.
Conclusion: Sleep problems in childhood, the relationship between mother and child reveals the negative side.
If the most important indicator of the relationship between mother-child attachment issues is acted upon, it is
thought that sleep problems disappear.
Keywords: Attachment, sleep problems, nurse
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[PS-094]-Hastanın kaliteli vedasına yardım: Olgu sunumu
Şennur Küçükçoban
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Ankara
Amaç: hastanın kaliteli vedasına yardım.
Olgu: Kanser, fiziksel ve psikolojik sıkıntıların eşlik ettiği önemli bir hastalıktır. Kanserle baş etme, bedenin ve
beynin ortak mücadelesidir. Hasta ve ailesinin yaşadığı şok, inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme
yaşanan sürece uyum çabasıdır.
Psikososyal girişimler, hasta ve ailesinin bu süreci daha sağlıklı ve kaliteli bir dönem olarak geçirmelerine
destek olur, hastaların baş etmesini güçlendirir. Terminal dönemde tüm gereksinimlerinin giderilmesinin yanı
sıra, hastanın kaliteli ölebilmesi ve veda etmesi de çok önemlidir. Huzurlu ölüm herkes için geçerlidir, her birey
huzurlu ölümü diler.
Olgu: Palyatif Bakım Kliniğinde yatan 42 yaşında, bekar bir kadın hasta için Psikososyal Destek Birimi’nden
yardım istenmişti. Hastanın terminal dönemde olduğu, son günlerde hiç kimseyle konuşmak istemediği,
kahvaltı
yapmayı
sevdiği
halde
iki
gündür
onu
da
istemediği
belirtildi.
Hastayla her gün belirlenen saatlerde on beş dakikalık görüşmeler yapıldı. Kısa, günlük hedefler verildi.
Rahatlamaya yönelik gevşeme- solunum egzersizi, imajinasyon çalışması, birlikte kısa mesafeli geziler ve
dergilerine bakıp anıların paylaşılması hastanın rahatlamasını sağladı. Hastayla görüşülmeye başlanmasından
sonra üçüncü gün tekrar kahvaltısını yapmaya başladığı görüldü. Bu süreçte hastanın olumlu sözel tepkileri de
arttı.
Hafta başında yine belirlenen saatte kliniğe gidildiğinde hasta kaybedilmişti. Hastanın ablası sarılarak ağladı.
Kayıptan 40 gün sonra hastanın ablası arayarak şu geri bildirimlerde bulundu. “Kardeşimin daha huzurlu
ölmesinde destek oldunuz. Yapamadığı, yarım kalan bazı işlerini sembolik de olsa sizinle birlikte tamamladı.
Bunun kıymetini şimdi daha iyi anlıyorum. Bugün kırk günlük duasını yaptık. Sizi aramak ve paylaşmak
istedim. Son zamanlarında duygusal paylaşım fırsatı yakalayabildiği için ben de daha huzurluyum”dedi.
Sonuç: Hastanın son döneminde; yaşanan acının anlaşılması, hastaya saygı duyulması, hastanın ağrısının
hafifletilmesi, fiziksel ihtiyaçlarının giderilmesi, yapabildiği aktivitelere izin verilmesi, ziyaretçi planlamasının
yapılması, günlük küçük hedeflerin konulması, duygularını ifade etmesine fırsat verilmesi, yarım kalan işlerinin
tamamlanmasında destekleyici yaklaşım, bu olgu sunumunda da görüldüğü gibi hastaya yardım etmiştir ve
hastanın huzurlu veda etmesini kolaylaştırmıştır.
Anahtar Kelimeler: psikososyal bakım, hemşirelik, duygusal destek
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Assistance to patient’s farewell in high quality: A case report
Şennur Küçükçoban
Hacettepe University Onkology Hospital, Ankara
Introduction:Canceris an important disease accompanied by physical and psychological distress. Coping with the
cancer is a common struggle of the body and brain. Attitudes of patient and family like shock, denial, anger,
bargaining, depression and acceptance are compliance efforts to experienced process.
Psychosocial interventions support patient and family to overcome the process withinmore healthy and quality
period, strengthen the coping of patients .
In addition to elimination of all requirements of the patient in terminal period, assistance to patient’s farewell in
high quality is also very important. Peaceful death is valid for everyone and every individual wish a peaceful death
.
Case: Department of Psychosocial Supportwas asked for help to a 42 year-old, single female patient hospitalized at
the Department of Palliative Care. The patient was in the terminal stage, she didn’t want to talk to anyone and
didn’t have any breakfast for the last two days even though she liked to have breakfast in the past.
Fifteen minutes interviews were conducted with the patient at designated times every day. Short daily targets were
given. Relaxation-breathing exercises for relaxation, imagination work, touring with her for short distances and
sharing memories with the magazines have given relief to the patient. She was observed to have breakfast again
on the third day after the beginning of the interview. The patient's positive verbal responses has also increased in
this process.
The patient was died when we went to the clinic earlier in the week at the designated time. The patient's sister
hugged and cried. Patient's sister called and found in the following feedback after 40 days of the death. “My sister
died more peaceful with yourprecious support. She completed some of the events with you albeit symbolic, which
she couldn’t do or uncompleted. I can understand better now the value of your support. We did a forty-day prayer
today. I wanted to call and share with you. I’m happier because of the opportunity she had emotional share with
you” she said.
In patient’s last period; understanding of the suffering, respect to the patient, alleviating patient's pain,
elimination of physical needs, allowing the activities she could do, planning the visitors frequency, giving short
daily targets, giving opportunities to express her feelings and supportive approach in the completion of
uncompleted activities have all helped patient and faciliated patient’s farewell in high quality as seen in this case
report.
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[PS-095]-Kronik hastalıklara psikososyal uyumda anksiyete ve depresyon
Nermin Erdoğan1, Elif Aşık2
1Ankara

Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Yüksekokulu

2Kırıkkale

İç ve dış çevreden gelen uyaranlar, gelişimsel ya da durumsal olaylar kişinin uyumunu gerektirir. Uyum iç ve
dış durumlardaki değişikliklere alışma sürecidir, etkin baş etmeyi ve uzlaşmayı içerir. Uyum bozukluğu ise
bireyi fiziksel, duygusal ve sosyal olarak olumsuz olarak etkileyen, uzun süren ya da kalıcı olumsuz özelliklerin
değişiminden sonra gelişen durumdur. Kronik hastalıklar; ilerleyici, tedavi edilemez, fonksiyonları zayıflatan,
tekrarlayıcı belirtileri olduğu için bireylerin yaşam düzeninde değişikliğin sürekli olduğu sağlık sorunlarıdır.
Hastalığa psikososyal uyum, hastalık ve tedavi ile ilgili faktörlerin hepsinden etkilenir, aynı şekilde psikososyal
uyumun iyi ya da kötü oluşu da hastalığın seyrini etkilemektedir. Depresyon ve anksiyete fiziksel hastalığa en
sık eşlik eden durumlardır. Depresyon ve anksiyete, hastaların hastalığa katlanabilme gücünü azaltmakta,
tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına istekle katılmalarını, tedaviye uyumlarını etkilemekte ve sosyal
desteğin daha az algılanmasına neden olmaktadır. Yapılan çalışmalarda depresyonun ve anksiyetenin hastalığa
psikososyal uyumun belirleyicisi olduğu ve hastalığa psikososyal uyumu olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır.
Kronik hastalığı olan hastaların anksiyete ve depresyon açısından değerlendirilmeleri, anksiyete düzeyi yüksek
olan ve depresif belirtileri olan hastaların uyum güçlüğü açısından riskli grupta ele alınmaları hastalarda ileride
ortaya çıkabilecek majör psikiyatrik bozuklukların da önlenmesinde katkıda bulunabilmektedir. Kronik
hastalığı olan bireyin yaşantısını daha sağlıklı, daha üretken geçirmesini, sağlıklı yaşam alışkanlıkları
edinmesini sağlayabilmekte ve bu tür sorunu olan bireylere yardımda, bütüncül hemşirelik yaklaşımı ile
hastaların yaşam kalitesi artabilmektedir
Anahtar Kelimeler: Kronik Hastalık, Anksiyete, Depresyon, Psikososyal Uyum
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Anxiety and depression on psychosocial adjustment to chronic disease
Nermin Erdoğan1, Elif Aşık2
1Ankara
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2Kırıkkale

Individuals need to adjust to internal and external stimuli, developmental or situational events. Adjustment is the
process of becoming accustomed to changes in internal or external situations and it involves coping effectively and
compromising. Adjustment disorders adversely affect an individual, both emotionally and socially, and develop as a
long-lasting or permanent negative reaction to change. Chronic diseases are health issues that are progressive and
untreatable, which weaken the functions of the body, and make change a continuous part of life for individuals
because of recurring symptoms. Psychosocial adjustment to sickness is affected by every factor related to the
disease and its treatment; in the same way, good or poor psychosocial adjustment has an impact on the progress of
the disease. Depression and anxiety are the most frequently encountered conditions accompanying physical illness.
Depression and anxiety reduces patient's ability to tolerate disease, making it difficult for them to willingly
participate in treatment and rehabilitation, affects their adjustment to treatment, and diminishes their perception
of the social support they may be receiving. Studies have found that depression and anxiety are determinants of
psychosocial adjustment to disease and that at the same time, they have an adverse effect on psychosocial
adjustment.
Evaluating patients with chronic diseases in terms of anxiety and depression, considering patients with high levels
of anxiety and depressive symptoms as a risk group in terms of the difficulty of their adjustment to disease can
contribute to the prevention of the possible onset of major psychiatric disorders. Ensuring that individuals with
chronic diseases live healthier and more productive lives, providing them with the means of adopting healthy life
habits and helping such individuals with an integrated nursing approach may raise the quality of life that these
patients experience.
Keywords: Chronic Disease, Anxiety, Depression, Psychosocial Adjustment
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[PS-096]-Bütüncü yaklaşım çerçevesinde hemşirelik bakımında ihmal edilen psikolojik boyut
Ege Miray Eyrenci
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Trabzon
Dünya Sağlık Örgütünün tanımında da yer aldığı gibi sağlık; bir bütün olarak bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal
açıdan iyi olma halidir. Hastalara/bireylere sunulan bakım, biyolojik değerler ve fiziksel verilerin ötesinde
ruhsal boyut unutulmadan bütüncü olarak planlanmalı ve uygulanmalıdır. Günümüzde bu bütüncü
yaklaşımdan uzaklaşılarak hastalar çoğunlukla biyolojik temelde değerlendirilip, ulaşılan sonuçlar kapsamında
tedavi ve bakım görmektedir. Bakım tek boyutla sınırlı kalmaktadır.Hastaların psikiyatrik açıdan yakınmaları
ya da problemle başa çıkamama, durumu yönetememe gibi sorunları göz ardı edilmektedir. Bunun sonucunda
ise iyileşme tam gerçekleşmeden, hasta bireyler taburcu edilmekte ya da tedavilerinin tamamlandığı
düşünülerek sonlandırılmaktadır. Bireylerin bu şekilde psikiyatrik yakınmaları ya da yakınma boyutuna
ulaşmadan bize verdikleri ipuçları farkedilmediğinden bir sonraki süreçte daha farklı boyutlardaki sorunlarla
hastalar hastaneye tekrar başvurabilirler. Yukarıdaki özetlemenin sonucunda denilebilir ki ülkemizde
konsültasyon ve liyezon psikiyatrisi hemşireliğinin sağlayacağı bakım ve birey ve sisteme sağlayacağı yarar göz
ardı edilmektedir. Çalışmanın amacı; konsültasyon ve liyezon psikiyatrisi hemşireliğinin, psikiyatri dışındaki
servislerde tedavi gören hastaların bütüncü yaklaşım çerçevesinde; sağlığına ve hastalıklara biyolojik,
psikolojik ve sosyal-çevresel bütünlüğü içinde ele alınması, tanınması ve çözüm üretilmesi sürecini
değerlendirme ve yönetme durumuna ilişkin eksiklikler konusunda farkındalık sağlanmasıdır.
Yöntem: Türk Psikiyatri dizininden “Liyezon psikiyatrisi hemşireliği” anahtar kelimesiyle belirlenen 69,
“Bütüncü yaklaşım” anahtar kelimesiyle belirlenen 39 makale, Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı
2011-2023 ve TÜİK 2012 sağlık verileri incelenmiştir. İstihdamın zor ve uzun bir süreç olduğunu göz önünde
bulundurarak, farkındalığı arttırmak daha kısa sürede cevap verecek bir çözüm önerisidir. Bu çözüm önerisi
dahilinde servis hemşirelerinin psikiyatrik sorunları tanıma ve hastaya yaklaşımları hakkındaki bilgi
düzeylerinin arttırılması, bütüncü yaklaşımın bakımın temel prensibi olarak kullanılmasının sağlanması, lisans
öğrencilerinin de eğitim süreçleri sonunda bütüncü yaklaşımı tam anlamıyla içselleştirmiş ve bakım prensibi
haline getirmiş bireyler olmaları sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Bütüncü Yaklaşım, Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği, Psikososyal Bakım
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The disregarded psylogical dimension in nursing care in terms of holistic approach
Ege Miray Eyrenci
Karadeniz Technical University Faculty of Health Sciences Mental Health and Psychiatry Nursing
Department, Trabzon
As it was stated In World Health Organisation’s description; health is one’s being in good condition as a whole
physically, mentally, and socially. While we are providing care to our patients , we should bear in mind that it is
more than assessing physical and biological data and therefore we should plan our care programme accordingly
.Today , by diverging from this holistic approach , patients without getting completely well, are being discharged
with an incomplete treatment. As it is not always quite possible to notice individuals’ that sort of complaints or
symptoms referring these complaints, in the next step of their treatment it may happen that they consult to a
doctor with different problems in various dimensions. To sum up, in our country, the benefits of consultation and
care provided by liaison psychiatry nursing for individuals and system are disregarded.
Aim of work: The aim is to create awareness of consultation and liaison psychiatry nursing in terms of holistic
method for the patients having treatment in services other than psychiatry, dealing with and recognizing health
and patient as a whole physically, mentally, and socially, and faults in the process of finding solution and
managing it.
Method: 69 articles chosen with the key word ‘liaison psychiatry nursing’ , 39 articles chosen with the key word ‘
Holistic Approach’ , Health Ministry National Mental Health Action Plan 2011-2012 and TUİK 2012 health data
were analysed.
Considering employment is a difficult and long term solution, creating awareness is alternative solution proposal
which can get response in a shorter term. This can be achieved by making service nurses more knowledgeable
about recognising psychiatry problems and their treatments. In addition, using holistic approach as a main
principle of health care and having university students interiorise this holistic approach throughout their
academic life are the other essential requirements to accomplish this target.
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[PS-097]-Osteoporozlu hastalarda ruhsal durum değerlendirmesi
Gönül Özgür1, Emel Öztürk Turgut1, Melek Sarıgöz2
1Ege
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Amaç: Her yaşta ve cinsiyette görülebilen osteoporoz, önemli bir halk sağlığı sorunu olarak belirtilmektedir.
Ağrı, kırık, işlev kaybı, uyku bozukluğu gibi fiziksel sorunların yanında, bağımlı yaşam ve yaşam kalitesinde
azalmasına bağlı ruhsal ve sosyal sorunlara da neden olmaktadır. Bu hastalarla çalışırken, yaşayabilecekleri
ruhsal sıkıntılar göz ardı etmemelidir. Bu nedenle, araştırma osteoporozlu hastaların ruhsal durum
değerlendirilmesini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı olan araştırmanın evrenini bir üniversitesi hastanesinin dahiliye
polikliniğine başvuran osteoporozlu hastalar, örneklemini ise, olasılıksız rastgele örnekleme ile seçilen ve
araştırmaya katılmayı kabul eden 52 hasta oluşturmuştur. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “SCL- 90- R” araçları
ile toplanmıştır. Verilerin dökümü sayı yüzde dağılımlar, analizleri ise Student t testi, Varyans Analizi ile
yapılmıştır.
Bulgular: Araştırmada tüm katılımcılar kadındır. Katılıcıların % 51.9’unun 62 yaşın üzerinde olduğu, yarısının
beş yıldan az süredir hastası olduğu, tamamına yakınının kemik ağrısı yaşadığı, en yüksek oranda “ hareket
kısıtlılığının” yaşam değişikliğine neden olduğu, yaşadıkları sorunla en yüksek oranda “ yavaş ve dikkatle
hareket etme” ve “ilaçları düzenli kullanma” ile baş etmede davranışı gösterdikleri saptanmıştır. SCL-90-R
Ölçeği “GSİ” puan ortalamasının 1. 00 ± 0.50, en yüksek alt ölçeklerinin puan ortalamalarının ise, sırasıyla
“SOM” 1.59 ± 0.59, “OBKO” 1.44 ± 0.49; “Ek Skala” 1.33 ± 0.75 olduğu, ruhsal durum değişikliğinin en güçlü
yordayıcısı olan “GSİ” puan ortalamasında sadece yaşın etkili faktör olduğu bulunmuştur.
Sonuç: Osteoporoz hastalarının ruhsal belirti açısından risk grubu oluşturduğu, yaş ilerledikçe ruhsal
belirtilerde de artma olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma bulguları doğrultusunda ruhsal durum
değerlendirmesinin düzenli olarak yapılması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hasta, Osteoporoz, Ruhsal Durum
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Mental health assessment in patients with osteoporosis
Gönül Özgür1, Emel Öztürk Turgut1, Melek Sarıgöz2
1Ege

University Faculty of Nursing,Department of Psychiatric and Mental Health Nursing
Hospital

2Akhisar

Aim: Osteoporosis that can be seen in all ages is indicated as an important community health problem. It induces
physical problems such as pain, fracture, function loss, sleep disorder along with mental and social problems
because of dependent living conditions and decreased life satisfaction. Possible mental problems should be
considered in working with this patients. So determining mental health status assessment of patients with
osteoporosis was aimed in this research.
Method: Patients with osteoporosis who had applied internal medicine outpatient clinics of an university hospital
were created the population and, patients who were chosen with convenience sampling and accepted the study
were created the sample of this cross- sectional and descriptive research. Identifying Information Form and SCL90- R were used for collecting data. Quantity, percentage and Student t, varyans were used for analysis.
Results: All participants were women. 51.9% of them were aged of 62 and over, half of them had suffered from
osteoporosis for less than five years, nearly all of them were experienced bone pain, most commonly limitation of
movement ability caused living conditions changing experience and, patients coped with this symptoms with
“moving slowly and carefully” and “using medication regularly” were found in the research. The mean GSI of SCL90 was found as 1. 00 ± 0.50 and the highest averages were found as Somatization (SOM) 1.59 ± 0.59, ObsessiveCompulsive (OBCO) 1.44 ± 0.49; Additional Scala (AS) 1.33 ± 0.75. Only the age was the effective factor for GSI.
Conclusion: Patients with osteoporosis were found as risk group for mental problems, and problems were found
increased with the age. As a result of this research that regular assessing mental health status of patients with
osteoporosis was suggested
Key Word: patient, osteoporosis, mental health status
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[PS-098]-İnternet bağımlılığı ve problemli internet kullanımı konulu ulusal yayınların incelenmesi
Emre Sarıçil, Sibel Coşkun
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksek Okulu
Giriş-Amaç: Türkiye’de internet ve bilgisayar kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençler
bu yeni teknolojiye yoğun ilgi göstermektedir. Ancak bu yeni teknolojinin pek çok yararının yanı sıra, özellikle
genç ve çocuklar için bağımlılık potansiyeli taşıması endişe yaratmaktadır. Son yıllarda internet bağımlılığı,
problemli internet kullanımı ve bilgisayar oyun bağımlılığı gibi konular araştırmacılar tarafından da yoğun ilgi
görmektedir. Bu derleme bilgisayar/internet bağımlılığı ve problemli internet kullanımı konulu ulusal
yayınlarda elde edilen verilerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Metod: Konu ile ilgili araştırmalar “bilgisayar bağımlılığı”, “internet bağımlılığı”, “problemli internet kullanımı”
anahtar kelimeleri ile ULAKBİM, Türk Tıp dizini, Psikiyatri Dizini ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
kütüphane sayfasında toplu katalog tarama bölümünde arama yapılmıştır. Son 10 yıla ait ulusal yayınlar
incelenmiş olup, derleme, tez, bildiri sunumları çalışma kapsamına alınmamıştır. Araştırmaların kalitesine
yönelik bir değerlendirme yapılmamış, tarama sonucu 14 adet ulusal makaleye ulaşılmış ve araştırmalarda elde
edilen veriler incelenmiştir.
Bulgular-Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre; erkeklerin kadınlara göre internet bağımlılığına daha yatkın
olduğu, bilgisayar/internet bağımlılığının özellikle 12-18 yaş grubu açısından önemli bir risk haline geldiği
saptanmıştır. Öğrencilerde yaş arttıkça bağımlılık ölçek puanlarının da arttığı ve günlük internet kullanım
süresi arttıkça bağımlılık eğiliminin de arttığı görülmektedir. Yapılan araştırmalarda problemli internet
kullanım ölçeği ortalama puanlarının ise genelde orta düzeyde olduğu söylenebilir. Özellikle ergenlik
döneminde gençlerin problemli internet kullanımı ve bilgisayar bağımlılığı konusunda bilinçlendirilmesi,
önleme ve erken müdahaleye yönelik çalışmaların yapılması önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar bağımlılığı, İnternet bağımlılığı, Problemli internet kullanımı
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[PS-099]-Alkolik ebeveyne sahip çocuk ve ergenlerin yaşadığı psikososyal sorunlar ve psikiyatri
hemşireliği
Derya Küliğ1, Esra Engin2, Şeyda Dülgerler2
1Ege
2Ege

Üniversitesi Hastanesi
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı

Alkol bağımlılığı içenin beden ve ruh sağlığını, aile sosyal ve iş uyumunu bozacak derecede tekrarlayıcı bir
biçimde içki içme ve kontrol edememe ile belirli bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Bağımlılık sadece
bağımlı kişi açısından olumsuz sonuçlar doğurmaz. Aile üyelerinin kayıtsız kalabilecekleri bir durum değildir.
Bu durum karşısında çeşitli tepkiler ve başa çıkma davranışları sergilerler.
Alkolik ailelerde yetişen çocuk ve ergenlerde yapılan çalışmalarda; anksiyete bozuklukları, depresyon, düşük
okul başarısı, antisosyal kişilik, düşük benlik saygısı, nevrotik ve psikotik davranış gösterme riskinin yüksek
olduğu belirtilmiştir. Ayrıca düşük sosyoekonomik durum, olumsuz yaşam olayları, evlilik çatışmaları, istismar
ve ihmale uğrama gibi olumsuz çocuk deneyimleri açısından artmış risk taşımaktadır.
Alkolik ebeveyne sahip çocuk günlük yeterliliğinde, ego işlevlerinin organizasyonunda ebeveynlerinin düşünce
ve duygularından etkilenmektedir. Çocuğun kişiliği bağımlı ebeveyninin davranışlarına göre gelişmektedir.
Bağlanma kuramcıları çocuklukta ebeveynlerle kurulan ilişkinin kişinin psikolojik uyumunu etkilediğini ileri
sürmüşlerdir. Yapılan çalışmalarda alkolik ebeveyne sahip çocukların daha fazla güvensiz bağlanma
gösterdikleri, ergenlerin romantik ilişkilerinde anksiyeteli ve çekingen davranışlar gösterdiği belirtilmiştir.
Bağlanma kuramı alkolik ebeveyn tutumları ve çocukları üzerindeki etkileri tanımlamak için güçlü bir kuramsal
çerçeve sunmaktadır.
Bağımlı ebeveyne sahip çocuklar suçluluk, ümitsizlik ve anksiyete ile baş edebilmek için bazı stratejiler
geliştirirler. Daha fazla sorumluluk alabilirler, sorun çıkartan biri olabilirler, zor durumlarda gülebilmek için
espri yapabilirler ya da kendilerini izole edebilirler. Bağımlı bireylerle çalışan hemşirelerin, bireyleri aile
merkezli model temelinde değerlendirmesi gerekir. Bir aile sorunu olan bağımlılık alkolik bireyin yanı sıra eşini
ve çocuklarını da oldukça etkilemektedir. Alkolik olanların çocukları olmayanlara göre psikososyal açıdan risk
altındadır. Hemşirelerin sorumluluğu ise risk grubu olan genç ve çocukları saptamak, danışmanlık ve eğitim
hizmeti sunmak, uygun tedavi programlarına yönlendirmek, gerekirse kendi kendine yardım grupları ve grup
psikoterapisi gibi destekler almasını sağlamaktır. Bu makalede alkolik ebeveyne sahip çocukların psikososyal
açıdan değerlendirilmesi ve psikiyatri hemşiresi tarafından irdelenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: alkolik ebeveyn, çocuk ve ergen, psikiyatri hemşiresi, psikosoyal sorun
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[PS-100]-Bir devlet üniversitesi öğrencilerinin alkol ve madde kullanma durumları ile kişilik
özelliklerinin ilişkisi
Nevin Onan, Hilal Kaplan, Büşra Yalçın, Sümeyye Erbaş, Deniz Yıldırım, Gül Ünsal Barlas, Semra Karaca,
Yüksel Can Öz
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim
Dalı, İstanbul
Giriş ve Amaç :Sigara, alkol ve madde kullanımı ile kişilik özellikleri ve psikiyatrik belirtiler arasında ilişkinin
olduğu öne sürülmektedir(1). Bu çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin alkol ve madde kullanımı
konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemek ve kişilik özellikleri ile ilişkisini incelemektir.
Gereç ve Yöntem:Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olan çalışmanın örneklemini; bir devlet üniversitesinde
Ekim2013-Şubat -2014 tarihleri arasında öğrenimine devam eden ve çalışmaya katılmayı kabul eden 745
öğrenci oluştumuştur. Araştırma öncesi etik kurul ve kurum izini alınmıştır. Araştırma verileri Bilgi Formu,
Esynseck Kişilik Envanteri kullanılarak toplanmış, tanımlayıcı istatistiksel analizler ve Mann Whitney-U testi ile
değerlendirilmiştir.
Bulgular:Öğrencilerin yaş ortalaması 21.22±2.20’dir ve %51.8’i erkektir. Anne babalarının %88.5’i evli ve
birlikte yaşamaktadır. Öğrencilerin %40.7’si madde kullanmaktadır. Madde kullanan öğrencilerin %32.2’sinin
sigara, %23.6‘sının alkol, %0.4’ünün opioid madde kullandığı belirlenmiştir. Öğrencilerin dışadönüklük(Z=3.86, p=.000) ve psikotisizm(Z=-8.42, p=.000) kişilik özellikleri ile alkol kullanma durumları arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Alkol kullanan öğrenciler kullanmayanlara göre dışadönüklük ve
psikotisizm alt boyutlarından alınan puan ortalamaları anlamlı olarak yüksektir. Öğrencilerin madde kullanma
durumları ile kişilik özellikleri karşılaştırılmış, dışadönüklük(Z=3.63, p=.000), yalan söyleme(Z=2.37, p=.017)
ve psikotisizm özelliği(Z=8.21, p=.000) ile madde kullanma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmuştur. Buna göre madde kullanan öğrencilerde dışadönüklük, yalan ve psikotisizm alt boyutlarından
alınan puan ortalamaları madde kullanamayanlara göre yüksektir.
Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre; öğrencilerin kişilik özellikleri ile alkol ve madde kullanım durumları
ilişkilidir.
Anahtar Kelimeler: Alkol madde kullanma, Kişilik özellikleri, Öğrenci
Kaynaklar
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The relationship with alcohol and drug use status and personality traits in a state university students
Nevin Onan, Hilal Kaplan, Büşra Yalçın, Sümeyye Erbaş, Deniz Yıldırım, Gül Ünsal Barlas, Semra Karaca,
Yüksel Can Öz
Marmara University, Health Sciences Faculty, Nursing Department, psychiatric Nursing Department,
Istanbul, Turkey
The relationship with alcohol and drug use status and personality traits in a state university students.
Objektive:It has been suggested that the relationship between smoking, alcohol and substance use and personality
traits and psychiatric symptoms(1). The aim of this study; is determine to university students' knowledge about
alcohol and drug use, attitudes and behaviors and examine the relationship between this variable and personality
traits.
Materials and Methods: This descriptive and correlational study sampling was constituted 745 students who
agreed to participate in the study, between Ekim 2013-February at a state university. The data were collected
using Information Form, Esynseck Personality Inventory and using were evaluated descriptive statistical analysis
and Mann-Whitney U test.
Results:The average age of students 21.22 ± 20 and 51.8% were male. The parents of students, 88.5% are married
and live together. The students 40.7% are using substances. It was determined that 32.2% of students who use
substances was used smoking, 23.6% alcohol, 0.4% opioid substances. It was determined that the students
extraversion(Z=3.86, p=.000) and psychoticism(Z=8.42, p=.000) between personality traits and alcohol use were
found statistically significant differences. The mean score of extraversion and psychoticism subscales were
significantly higher the students who used alcohol than the students who not used alcohol. The students' substance
use status and personality characteristics were compared, statistically significant difference was found between
extraversion (Z=3.63, p=.000), lying(Z=2.37, p=.017), and psychoticism property (Z=8.21, p=.000) and substance
use conditions. According to thisis finding, the mean scores of extraversion, lie and psychoticism subscales is high in
the students who used substance than the students who not used substance.
Keywords: Alcohol and substance abuse, Personality traits, Student
Conclusions:According to the results of this study; students' personality traits are associated with alcohol and
substance abuse conditions.
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[PS-101]-Difficulties faced by the nurses working with substance use disorder patients
Merve Güleşen, Günseli Turgut, Birgül Özkan
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara
Objective: This study is made to identify the emotional, mental, behavioral responses shown by the nurses to
patients with substance use disorder and to evaluate the results of studies done on the subject area to compile
specific information. For this purpose Psychonet, EBSCOhost Web, PubMed, the Turkish medical index, Psychiatric
Medicine Directory and Nursing Journals, were searched for the following keywords “difficulties faced by nurses”,
“substance use disorder”“approach to patients”.
Materials-Methods: Results: Nurses are having important roles for identifying the groups at risk for substance
use disorder, and holistic assessment of individuals with substance use disorders, ensuring sustainability of care in
the treatment team. The role of nurses caring the patients with substance use disorders is very complex and
difficult.Therefore, nurses caring for these patients often live with several difficulties.
In the studies there are reports indicating often negative attitudes of health care providers to the patients with
substance use disorders.The reason for such attitudes was reported to be relating to the labeling of substance and
alcohol using disorders. Most of the time these were labeled negative values as; low morality level, personality
weakness, personality disorders, crime trend. When nurses are caring these patients, they could be under the
influence of negative judgments could be affected by negative prejudices. Nurses having negative judgments
towards the patients could lead to the lack of proper patient cares.
Conclusion: As a result; some reactions both for the patient and for themselves could be developed by the nurses
working with patients with substance use disorders. In order to determine these reactions, the feelings, thoughts
and behaviors of the nurses are required to be evaluated under in-depth interviews.
Keywords: “difficulties faced by nurses”, “substance use disorder”, “approach to patients”
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[PS-103]-Adli psikiyatri hemşireliği
İlker Yılmaz1, Nuray Şimşek2
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Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Kayseri
Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Kayseri

Dünya genelinde nüfus, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmeler hemşirelikte de yeni gelişmeleri beraberinde
getirmektedir. Hemşirelikteki gelişim ve hemşirelere olan ihtiyaçlardaki artış ise hemşirelikte yeni uzmanlık
alanlarına gereksinimi arttırmıştır. Bu artışla birlikte ortaya çıkan hemşirelik uzmanlıklarından birisi de adli
hemşireliktir.
Adli hemşirelik kavramı literatürde 80’li yıllarda kullanılmasına karşın resmi olarak ilk defa 1992 yılında
Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) tarafından kullanılmıştır. 1993 Yılında ise Uluslar arası Adli Hemşirelik
Birliği kurulmuştur. Birliğin Çalışmaları neticesinde 1995 yılında Adli hemşireliğin eğitim standartları ve
çalışma alanları net olarak belirlenmiştir. Adli hemşireliğin, ortaya çıkan gereksinimler sonucunda belirlenen
alt uzmanlık dallarından birisi de ‘Adli Psikiyatri Hemşireliği’dir. Adli psikiyatri hemşireleri, işledikleri
suçlarda, ruhsal yeterlilik düzeylerinin incelenmesi gereken bir insan grubu ile çalışmaktadırlar. Bu grupla
çalışma mesleki ve bireysel değerler, yeterli bilgi ve profesyonel yaklaşım becerilerini gerektirir. Adli psikiyatri
hastaları ile çalışan sağlık personellerinin hasta grubuna karşı negatif tutumlara sahip olabilecekleri
bilinmektedir. Bu durum da hastalara sunmaları gereken hizmetin sağlanmasında aksaklıklara yol açacaktır. Bu
aksaklıkları gidermek için hemşirelerin almış olduğu eğitimlere ek olarak alana özgü eğitimler almaları, yeni
tutum ve davranışlar geliştirmeleri gerekmektedir. Hemşirelik eğitiminde henüz bir standart sağlanamamış
olan ülkemiz eğitim sisteminde adli hemşireliğe ve özel olarak adli psikiyatri hemşireliğine yönelik eğitimler ise
çok kısıtlıdır. Bu durumun adli psikiyatri hastalarına verilen hizmete yansımalarının olumsuz olması
beklendiktir. Bu alanda sunulan hemşirelik hizmetinin kalitesinin artması, adli süreçlerin sağlıklı işleyişine de
katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda, hemşirelik eğitiminde konuya daha derin yaklaşılması ve meslek içi
eğitimlerle çalışan bireylerin bilgi, beceri düzeylerinin yükseltilmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde bu
konuda literatürün kısıtlı olduğu ve yapılan çalışmanın bu alanda bilgi birikimine katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Adli hemşirelik, Adli Psikiyatri hemşireliği, Hemşirelik
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[PS-104]-Çocuğa yönelik cinsel istismarda ekip yaklaşımı
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2Akdeniz

Çocuğun cinsel istismarı, bir erişkin tarafından çocuğun cinsel uyarı ve doyum için kullanılması, fuhuşa
zorlanması ve cinsel obje olarak kullanılmasıdır. İstismar nedeniyle çocuk, kısa dönem ve uzun dönem
içerisinde fiziksel, ruhsal, cinsel ya da sosyal açıdan zarar görmekte ve çocuğun sağlığı ve güvenliği tehlikeye
girmektedir. İstismar sonucu travma yaşayan çocuğun yasal süreçte kolluk kuvvetlerince, adli birimlerce ve
sağlık kurumlarınca yapılan değerlendirmelerde yaşadıklarını tekrar tekrar dile getirmek zorunda kalması
yaşadığı travmayı şiddetlendirmekle birlikte, ikincil bir travmaya da neden olabilmektedir. Tüm bu
nedenlerden dolayı çocukların örselenmesini minimum düzeye indirmek amacıyla koordinatörlüğünü Sağlık
Bakanlığı’nın yaptığı Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı,
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın yer aldığı bir çalışma başlatılmış ve pilot merkez olarak Ankara’da 1 Ekim 2010 tarihinde hizmet
vermeye başlayan Çocuk İzlem Merkezi kurulmuştur. Ülkemizde farklı illerde de Çocuk İzlem Merkezleri
açılarak hizmet vermeye başlamıştır. Çocuk İzlem Merkezleri, cinsel istismar şüphesi olan çocuğun adli ifade
alma işleminin, gerekli muayenelerin ve aile ile görüşmenin yapılması, bu süreçte gerekli rapor ve tutanakların
hazırlanması için gereken bu alanda eğitimli personel ve ekipmanın bulunduğu, işlemlerin her aşamasında
çocuğun yüksek yararının gözetildiği bir merkezdir. Bu merkezde Cumhuriyet Savcısı, Avukat, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı görevlisi, Adli Tıp Uzmanı, Hemşire, Polis ve Adli Görüşmeci koordineli olarak eşgüdümle
çalışmaktadır. Adli görüşmeci, çocukla adli görüşme alanında özel eğitim almış hemşire, sosyal hizmet uzmanı,
psikolog ve çocuk gelişim uzmanıdır. Adli görüşmeci olarak çalışan hemşirelerin psikiyatri hemşireliği alanında
uzmanlaşmış kişilerden oluşmasının sürecin daha etkili ve verimli olmasını sağlayacağı düşüncesindeyiz. Bu
nedenlerden dolay bu çalışma, meslektaşlarımızın ülkemiz için yeni kurumsallaşan ve gelecekte çok daha etkin
ve verimli hizmet sunacak olan Çocuk İzlem Merkezleri’nde görev almaları konusuna dikkat çekmek amacıyla
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuğun cinsel istismarı, psikiyatri hemşireliği, çocuk İzlem merkezleri
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[PS-105]-0-4 yaş arası çocuklarda cerebellum boyutlarının MRG ile değerlendirilmesi
Fatma Ayhan1, Gülay Yeginoğlu2, Sibel Kul3
1Yıldırım

Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği,Ankara
Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilimdalı, Trabzon
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilimdalı, Trabzon
2Karadeniz

Amaç: Bu çalışmada, 0-4 yaş arası çocukların; ortalama cerebellum boyutlarının saptanması, cerebellum
boyutlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi, cerebellum boyutları ile baş çevresi, kilo, boy ve yaş arasındaki
ilişkinin incelenmesi, cerebellum boyutlarının cinsiyetler arasında karşılaştırılması yapılması amacı ile
planlanmıştır. Elde edilen bu ölçümler ile down sendromu, serebral palsi, otizm, epilepsi gibi bir çok hastalıkta
cerebellumda oluşan atrofilerin erken dönemde tespit edilmesini sağlayacak pratik bir çözüm sunacaktır.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya KTÜ Farabi Hastanesi Radyoloji Biriminde beyin MRG’si yapılan 0-4 yaş arası 140
çocuk (56 kız, 84 erkek) dahil edildi. İncelemeler 1.5T MR sistemi (Simens Magnetom Symphony, Germany)
kullanılarak yapıldı.
Bulgular Sonuç: Çalışma sonucunda, kız ve erkek çocuklar arasında cerebellum boyutları açısından fark
olmadığı, cerebellum boyutlarının her iki cinsiyette, kilo, baş çevresi, boy uzunluğu ve yaş ile istatistiksel olarak
pozitif yönlü kuvvetli şekilde ilişkili olduğu, düşük doğum ağırlığı ve erken doğumun cerebellum boyutları
üzerine önemli etkilerinin olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cerebellum Boyutları, MRG, Anatomi
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[PS-106]-Fitoterapötik bir antidepresan: Binbirdelikotu (Hypericum perforatum)
Çağatay Üstün1, Nuray Demirci1, Fatma Ayhan2
1Ege

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, İzmir
Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

2Yıldırım

Giriş-Amaç: Bitkilerin ilaç olarak kullanımları öncelikle doğal olarak yetişen bitkilerden yararlanma şeklinde
başlamıştır. Bitkilerin tedaviye girişleri ilk olarak; deneme yanılma yöntemiyle elde edilen bilgiler sonucunda
gerçekleşmiş olup, bu devreye ampirik devre denir. Gözleme dayalı bilgilerle geliştirilen ampirik uygulama ise,
‘Herbalizm’ olarak bilinir. Bu bildiride binbirdelikotu (Hypericum perforatum) olarak bilinen tıbbi bitkinin
depresyon tedavisindeki kullanımından bahsedilecektir. Binbirdelikotu bitkisinin tarihte ve günümüzdeki
kullanımı: St. John’s Wort, Sarı Kantaron ve Hypericum perforatum gibi farklı isimlerle bilinen bu tıbbi bitki
Anadolu’da yaygın olarak yetiştirilmektedir. Tıp tarihinde de bu tıbbi bitkinin kullanımına rastlamaktayız.
Pedanios Dioscorides (M.S. 1. yy) bu bitkiyi ‘Androsaimon=Erkek kanı’ olarak isimlendirmiş ve önemli bir yara
iyileştirici olarak kabul etmiştir. 1525’lerde Paracelsus (Theophrastus Bombastus von Hohenheim); dahilen
kullanıldığında bağırsak kurtlarından arındırdığını, bunun dışında düşünce ikilemlerinden kurtardığını ve iyi
bir ruh hali oluşturduğunu belirtmiştir. 1939 yılında sürdürülen başarılı klinik çalışmaların ardından,
hiperisin’in bitkiden 1942 senesinde izole edilmesiyle antidepresan olarak hastalarda kullanılmaya
başlanmıştır. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri’nde uyku düzensizlikleri, anksiyete ve depresyon
tedavisinde yaygın olarak tercih edilmektedir. Avrupa’da on beş yıldır depresyona karşı doğal yardımcı olarak
kullanılmaktadır. Alman E Komisyonu; 2-4 g/gün olacak şekilde kullanılan droğun mükemmel bir antidepresan
olduğunu belirtmiş ve Binbirdelikotu’nu, hafiften orta dereceye kadar olan depresyonlarda güvenilir bir
antidepresan olarak tanımlamıştır.
Antidepresan etki şu şekilde açıklanmıştır: Monoamino-oksidaz’lar nörotransmitterlerin parçalanmasından
sorumludur. Binbirdelikotu içeriğindeki etkin bileşikler, serotonin tip monoamino-oksidaz enzimini inhibe
ederler. Bu etki ile ve sinaptozomlardan nörotransmitter salınımını stimüle ederek nörotransmitter miktarını
artırırlar. Santral Sinir Sistemi’nde reseptör bağlanışını etkiler, salıverildiği sinir ucu tarafından (presinaptik
sinir terminali) geri emilimini engellerler. Böylece presinaptik serotonin, dopamin, GABA ve nöradrenalin geri
emilimini inhibe ederler. Sinaptik boşlukta nörotransmitter konsantrasyon artışı neticesinde klasik
antidepresanların etkisine benzer bir etki gösterir.
Sonuç: Sentetik antidepresanlarla yapılan karşılaştırmalı çalışmalar incelendiğinde Binbirdelikotu’nun
(Hypericum perforatum) trisiklik ve tetrasiklik antidepresan ilaçlardan İmipramin (Tofranil), Maprotilin
(Ludiomil, Maprotil) ve Amitriptilin (Laroxyl) kadar etkili olduğu bildirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Antidepresan, Binbirdelikotu, Ruh sağlığı
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[PS-107]-Psikoeğitimin, bir grup yüksekokul öğrencisinde iletişim becerileri, benlik saygısı ve öfke
ifade etme durumları üzerine etkisi
Sevinç Mersin1, Meral Demiralp2, Emine Öksüz3
1Bilecik

Şeyh Edebali Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Bilecik

2Ankara
3GATA,

Hemşirelik Yüksek Okulu, Ankara

Amaç: Bu araştırma, duyguları fark etme ve ifade etmeyi içeren psiko-eğitim programının bir grup öğrencinin
iletişim becerileri, benlik saygısı ve öfke ifade etme durumlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma, 3 Şubat 2014- 28 Nisan 2014 tarihleri arasında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Acil Tıp Teknisyenliği bölümü 1. sınıf öğrencilerinden çalışmaya
katılmayı kabul eden 7 kişiyle yapılmıştır. Araştırmada, psiko-eğitim programı; bu öğrenci grubuna, haftada 2
saat olmak üzere 12 hafta uygulanmıştır. Verilerin toplanmasında, psiko-eğitim öncesi ve sonrasında
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, İletişim Becerileri Envanteri ve Sürekli Öfke Tarzları Ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: Elde edilen verilere göre, psiko-eğitim öncesi ve sonrası bireylerin benlik saygılarında, iletişim
becerilerinde ve sürekli öfke tarzlarında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır (p>0.001).
Sonuç: Ulaşılan sonuçların, katılımcı sayısının yeterli olmamasına bağlı olduğu düşünülmüş; bundan sonra
yapılacak çalışmalarda haftalık psiko-eğitim oturum sayısının artırılarak, uygulamalarının uzun süreli izlem
çalışmaları ile değerlendirilmesi önerisi getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Benlik saygısı, iletişim, öfke, öğrenci, psikoeğitim
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[PS-108]-Üniversite öğrencilerinde algılanan stres, sosyal amaç ve kendini anlatma düzeyi
Nevin Günaydın
Ordu Üniversitesi
Amaç: Bu çalışma, üniversite öğrencilerinde algılanan stres, sosyal amaç ve kendini anlatma düzeyini
belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Bu Ordu üniversitesi öğrencileri ile yapılmıştır. “Algılanan stres ölçeği (ASÖ)”: ASÖ, yaşanan stresin
düzeyini, yanıtlayıcının yaşamını ne ölçüde yordanamaz, kontrol edilemez ve aşırı yüklü değerlendirdiğine
bağlı olarak ölçmek üzere geliştirilmiş bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Cohen, Kamarcak ve Mermelstein
(1983) tarafından geliştirilen, Yerlikaya ve İnanç (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçekte
bireylerden son bir ay içinde belirli duygu yada düşünceleri ne sıklıkta yaşadıklarını derecelendirmeleri
istenmektedir. “Sosyal amaç ve oryantasyon ölçeği”:Dr. Allison Ryan tarafından geliştirilmiştir. Sosyal master,
sosyal performans yaklaşımı, sosyal performans kaçınımı olmak üzere 3 alt ölçek ve toplam 21 sorudan
oluşmaktadır.
Türkçeye
uyarlanması
Tiryaki
A.
(2007)
tarafından
yapılmıştır.
“Kolej Kendini Anlatma Ölçeği”:Ölçek, Galassi ve Galassi (1974) tarafından geliştirlmiş, Nilüfer Voltan Acar
(1985) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. 50 maddeden oluşan, likert tipi 5’li derecelendirme ölçeğidir.
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,88±5,67’dir. %64,5 (129)’u kız öğrencidir.
Çalışmaya katılan öğrencilerin %38.5 (77)’u hemşirelik öğrencisi, %21.5 (43)’u ziraat fakültesi öğrencisi, %12
(24)’ü fen-edebiyat fakültesi öğrencisidir. Öğrencilerin not ortalaması 2,62± 0,67’dir. %45 (90)’inin en uzun
süreli yaşadığı yer il merkezidir. Sosyal amaç ve oryantasyon ölçeği mastır alt ölçeği ile algılanan stres ölçeği ile
arasında pozitif yönde anlamlı (r=0.181 p<0.01) bir ilişki vardır. Kolej kendini anlatma ölçeği toplam puanı ile
sosyal amaç ve oryantasyon ölçeği mastır alt ölçeği stres arasında negatif yönde anlamlı(r=-0.160 p<0.01) bir
ilişki vardır. Yaşamın çoğunun geçirildiği yer ile sosyal amaç ve oryantasyon ölçeği sosyal kaçınma alt ölçeği ile
arasında pozitif yönde anlamlı (r=0.146 p<0.05) bir ilişki vardır.Gelir düzeyi ile sosyal amaç ve oryantasyon
ölçeği sosyal yaklaşım alt ölçeği ile arasında pozitif yönde anlamlı (r=0.187 p<0.05) bir ilişki vardır.
Sonuç: kendini anlatma düzeyi ile sosyal amaç düzeyi arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Anahtar Kelimeler: sosyal amaç, kendini anlatma, algılanan stres, üniversite öğrencisi
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Perceived stress in college students, social purpose and self-explanation level
Nevin Günaydın
Ordu University
Objective: In this study is conducted to determine the level of self-description, perceived stress and social purpose
among university students
Method: This study is made with Ordu University Students.
"Perceived Stress Scale (OAS)": OAS is improved to measure the level of stress experienced, responsive to what
extent of the life of uncontrollable and overloaded depending evaluate as a self-rating scale. It was developed by
Cohen, Kamarcak and Mermelstein (1983) and it (2007) was adapted to Turkish by Yerlikaya and İnanç. They are
required from individuals in the past month, how often have certain feelings or thoughts they live ratings in scale
"Social objectives and the scale of orientation": It was developed by Dr. Allison Ryan. It included the social
master, approach to social performance, social performance, is composed of three sub-scales and a total of 21
questions. Turkish adaptation drinker A. (2007) were made by.
"College Self Narration Scale": Scale was developed by Galassi and Galassi (1974) and was adapted to Turkish
by Nilüfer Acar Volta (1985). Consisting of 50 items, Likert-type scale ratings is 5'li.
Results: The mean age of the students who participated in the study 21.88 ± 5.67 is. 64.5% (129) 's girl student.
38.5% of students are who participated in the study (77) nursing students, 21.5% (43), student of Faculty of
Agriculture, 12% (24) is a student in the faculty of Arts and Sciences.
Students' grade point average of 2.62 ± 0.67 is. 45% (90) in the long term is the center of the province where they
live.
There is a relationship between the social objectives and orientation subscale and scale master of perceived stress
scale with a positive significant (r = 0.181, p <0.01).
There is a relationship between the college scale total score of self-description and social objectives and
orientation of the stress scale master subscale significantly negative (r = -0,160, p <0.01).
There is a relationship between the most of life on the site of the social purpose and orientation scale social
avoidance subscale and were positively and significantly (r = 0.146, p <0.05). There is a relationship between the
income levels and social objectives and orientation scale social approach subscale and were positively and
significantly (r = 0.187, p <0.05).
Conclusion: There is relationship between the explain itself to the level of a relationship between the level of social
goals are. Significantly.
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[PS-109]-Huzurevinde kalan yaşlılarda depresyon, moral durumu ve yeti yitiminin değerlendirilmesi
Nevin Günaydın
Ordu Üniversitesi
Amaç: Bu çalışma, huzurevinde kalan yaşlılarda yetiyitimi, depresyon, moral düzeyini belirlemek amacıyla
yapılmıştır.
Yöntem:Bu çalışma, Ordu ilindeki bir huzurevinde 85 yaşlı ile yapılmıştır. Veriler, Philadelphia Geriartri
Merkezi Moral Ölçeği(PGMMÖ), Geriartrik depresyon ölçeği(GDÖ-15), Kısa yetiyitimi Ölçeği ile toplanmıştır.
“Philadelphia Geriartri Merkezi Moral Ölçeği(PGMMÖ)”: PGMMÖ, yaşlı bireylerde moral düzeyini belirlemek
amacıyla 1972 yılında Lawton tarafından geliştirilmiştir. Geçerlilik-güvenirliği Öz(2006) tarafından yapılmıştır.
PGMMÖ, yaşlı bireylerin moral düzeyini, sübjektif iyilik halini, yaşam kalitesini, yaşamdan memnuniyeti,
psikososyal sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır. Ölçekte ajitasyon, kişinin kendi
yaşlılığına yönelik tutumu, yalnızlıktan memnuniyetsizlik olmak üzere 3 alt boyut bulunmaktadır. 17 sorudan
oluşmaktadır.
“Geriartrik depresyon ölçeği(GDÖ-15)”:Yesavage ve ark. tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir. Orjinali 30
sorudur.
Kısa
formu,
1,2,3,4,7,8,9,10,12,14,15,17,21,22,23.
Sorulardan
oluşmaktadır.
“Kısa yetiyitimi Ölçeği”: Bedensel veya sosyal yetiyitimlerini değerlendirmek üzere DSÖ tarafından
geliştirilmiştir. Son bir aylık dönem değerlendirilmektedir. Yeti yitimi toplam puanı, puanların basitçe
toplanması ile elde edilmektedir.
Bulgular: Çalışmaya katılan yaşlıların %41.2 (35)’i 70-80, %40 (34)’ı 80-90 yaşları arasındadır. %58.8 (50)’i
erkektir. Çalışmaya katılan yaşlıların %48.1 (41)’i okur-yazar değildir. %64.7 (55)’si duldur. fakültesi öğrencisi,
%54.2 (46)’sinin 4 ve üzeri sayıda çocuğu vardır. %64.7 (55)’sinin kendine ait, düzenli bir geliri vardır.
%42.4(36)’ünün emekli maaşı, %27.1(23)’ünün 65 yaş aylığı vardır. Huzurevinde kalma sürelerin 50.42±6.37
aydır.
%56.5
(48)’i
huzurevinde
kimsesi
olmadığı
için
kalmaktadır.
Geriartrik depresyon ölçeği toplam puanı ile kısa yeti yitimi toplam puanı arasında negatif yönde anlamlı (r=0.339 p<0.05) bir ilişki vardır. Geriartrik depresyon ölçeği toplam puanı ile PGMMÖ’nün yaşlılığa yönelik tutum
alt ölçeği arasında pozitif yönde anlamlı (r=0.256 p<0.05) bir ilişki vardır.
Sonuç: huzurevinde kalan yaşlıların depresyon durumları ile yeti yitimleri ve yaşlılığa yönelik tutumları
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Anahtar Kelimeler: yaşlı, moral, depresyon, yeti yitimi
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Depression, the moral status of elderly people and evaluation the disability in nursing homes
Nevin Günaydın
Ordu University
Objective: This study was conducted to determine the level of morale, disability, depression, in for elderly in
nursing home residents
Method: This study was conducted with 85elderly people in a nursing home in Ordu. Data were collected with
Geriartric Philadelphia Center Morale Scale (PGMMÖ), Geriartrik depression scale (GDS-15), Short Scale with
disability.
"Geriartric Philadelphia Center Morale Scale (PGMMÖ)": PGMMÖ, was developed in order to determine the
level of morale with elderly individuals by Lawton in 1972. Validity and reliability of the is made by Öz (2006).
PGMMÖ were used to assess the status of the psychosocial health, the level of morale of elderly individuals,
subjective well-being, quality of life, life satisfaction,. Scale are including three sub-dimensions like agitation,
attitude towards one's own old age, loneliness, dissatisfaction. Consists of 17 questions.
"Geriartrik depression scale (GDS-15)": It was developed in 1983 by Yesavage et al. Original is 30 questions.
Short form was . consists of questions 1,2,3,4,7,8,9,10,12,14,15,17,21,22,23.
"Short Disability Scale": It has been developed to assess physical or social disability by WHO. It considered the
last month. Disability total score, is obtained by simple addition of points.
Results: The study 41.2% of the elderly (35) 's 70-80, 40% (34)' s are between the ages of 80-90. 58.8% (50) were
male. Participated in the study 48.1% of the elderly (41) is not illiterate. 64.7% (55) percent are widowed. 54.2%
(46) 4 and over accounted. 64.7% (55) CPC's own, there is a steady income. 42.4% (36) patients pensions, 27.1%
(23) patients are 65 years of age pension.
50.42 ± 6.37 of nursing home residence time in months. 56.5% (48) is not good for anyone in the nursing home
remains.
There is a relationship between the geriatric depression scale total score and total score of less disability
significantly negative (r = -0,339, p <0.05).
There is a relationship between the geriatric depression scale total score and subscales of attitudes towards old
age PGMMÖ significantly positive (r = 0.256, p <0.05)
Conclusion: The state of depression in nursing home residents with disability and old age has a significant
relationship between attitudes.
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[PS-110]-Nature and dimensions of Compulsion in Iranian patients with ICD: A qualitative study
Niloofar Pasyar1, Farkhondeh Sharif1, Mahnaz Rakhshan1, Mohammad Hussein Nikoo2, Elham Navab3
1Shiraz

University of Medical Sciences(SUMS)
University of Medical Sciences(SUMS). Cardiovascular research center
3Tehran University of Medical Sciences
2Shiraz

Introduction: Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) is valuable management in patients with the risk of
sudden cardiac death. However, it leaves the states with "no real choice" but to accept. Freedom of action, one of
the most basic legal values, is violated when a person is subjected to compulsion. Although little is known about the
nature of compulsion in individuals who undergo ICD placement.
Objective: The purpose of this study was to explore the nature of compulsion in Iranian ICD recipients.
Materials-Methods: This study was conducted with qualitative research approach (conventional content analysis
method). Semi-structured interviews were performed with 6 persons living with an implantable cardioverter
defibrillator. The interviews were carried out between November 2013 – February 2014. Six patients with ICD
(1woman, 5 men) between the ages of 32 to 72 years (mean 47 ±1.43 years) participated.
Results: In content analysis process, finally 4 themes emerged that indicated nature and dimensions of
Compulsion in Iranian patients with ICD. Four themes were formed including compulsion of acceptance implanting
ICD, compulsion of consideration of ICD limitation, compulsion of job abandonment and compulsion of
continuance living with ICD.
Conclusion: The results make available knowledge that can aid the design of an interventional plan aimed at
enhancing patient’s quality of life. Nurses are in a key situation to apply such strategies and encourage patients to
share their concerns and be partner in a decision making process.
Keywords: Compulsion, Implantable Cardioverter-Defibrillator, Iran, qualitative study
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[PS-111]- İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD hemşirelik indikatörleri
Selma Kaçar, Özlem Yalçın, Şaziye Özben, Neslan Ayar, Fatma Sumeli, Özgül Ekiz, Sadiye Eryılmaz,
Nalan Gülpınar, Menekşe Arslan, Nursel Avşar, Yasemin Aydın, Banu Ürersoy
İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, İstanbul
Amaç: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yatan hastaların
kendine ve çevresine zarar vermesini önlemek amacıyla 2013 yılında yapılan hemşirelik indikatörlerini ve
bunlara yönelik hemşirelik bakımlarını değerlendirmek amacıyla yapılmış, retrospektif tanımlayıcı bir
araştırmadır.
Gereç-Yöntem: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yatan
hastalar şiddet/saldırganlık ve intihar riskleri ve girişimde bulunmaları açısından değerlendirilmiştir.(N:715)
Bu bağlamda suisid riski; suisid planı, ölüm planı, kaçma riski, intihar düşüncesi, intihar girişim öyküsü,
semptomlar; ümitsizlik, çaresizlik, anhedoni, suçluluk, utanma, kızgınlık, öfke, impulsif davranışlar halihazırda
ölüm düşüncelerinin olması (ölümle aşırı zihinsel meşguliyet, öbür dünyada kavuşma fantezileri ) boyutları ile
değerlendirilmiştir.
Şiddeti tanılama formunda; şiddet öyküsü, son zamanlarda agresyon öyküsü, kökeni aileden olan agresyon
öyküsü, madde kötüye kullanım durumu, paranoya/düşmanlık, impulsif davranış, ajitasyon, algı/duyusal
durumları değerlendirilerek veriler toplanmıştır.
Bulgular: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 2013 yılı içerisinde
715 hasta yatarak tedavi görmüştür. Bu hastalardan %13,42 (n=96)’si intihar açısından riskli bulunmuştur. Bu
riskli
bulunan
hastalardan
%2,08
(n=2)’i
intihar
girişiminde
bulunmuştur.
Hastaların %8,81 (n=63) şiddet/saldırganlık davranışları açısından riskli bulunmuştur. Bu riskli bulunan
hastalardan %46,03 (n=29)’sı şiddet/ saldırganlık davranışlarında bulunmuştur. Şiddet/saldırganlık
davranışında bulunan hastaların %82,75 (n=24)’i erkeklerden oluşmaktadır. Bu hastalara hemşirelik bakımı
olarak terapötik iletişim kurulmakta, sözel olarak sakinleştilmekte, hekim orderine göre oral veya parenteral
ilaç uygulanmakta, fiziksel kısıtlama uygulanmakta ve yakın gözlem altında tutulmaktadırlar.Bu hastaların
%41,38(n=12)’ine medikal tedavi, %58,62(n=17)’isine medikal tedavi ve fiziksel kısıtlama yapılmıştır.
Sonuç: Risklerin tanılanması hastanın hem kendine hemde çevresine zarar vermesini önlemek açısından son
derece önemlidir. Ruh sağlığı bozuk olan hastalarla çalışmak riskli ve zor olmakla birlikte; terapötik ortam,
terapötik iletişim kurularak riskli davranışlar önlenmekte ve minimuma indirgenmektedir. Bu bağlamda servis
çalışanlarına mevcut durum analizi sunulmuş, ortamın yeniden düzenlenmesi girişimlerinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: hemşirelik indikatörleri, intihar, saldırganlık
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IU Faculty of Medicine Diseases Department of Mental Health Nursing indicators inc.
Selma Kaçar, Özlem Yalçın, Şaziye Özben, Neslan Ayar, Fatma Sumeli, Özgül Ekiz, Sadiye Eryılmaz, Nalan
Gülpınar, Menekşe Arslan, Nursel Avşar, Yasemin Aydın, Banu Ürersoy
IU Cerrahpaşa Department of Pschiatry, Cerrahpaşa School of Medicine. İstanbul
The purpose: the aim of this retrospective study is to evaluate nursing care and the nursing indicators avoiding
patients from damaging the self and the environment in Department of Pschiatry, Cerrahpaşa School of Medicine.
Materials and Methods: hospitalized patients (n:175) were evaluated for violence / aggression and risk of
suicide attempt in Department of Pschiatry, Cerrahpaşa School of Medicine. Evelauation of suicide risk consists
suicide plan, death plan, escape risk, suicidal ideation, suicide attempt history and risky symptoms were
hopelessness, helplessness, anhedonia, guilt, shame, anger, impulsive behaviors, thoughts of death (excessive
preoccupation with death, in the afterlife fantasies).
Datas were collected by using Violence Questionary form exploring history of violence, aggression recent history,
family history of aggression, substance abuse, paranoia / hostility, impulsive behavior, agitation, perception,
memory disturbances.
Results: 715 patients were hospitalised in Department of Pschiatry, Cerrahpaşa School of Medicine in 2013.
13.42% of these patients (n = 96) patients had suicide risk and 2.08% (n = 2) of them attempt suicide. 8.81% (n =
63) patients had violence / aggression and in 46.03% of (n = 29) them were seen violent/aggressive behavior.
82.75% of Most of patient with agressive behaviour was males (n = 24). 41.38% of risky patients (n = 12) were
managed with medical treatment and 58.62% (n = 17) were treated with medically physical constraints.
Conclusion: established herapeutic nursing care to patients such as verbal communication ve soothing can make
easier oral or parenteral administration, physically restrained and kept under close observation. Determination of
Risk conditions are vital for avoiding patients from damaging both himself and the environment. Despite of
difficulties and risks in therapeutic allience and intervention in mental disorders, therapeutic approach of
hospital staff (esp., nurses) could prevent and decrease risky,
Keywords: nursing indicators, suicide, aggression

447

[PS-112]-Hemşirelik eğitimi alan 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülük ve mesleki benlik
saygı düzeyleri
Mahmut Evli, Nuray Şimşek, Nurcan Uzdil
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Kayseri
Amaç: Üniversite eğitiminin amacı bilimsel bilginin yanında öğrencilerin öğrenilmiş güçlülük ve tercih ettikleri
mesleğe yönelik bir farkındalık oluşturmak olmalıdır. Araştırma, hemşirelik bölümünde okuyan 1. ve 4. sınıf
öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülük ve mesleki benlik saygısı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmış
tanımlayıcı bir çalışmadır.
Gereç-Yöntem: Çalışmanın evrenini Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde
öğrenim görmekte olan 1. ve 4. sınıf öğrencileri, örneklemi ise çalışmaya katılmayı kabul eden 176 öğrenci
oluşturmuştur. Veriler Öğrenci Demografik Bilgi Formu, Arıcak Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği (AMBSÖ),
Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği (RÖGÖ) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik
dağılımlar, ortalamalar, bağımsız iki örnek t testi, tek yönlü varyans analizi testleri kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %67’si birinci sınıf ve %33’ü dördüncü sınıfta eğitim görmektedir.
Öğrencilerin yaş ortalamaları 21.00±1,91 olup, %86,4’ü kız, %96,6’sı herhangi bir işte çalışmamakta,
%67,6’sının annesi ilkokul mezunu, %34,7’sinin babası ilkokul mezunudur. Öğrencilerin %78,4’ü orta düzeyde
bir gelire sahip olduklarını ve %88,6’sı çekirdek aileye mensup olduğunu ifade etmiştir. Ölçeklere bakıldığında
1. sınıf öğrencilerinin mesleki benlik saygısı puan ortalamalarının 103.75±17.01, 4. sınıf öğrencilerinin puan
ortalamalarının ise 97.86±17.71 olduğu belirlenmiştir ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır(p<0.05).
Öğrenilmiş güçlülük puan ortalamalarına göre ise 1. sınıf öğrencileri(121.48±15.08) ile 4. sınıf
öğrencilerinin(121.33±15.21) puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür(p>0.05). Yine
öğrencilerin mesleki benlik saygıları ile yaşları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit
edilmiştir(p=.009, r=-.196). Bununla birlikte mesleki benlik saygısı ile öğrenilmiş güçlülük puanları arasında
pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir(p=.000, r=.265).
Sonuç: Hemşirelik eğitimi alan 1. sınıf öğrencilerinin mesleki benlik saygılarının, 4. Sınıf öğrencilerinden daha
yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca eğitimle olumlu etkilenmesi beklenen öğrenilmiş güçlülük puanları
arasında bir fark bulunamamıştır. Sonuç olarak bu durumun nedenlerini ortaya koyabilecek kalitatif çalışmalar
yapılması ve eğitim programının ve sunulan danışmanlık hizmetlerinin konuya katkısı yönünden gözden
geçirilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, mesleki benlik saygısı, öğrenilmiş güçlülük
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[PS-113]-Psikiyatri hastalarında obezite ve benlik saygısı
Havva Tel1, Tülay Yılmaz Bingöl2
1Cumhuriyet
2Gazi

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sivas.
Osman Paşa Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Tokat.

Amaç: Bu çalışma Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde yatarak tedavi gören hastalarda obezite ve
benlik saygısını saptamak amacıyla plânlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışmanın örneklemini 72 hasta oluşturmuştur. Araştırma verileri Araştırma verileri
sosyodemografik bilgi formu ve Rosenberg benlik saygısı ölçeği ile toplanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların %56.9’u erkek, %59.7’si bekar, %41.7’si ilkokul eğitimli, %36.1’i ev
hanımı, %33.3’ü preobez ve %26.4’ü obezdir. Hastaların yaşı ile benlik saygısı ve beden kitle indexi arasında,
benlik saygısı ile beden kitle indexi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p=.001).
Hastaların yaşı arttıkça benlik saygısı azalmakta ve beden kitle indexi artmaktadır. Hastaların beden kitle
indexi arttıkça da benlik saygısı azalmaktadır.
Sonuç: Psikiyatri hastalarının büyük çoğunluğunun obez olduğu, hastalarda beden kitle indexi arttıkça benlik
saygısının azaldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Benlik saygısı, psikiyatri hastası, obezite

449

Obesity and self esteem in psychiatric patients
Havva Tel1, Tülay Yılmaz Bingöl2
1Cumhuriyet
2Gazi

University, Health Sciences Faculty, Sivas
Osman Paşa University, Health High School, Tokat.

Objective: This study were planned to determine obesity and self-esteem of inpatients in Mental Health and
Disease Hospital.
Materials-Methods: The study sample consisted of 72 patients. Research data collected by social demographic
information form and Rosenberg self-esteem scale.
Results: Among the patients who participated in the study 56.9% were male, 59.7% were single, 41.7% have
completed primary school educated, 36.1% were housewives, 33.3% were preobese and 26.4% were obese. The
statistically significant difference was found between patient age and self-esteem and body mass index and
between self-esteem and body mass index (p=.001). Patients' self-esteem decreases and body mass index increases
with increasing age. The self-esteem decreases with increasing body mass index.
Conclusion: It was seen that the majority of psychiatric patients were obese and the self-esteem decreased with
increasing body mass index.
Keywords: Self esteem, psychiatric patient, obesity
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[PS-114]-Psikiyatri hastalarında fiziksel hastalık ve yaşam kalitesi
Havva Tel1, Tülay Yılmaz Bingöl2
1Cumhuriyet
2Gazi

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sivas.
Osman Paşa Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Tokat.

Amaç: Bu çalışma Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde yatarak tedavi gören hastaların fiziksel
hastalık durumunu ve yaşam kalitesini saptamak amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışmanın örneklemini 77 hasta oluşturmuştur. Araştırma verileri Sosyodemografik bilgi
formu ve SF-36 yaşam kalitesi ölçeği ile toplanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların %57.1’i erkek, %42.9’u ilkokul eğitimli, %42.9’u evli, %36.4’ü ev hanımı,
%58.4’ü çocuk sahibi, %57.1’i şizofreni tanılı, %51.9’u kronik fiziksel hastalık tanılıdır. Okur-yazar olmayan, 3
ve daha fazla sayıda çocuğu olan, kronik fiziksel hastalığı olan hastaların yaşam kalitesi puanları daha düşüktür.
Hastaların yaşı ile yaşam kalitesinin fonksiyonel durum (r=-424, p=.000), esenlik (r=-284, p=.012) genel sağlık
(r=-504, p=.000) ve global yaşam kalitesi (r=-464,p=.000) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif
bir ilişki olduğu hastaların yaşı arttıkça yaşam kalitesinin tüm alanları ve global yaşam kalitesi puanının
azaldığı saptanmıştır.
Sonuç: Bu çalışmada hastaların yarıdan fazlasında kronik fiziksel hastalık olduğu, kronik fiziksel hastalığı olan
hastalarda yaşam kalitesinin daha düşük olduğu, hastaların yaşı arttıkça yaşam kalitesinin azaldığı
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fiziksel hastalık, psikiyatri hastası, yaşam kalitesi
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Physical disease and quality of life in patients with psychiatric disorders
Havva Tel1, Tülay Yılmaz Bingöl2
1Health
2Gazi

Sciences Faculty, Cumhuriyet University, Sivas
Osman Paşa University, Health High School, Tokat

Objective: This study was conducted to determine.quality of life and physical illness state in inpatients treating in
Mental Health and Disease Hospital.
Materials-Methods: The study sample consisted of 77
by.sociodemographic questionnaire and SF-36 quality of life scale.

patients.

Research

data

were

collected

Results: In this study, 57.1 of study patients were % male, 42.9% have completed primary school, 42.9% were
married, 36.4% were housewives, 58.4% have children, 57.1% have schizophrenia, 51.9% have chronic physical
illness. Individuals who were illiterate, have 3 and a greater number of children, have chronic physical disease
have lower quality of life scores. It was established that there was a statistically significant negative relationship
between patients’ age and the scores of subscales of quality of life such as functional status (r = -424, p =.000),
well-being (r = -284, p =.012) general health (r = -504, p =.000), and global quality of life (r = -464, p =.000) and all
the areas quality of life and the global quality of life scores decreased with increasing patients’ age.
Conclusion: In this study, more than half of patients had chronic physical illness, the quality of life was lower in
patients with chronic physical disease, quality of life decreased with increasing the age of the patients.
Keywords: Physical illness, psychiatric patients, quality of life
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[PS-115]-Hemşirelerin uyku kalitesi ile ruh sağlığı arasındaki ilişki
Şeyda Öztuna
Zile Devlet Hastanesi, Çocuk Servisi, Tokat
Amaç: Araştırmanın amacı hemşirelerin uyku kalitesini ölçmek ve bunun ruh sağlığı ile ilişkisini incelemektir.
Hemşirelerin sübjektif olarak gösterdikleri şikayetlerin, objektif parametreler ve değerlendirmelerle
kanıtlanması amaçlanmaktadır. Hemşirelerin uyku kaliteleri ile ilgili literatürde genellikle subjektif ölçeklerle
değerlendirmeler varken; objektif ölçeklerle çalışılmış araştırmalar çok nadir olarak bulunmaktadır.
Araştırma tanımlayıcı araştırmadır. Araştırma Tokat ili Zile ilçesinde bulunan Zile Devlet Hastanesi’nde yapıldı.
Araştırmaya toplam 100 hemşire katıldı.
Gereç-Yöntem: Araştırma verileri, araştırmacı tarafından anket yöntemi kullanılarak toplandı. Veri toplama
araçları araştırmacı tarafından gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra hemşirelere dağıtılarak doldurmaları
istendi. Daha sonra doldurulan formlar araştırmacı tarafından toplandı. Verilerin toplanmasında Anket Formu,
Uyku Kalitesi Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri kullanıldı. Verilerin analizinde SPSS istatistik paket programı
kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgular dört başlık altında tablolar halinde sunuldu:
1) Hemşirelerin Demografik Özellikleri ile Çalışma ve Uyku Düzenine İlişkin Özelliklerinin Dağılımı
2) Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi’ne İlişkin Bulgular
3) Kısa Semptom Envanteri’ne İlişkin Bulgular
4) Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi ile Kısa Semptom Envanteri Alt Boyutları Arasındaki İlişki
Sonuç: Araştırmada Hemşirelerin %55’inin uyku kalitesini “oldukça kötü” olarak değerlendirdiği görüldü.
Hemşirelerin medeni durumları ile uyku kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı.
Hemşirelerin vardiyalı çalışma düzenleri ile uyku kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
saptanmadı. Hemşirelerin çalıştıkları birim ile uyku kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu
saptandı. Hemşirelerin bir ayda yaptıkları fazla mesai saati ile uyku kalitesi arasında pozitif yönde, zayıf güçte
fakat istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir korelasyon olduğu görüldü. Hemşirelerin geçen hafta 30
dakika içinde uykuya dalamama sıklığı ile Kısa Semptom Envanteri’nin tüm alt boyutlarından aldıkları toplam
puan ve toplam indeks puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptandı. Kısa Semptom
Envanteri’nin tüm alt boyutları ve toplam indeks puanları ile Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği’nin toplam puanı
arasında orta şiddette, pozitif yönde bir korelasyon olduğu saptandı.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Uyku Kalitesi, Ruh Sağlığı, Nöbet, Vardiyalı Çalışma
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[PS-117]-Depression and its associated factors among the students of School of Nursing and Midwifery in
Shiraz University of Medical Sciences
Mozhgan Rivaz1, 2. pymaneh Shokrollahi2, 4. ladan Zarshenas3, 5. iman Chatrabgon4, 3. soraya
Ghadakpour5
1Shiraz

University of Medical Sciences Faculty of Nursing &Midwifery. Shiraz, Iran
International Azad University, Firozabad, Iran
3member of educational research &development center. Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
4Shiraz University of Medical Sciences Faculty of nursing & midwifery, Shiraz, Iran
5Shiraz University of Medical Sciences. Shiraz, Iran
2IAU

Objective: Background and Objectives: Depression is one of the most common mental disorders among the college
students and, as a debilitating disease, has an important impact on physical, social, and academic performance of
the students. This study aimed to determine the prevalence and related factors of depression among the students of
School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
Materials-Methods: This cross-sectional study was conducted on 280 students of Nursing and Midwifery, Shiraz
University of Medical Sciences, Shiraz, Iran in 2012. Sampling was performed through census and the study
subjects included all the students in different fields of nursing, obstetrics, anesthesiology and operating room. The
study data were collected through a two-part questionnaire, including the demographic information and standard
Beck Depression questionnaire. Then, the data were entered into SPSS statistical software (version 14) and
analyzed by descriptive statistics.
Results: The findings of the study showed that 45% (126) of the students had mild to severe forms of depression, of
whom 95% were not under any kind of consultation or medical treatment. A significant relationship was observed
between economic status, family history of depression, satisfaction from one’s field of study, and depression
(P<0.001). Also, a significant relationship was found between depression and the history of mental illness as well
as the reason for choosing to go to university (p=0.003). However, no significant difference was observed between
age, gender, marital status, location, major and depression.
Conclusion: The results of study indicated a high frequency of depression among the college students compared to
the general population. Therefore, depression, as a major health problem, requires detailed investigation to
identify its risk factors and reducing them. Also, by early diagnosis and timely referral for receiving the necessary
treatments, one can prevent the detrimental consequences and promote mental health among the students.
Keywords: Depression, Prevalence, Collage students, associated factors
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[PS-118]-Yetiştirme yurdunda kalan çocukların genel ruhsal sağlığı ve etkileyen faktörlerin
incelenmesi
Havva Kaçan Softa, Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu, Ayça Sivrikaya, Ayşe Süngü
Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
Amaç: Araştırma, yetiştirme yurtlarında yaşayan çocukların genel ruh sağlığı durumlarını belirlemek amacıyla
planlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma Kastamonu Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne bağlı, il merkezindeki Kız
Yetiştirme Yurdu ve Erkek Yetiştirme Yurdunda yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 46 kız çocuk ve 56
erkek çocuk olmak üzere toplam 102 çocuktan oluşmaktadır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan çocukları
tanımlayıcı form ile,genel ruh sağlığını belirlemeye yönelik 12 sorudan oluşan GSA-12 ile toplanmıştır.
Araştırmada elde edilen veriler “SPSS (Statistical PackageforSocialSciences) for Windows 16.0” programı
kullanılarak analiz edilmiş,verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde, Ortalama,
Standart sapma) kullanılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında Mann Whitney U, Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan çocukların genel ruh sağlığı ortalamasının (13,422±6,081) düzeyde olduğu
görülmektedir.Araştırmaya katılan çocukların genel ruh sağlığı durumları ile cinsiyet,odada kalınan kişi sayısı,
arkadaşları ile olan iletişim durumları,günde yenilen öğün sayısıve öğünlerini atlama durumlarına göre
aralarında anlamlı ilişki bulunurken yaş, ailesi ile iletişim durumu, yetiştirme yurdunda yaşama süresi
açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır.
Sonuç: Yetiştirme yurdunda yapılan bir çok çalışmada, çocukların ruhsal durumları değerlendirilmiş etkileyen
faktörler tespit edilmiştir. Bu çalışmada çocukların genel ruh sağlıklarının risk altında olduğu görülmektedir.
Tüm çocuklara ancak kız çocuklarına,15-18 yaş grubu ergenlere,4-6 yıldır yetiştirme yurdunda kalan çocuklara
daha fazla olmak üzereduygusal dünyasına inilmeli ve sorunlar açığa çıkarılmalı ve destek sağlanmalıdır
Anahtar Kelimeler: Ergen, Yetiştirme Yurtları, Ruh Sağlığı
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An analysis of the general mental health of the children residing at orphanages and the influential factors
Havva Kaçan Softa, Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu, Ayça Sivrikaya, Ayşe Süngü
Kastamonu University Fazıl Boyner School of Health, Nursing Dept.
Aim: This research plans to state the general mental health of the children residing at orphanages.
Method: The research has been carried out at Girls Orphanage and Boys Orphanage of Kastamonu Proconsulate,
The Directorate of Family and Social Policies. The study samples 46 girls and 56 boys, 102 children in total. The
data is gathered by the researchers with an identification form and 12 questions are directed to the children with
GSA-12 to define their general mental states. The data taken from the research is analysed with “SPSS (Statistical
Package for Social Sciences) for Windows 16.0”, and the evaluation is made through identifying statistics methods
(Number, Percentage, Medial, Standard Deviation). Then, Mann Whitney U and Kruskal Wallis H – Tests are used
for the comparison of the data.
Findings: It is observed that the average mental health state of the children participating in the research, or in
other words their general mental health, is at risk (13,422±6,081). While there is a significant relation between the
general mental health of the children and the gender, the number of roommates, communication with friends, the
number of meals and skipping the meals, there is no clear difference in statistics with the factors of age, contact
with family and the duration of residence at the orphanage involved.
Result: In this study carried out at orphanages, it is seen that the general mental health of the children are at risk.
All children in this condition, especially the girls, adolescents of 15-18 and the ones residing at the orphanage for
4-6 years should be paid special attention in terms of their feelings and their problems should be found out and the
children should be supported.
Keywords: Adolescent, Orphanages, Mental Health
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[PS-119]-Hemşirelik öğrencisinde algılanan ssosyal destek
Havva Kaçan Softa, Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu, Ayfer Öztürk, Neslihan Çatal
Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
Amaç: Bu çalışma Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümünde okumakta
olan öğrencilerin algıladıkları sosyal destek durumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak
planlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma 2013-2014 eğitim öğretim döneminde hemşirelik bölümünde okumakta olan 392
öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemişaraştırmaya katılmayı kabul eden ve
ulaşılabilen 265 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında öğrencilerin tanıtıcı
özelliklerini belirleyen form ile algılanan sosyal destek durumlarını belirlemek amacıyla ‘’Çok Boyutlu
Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” kullanılmıştır.Verilerin Değerlendirilmesinde sayı-yüzdelik hesaplamaları, ttesti, Anova ve Scheffetestleri kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin “aileden algılanan destek” düzeyi yüksek (24,925 ± 4,582);
“arkadaştan algılanan destek” düzeyi yüksek (23,132 ± 5,628); “özel insandan algılanan destek” orta (15,860 ±
10,441); “algılanan sosyal destek” düzeyi yüksek (63,917 ± 14,727) olarak saptanmıştır. Öğrencilerin sosyal
destek sistemlerini etkileyen faktörleri incelerken Literatürden farklı değişkenlere bakılması hedeflenmiştir.
Bu nedenle aile ilişkisi, sorunla karşılaşma sıklığı, öğrencinin kendini mutlu hissetme ve cinsiyet değişkeni
incelenmiştir.
Sonuç: Çalışma sonucuna göre, öğrencilerin sosyal destek sistemleri orta olarak saptanmıştır. Sosyal desteğin
alt ölçeklerinden alınan puanlardan aile alt ölçeğinden alınan puanların daha yüksek olduğu saptanmıştır. Aile
ilişkisi çok iyi olanların aileden algılanan ve arkadaştan algılan sosyal destek puanı yüksek ve anlamlı
bulunmuştur. Öğrencilerin sorunla karşılaşma sıklığı değişkenine göre aileden algılanan sosyal destek farklılık
göstermektedir. Öğrencilerin algılanan sosyal destek sistemleri oldukça iyi olarak saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencisi, sosyal destek, aile, arkadaş
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[PS-120]-Bayan öğretim elemanlarının meme kanserine bakışı ve kanser korkusunun incelenmesi
Ayfer Öztürk, Serhat Böçkün, Hülya Uçukoğlu, Üzeyir Garip
Kastamonu Üniversitesi, Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
Amaç: Bu araştırma ile içinde bulunğumuz çağda önemli hastalıklardan biri olarak kabul edilen ve erken teşhis
edildiği takdirde tedavi edilme şansı yükselen meme kanserinin, Kastamonu Üniversitesi bünyesinde bulunan
bayan öğretim elemanlarının meme kanseri tarama davranışlarına yönelik sağlık inanç ve tutumlarını, sağlık
algılarını etkileyen faktörleri, meme kanseri korku ve anksiyete düzeylerini belirleyerek meme kanseri ve
KKMM’nin önemine dikkati çekmeyi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Bu araştırma Kastamonu Üniversitesi merkez kampüsü içindeki okullarda öğretim elemanı ve
öğretim üyesi olarak görev yapan 60 bayan akademisyen ile 2013-2014 eğitim-öğretim yılında
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yürütülebilmesi için Kastamonu Üniversite’nden gerekli olan rektörlük izni
ve çalışmaya katılan kadın öğretim elemanlarının gönüllülüğü esas alınmıştır. Veriler, Sosyo-demogrofik Veri
Toplama Formu, Champion’un Sağlık İnanç Modeli Ölçeği (CSİMÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) kullanılarak
toplanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistiksel metotların yanı sıra normal
dağılımın incelenmesi için, Kolmogorov- Smirnov dağılım testi, parametrelerin gruplar arası
karşılaştırmalarında Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis testi, ölçekler arası ilişkileri saptamak için Person
Korelasyon analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, %95 güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde
değerlendirilmiştir.
Bulgular: Öğretim Elemanlarının CSİMÖ'nin sağlik motivasyonu alt ölçek puanı ile bilgi puanı arasındaki
ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %30,9 düzeyinde pozitif
yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,309; p=0,016<0,05). Buna göre sağlik motivasyonu puanı arttıkça bilgi
puanı da artmaktadır. Ciddiyet algısı ile BAÖ puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon
analizi sonucunda, puanlar arasında %29,0 düzeyinde pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,290;
p=0,025<0,05). Buna göre ciddiyet algısı puanı arttıkça BAÖ puanı da artmaktadır. Diğer parametreler arasında
anlamlı fark bulunmamıştır. Meme kanseri olduklarını öğrendiklerinde ne hissedecekleri sorusuna ise daha çok
"tedirgin olurum" şeklinde yanıt vermişlerdir.
Sonuç: Kadın öğretim elemanlarının meme kanserine yönelik sağlık motivasyonlarını ve ciddiyet algılarını
arttırmaya, korkularını azaltmaya yönelik eğitimler verilmesi, meme kanser korkusunun olumlu sağlık
davranışına çevirmek için bilgilendirilmeleri önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Öğretim elemanı, meme kanseri korkusu, anksiyete
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[PS-121]-Anne-babası boşanmış olan çocukların ruhsal durumlarının değerlendirilmesi ve psikolojik
sağlamlık düzeyleri
Sakine Erakman
Karabük Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Karabük
Boşanma, ailenin yaşam döngüsü içinde gelişen, üyelerin rollerinde değişime yol açan ve psikolojik dengelerini
bozan bir kriz durumudur. Çocuklar için stresli, kafa karıştırıcı, baş etmesi zor, travmatik olma olasılığı olan
karmaşık bir süreçtir. Çocuk hem annenin hem de babanın ilgisine, sevgisine, şefkatine muhtaç bir varlıktır.
Ruhsal ve zihinsel açıdan sağlıklı olabilmesi, kişiliğinin ideal bir aile tarafından oluşturulmasına bağlıdır.
Boşanmış aile çocukları, yaşamlarındaki önemli iki insanın ayrılığına tanıklık etmiş ve onları kaybedeceği
hissini yaşayarak duygusal olarak etkilenmişlerdir. Ebeveynlerinin boşanması ile çocuğun yaşantısında
meydana gelen değişimler kabullenilmesi zor durumlardır. Çocukların boşanmayla ilgili olumsuz duygularını
en aza indirgemek ve boşanma sonrası yaşanan sorunlarla baş etmelerine yardımcı olmak için profesyonel
sağlık hizmetine ihtiyaçları olmaktadır. Yapılan çalışmalar, boşanma sonrası dönemde çocuklarda kısa
dönemde öfke, utangaçlık, umutsuzluk, güvensizlik; uzun dönemde alkolizm, depresyon, kaygı ve intihar
eğiliminde artma, ergenlik çağına geldiklerinde üniversiteye girme veya tamamlama oranında düşme ve işsizlik
oranında artma olduğunu göstermektedir. Psikolojik olarak sağlam bir çocuk duygusal, ruhsal yada fiziksel
güçlüklerle nasıl baş edebileceğini bilir. Sağlıklı, üretken ve verimli bir nesil oluşumu için, geleceğimizi
meydana getirecek olan çocuklarımızın ruhsal durumlarının değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Mesleki
eğitim ve öğretimleri boyunca bu çocukların psikolojik sağlamlık düzeylerini geliştirmelerine yardımcı olmak
için
mevcut
düzeylerini
belirlemek
büyük
önem
taşımaktadır(Arifoğlu
ve
Öz,
2008).
Bu çalışmanın amacı anne-babası boşanmış olan çocukların ruhsal durumlarını değerlendirmek ve psikolojik
sağlamlık düzeylerini belirlemektir. Çalışma grubu Karabük ilinde yaşayan çalışmaya katılmayı kabul eden 1018 yaş grubu anne-babası boşanmış olan 100 çocuktan oluşmaktadır. Veriler; anket formu, yılmazlık ölçeği ve
kısa semptom envanteri (KSE) uygulanarak toplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Boşanma, çocuk, psikolojik sağlamlık, ruh sağlığı

459

[PS-122]-Ailelerin DEHB’na bakışları ve aile eğitimi
Sibel Öztürk1, Mehtap Uzel2, Derya Gürel3
1Çukurova

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Balcalı Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Adana
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D., Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Balcalı Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Adana
2Çukurova

Amaç: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları bölümlerine en sık
başvuru nedenlerinden biridir. Ana belirtileri dikkatsizlik, aşırı hareketlilik ve dürtüselliktir. DEHB’li çocukların
işlevselliği yalnız iken daha iyidir. Okulda ve evde daha fazla denetlenmeye ihtiyaç duyarlar. DEHB belirtilerini
anne-babanın yanlış yorumlaması ve uygun olmayan tepkiler vermesi belirtileri artırabilir. Bu çalışmada
ailelerin, Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)’na bakışları, bilgi düzeylerinin araştırılması ve aile
eğitiminin DEHB tedavisindeki yerinin tartışılması amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırmaya Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
polikliniğine 2013 yılı içinde başvuran ve yeni tanı konulan hasta ve aileleri dahil edildi. Araştırmayı kabul
eden aileler çalışma kapsamına alındı ve 88 aileye ulaşıldı. DEHB' nin tanımlanması, tedavisi ve uygun annebaba tutumları ile ilgili eğitim toplantıları düzenlendi. Eğitimden önce ve sonra ailelerin DEHB'ye yönelik bilgi
ve tutumlarını araştırmak amacıyla hazırlanan 30 soru soruldu. Elde edilen veriler SPSS for Windows 17.0
paket programında çözümlendi.
Bulgular: Ortalama doğru sayısı ön testte 23.7±3.2, son testte ise 28.7±2.2 olarak belirlendi. Belirlenen bu fark
istatistiksel olarak da anlamlı idi (p=0.0001).
Sonuç: Bu çalışmada, ailelerin önemli bir kısmında DEHB ile ilgili pek çok bilgi eksikliği olduğu, kısa bir
eğitimin bile bu eksikliklerin tamamlanmasında yarar sağlayabileceği düşünülmüştür. DEHB tedavisinde aile
eğitimine daha fazla önem verilmesi gerektiği önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: DEHB, aile eğitimi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
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Thougts of Families About Attentıon Deficit and Hyperactivity And Training of Families
Sibel Öztürk1, Mehtap Uzel2, Derya Gürel3
1Çukurova

University Faculty of Medicine, Balcalı Hospital, Nursing Services Directorate, Adana
University Faculty of Medicine Pediatric Mental Health and Diseases Department, Adana
3Çukurova University Faculty of Medicine, Balcalı Hospital, Infection Control Commission, Adana
2Çukurova

Objective: Attention deficit and hyperactivity disorder is the most common reason to refer to children's
department of mental health and illness. The main symptoms are inattentivenesss, hyperactivity and impulsivity.
Children with ADHD have better functionality when they are alone. At home and school they need to be checked
more. Misinterpretation and inappropriate response of parents can increase the symptoms of ADHD. In this study,
it’s aimed to investigate the families’ perspectives and the level of knowledge and to discuss the importance of
family education at the treatment of ADHD.
Materials and method: In this research the newly diagnosed patients and their families who applied to Cukurova
University Faculty of Medicine, Children's Mental Health and Illness outpatient clinic in 2013 are included.
Research was conducted with families who agreed and 88 families have been reached. Training sessions were
held regarding ADHD’ identification , treatment and appropriate parental attitudes. In order to investigate
knowledge and attitudes, parents were asked 30 questions before and after training. The resulting data were
analyzed using SPSS for Windows 17.0 package program.
Findings: In the pre-test the average number in correct was determined as 23.7±3.2 and in the final test it was
determined as 28.7 ± 2.2. This difference was statistically significant (p = 0.0001).
Conclusion: In this study, it is considered that a significiant proportion of families are in the lack of knowledge of
ADHD and even a short training may benefit on the completition of these shortcomings. It is suggested that In the
treatment of ADHD more emphasis should be given on family education.
Keywords: ADHD, family education, attention deficit and hyperactivity disorder
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[PS-123]-Yaşlılarda sosyo-demografik özelliklerin sağlıklı yaşam davranışlarına etkisinin incelenmesi
Ayça Gürkan1, Armağan Ersoy1, Gülseren Keskin2
1Ege
2Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Amaç: Son yıllarda Türkiye de yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Yaşlılık yaşlı bireyin yaşamında bilişsel, sosyal,
fiziksel gibi pek çok alanda kayıpların yaşandığı dönemdir. Yaşlanma ile ortaya çıkan tüm bu sorunların
derecesi bireyin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarından etkilenir. Bu çalışmanın amacı, yaşlılarda seçilmiş yedi
sağlıklı yaşam biçimi davranışı alanının (Kendini geliştirme, Sağlık sorumluluğu, Egzersiz, Beslenme, Kişiler
arası destek, Stres yönetimi) bazı değişkenler ile ilişkisini incelemektir.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı türde yürütülen bu araştırma huzurevinde kalan 150 yaşlı ile yapıldı. Veriler
araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu ve sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği kullanılarak
toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 11.0 for windows paket programı kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmada yer alan yaşlıların %83.3 ü 65 yaş ve üstündendir. %40,7 si kadındır. Yaşlıların SYBD
ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 118.52±15.49’dur. Medeni durumlarına göre SYBD ölçeğinden aldıkları
puan değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır(p<0,05). Yaşlıların çocuklarıyla
görüşme sıklığı ile SYBD ölçeğinden aldıkları puanlara bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
saptanmıştır (p<0,05).
Sonuç: Medeni durum, yaşlıların çocuklarıyla görüşme sıklığı gibi değişkenler, yaşlıların sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarını etkilemiştir. Bu sonuçlar yaşlıların sağlık davranışları hakkında genel bir bilgi sağlamakla
birlikte uzun sureli izlem ve girişimsel çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, hemşire
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An investigation of the effect of socio- demographic characteristics on the elderly healthy lifestyle
behaviors
Ayça Gürkan1, Armağan Ersoy1, Gülseren Keskin2
1Ege
2Ege

University Nursing Faculty.
University Atatürk Medical Technology Vocational Training

Objective: In recent years, the elderly population is increasing in Turkey. Elderly,
cognitive, social, physical as well as many of the losses experienced in the area of elderly individual's life which is
the period. Old age in the life of the elderly, cognitive, social, physical, in many areas where there is a period of
losses. All of these problems occur with aging degree is influenced by an individual's healthy lifestyle behaviors.
The purpose of this study, selected seven healthy life in elderly field behaviors (self-improvement, health
responsibility, exercise, nutrition, interpersonal support, stress management) is to examine the relationship
between some variables.
Materials-Methods: This descriptive study conducted in 150 elderly nursing home residents was done. Data, the
questionnaire developed by the researcher and healthy Lifestyle Behaviors Scale were collected using. Data
analysis
software
package
SPSS
11.0
for
windows
was
used.
Results: 83.3 % of the elderly in the study was 65 years and over. 40.7% were female. The average of the scores
obtained for the elderly HPLP is 118.52 ± 15:49...
According to marital status HPLP the points of difference was considered statistically significant (p < 0.05). Older
according to the frequency of contact with their children, when compared to the scores obtained for HPLP,
statistically significant differences were detected. With the frequency of contact with their children aged from
HPLP statistically significant difference when compared to their score was observed (p <0.05).
Conclusion: Variables such as marital status, frequency of contact with their children of the elderly, have affected
the elderly healthy lifestyle behaviors. These results provide general information about health behaviors of the
elderly, although long-term follow-up and intervention studies are needed.
Keywords: Elderly, health behaviors style, nurse
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[PS-124]-Yaşlı bireylerde dini inanç durumu ve psikolojik genel iyilik halinin belirlenmesi
Nuray Şimşek1, Nazan Kılıç Akça2, Sibel Şentürk3
1Erciyes

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
3Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
2Bozok

Amaç: Yaşlılarda inanç ve maneviyat ile ilgili aktivitelerin anksiyete ve depresyonun azaltılmasında, yaşam
kalitesinin geliştirilmesinde ve sorunlarla başa çıkmada yararlı olduğu belirtilmektedir. Bu çalışma yaşlı
bireylerin dini inanç durumu ve psikolojik genel iyilik halini belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın evrenini İç Anadolu Bölgesi’nde bir şehirde yaşayan 3972 yaşlı birey
oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğü 350 kişi olarak belirlenmiş, araştırmaya katılmayı kabul eden ve soruları
cevaplayabilen 286 bireyle çalışma tamamlanmıştır. Veriler tanımlayıcı anket formu ve Psikolojik Genel İyilik
Hali Anketi (PGİHA) ile toplanmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli izinler alınmıştır. Verilerin
istatistiksel analizinde yüzdelik, bağımsız iki örnek t testi, tek yönlü varyans analizi ve pearson korelasyon
analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan yaşlı bireylerin %51.9’u kadın, %41.5’i okur yazar değil ve %50.2’si çekirdek
ailede yaşamaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 71.89±6.40’dır. Bireylerin %44.3’ü kendisini dindar olarak
tanımlamış, %83.4’ü dinin gereklerine göre giyindiğini, %73.0’ı düzenli olarak beş vakit namaz kıldığını ve
%73.0’ı düzenli olarak oruç tuttuğunu ifade etmiştir. Katılımcıların PGİHA puan ortalamaları
62.58±19.14’tür(0-110). Yaşlıların cinsiyet, eğitim düzeyi, birlikte kalınan kişiler, camiye/cemevine gitme,
dinin gereklerine göre giyinme ve zekat verme durumu ile PGİHA puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir.
Sonuç: Yaşlıların psikolojik genel iyilik hali orta düzeyde bulunmuştur. Yaşlılardan camiye/cemevine
gidenlerin, dinin gereklerine göre giyindiklerini ifade edenlerin ve zekat verenlerin PGİHA puan
ortalamalarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Evlerde ve kurumlarda bakım verilen yaşlıların dini
inançlarını yaşayabilecekleri ortamlar oluşturulması ve yaşlılarda maneviyat ve psikolojik iyiliğe yönelik daha
kapsamlı çalışmalar yapılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: dini inanç, maneviyat, psikolojik genel iyilik hali, yaşlı
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Determination of Religious Belief and Psychological General Well-being Mood in Individuals overage 65
Nuray Şimşek1, Nazan Kılıç Akça2, Sibel Şentürk3
1Erciyes

University Faculty of Health Sciences
University School of Health
3Siirt University School of Health
2Bozok

Introduction and Purpose: Activities related to faith and spirituality in elderly are useful to deal with the
problems in reducing anxiety and depression and developing the quality of life. This study has been done in order
to determine general psychological status and weel-being mood in individuals over 65 by(identifier type).
Material and Method: The population of there search is formed with 3972 indviduals over the age of 65 living in
a city in central Anatolia. The sample size was designated with 350 people and the study was completed with 286
individulas who agreed to participate in this research and agreed to answer the questions. Datas have been
collected by descriptive survey form and Psychological General Well- Being index (PGWB). Neccessary permissions
were taken to make the research. In the statistical analysis of the datas; percentage, independent sample t test,
one-way anova analysis and Pearson Correlation analysis was used.
Results: The elderly individuals in this study are; % 51,9 female, %41,5 illiterate, %50,2 live in conjugalfamily.
The average age of the participants are 71+89.40. %44,3 of the participants defined themselves as devout, %83,4
dressing up according to there quirements of religious, %73 praying regularly five times a day and %73 fasting
regularly. Participants’ PGWB avaregerates are 62.58±19.14.It has been identified that there is a significant
relationship between the elderly’s sex, education level, people staying with, attandence of mosque/cemevi, dressing
up acorrding to the requirements of religion, zakat status and (PGWB). rates .
Conclusion: The elderly’s general psychological well-being mood was at the intermediate level. It has been
determined that the elderly people part of those who go to the mosque/cemevi, dressing up according to
therequirements of the religion, giving zakat have higher(PGWB). avaragerates.It could be suggested that there
should be places for religious believes at home sand care institution sand should be made more comprehensive
study for the sake of spirituality and psychological well-being.
Keywords: elderly, religious belief, spirituality, general psychologicalwell-being mood.
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[PS-125]-Üniversite öğrencilerindeki ruhsal belirtilerde otomatik düşüncelerin rolü
Dilek Avcı, Kevser Tarı Selçuk
Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu, Balıkesir, Türkiye.
Amaç: Araştırmada Bandırma Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim gören üniversite öğrencilerindeki ruhsal
belirtilerde otomatik düşüncelerin rolünü belirlemek amaçlanmaktadır.
Gereç-Yöntem: Araştırma kesitsel tiptedir. Araştırmanın örneklemini 2013–2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar
yarıyılında Bandırma Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim gören, veri toplanan tarihlerde devamsızlık yapmayan,
araştırmaya katılmayı kabul eden, eksik verisi bulunmayan 260 öğrenci oluşturmuştur. Veriler Tanıtıcı Bilgi
Formu, Otomatik Düşünceler Ölçeği, Kısa Semptom Envanteriyle toplanmıştır. Çözümlemede tanımlayıcı
istatistikler, pearson korelasyon analizi, çoklu doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin Otomatik Düşünceler Ölçeği puan ortalaması 60.96±6.70 (min:30, mak:150)’dir.
Otomatik düşünceler puan ortalaması ile kısa semptom envanteri alt boyut puan ortalamaları arasında pozitif
yönde anlamlı, güçlü bir ilişki (0.70 - 0.85) bulunmuştur. Çoklu doğrusal regresyon modeline göre otomatik
düşünceler Kısa Semptom Envanteri alt boyutlarından anksiyetenin %64’ünü, depresyonun %68’ini, olumsuz
benliğin %72’sini somatizasyonun %48’ini ve öfkenin %52’sini öngördüğü belirlenmiştir.
Sonuç: Öğrencilerin yaklaşık üçte birinin otomatik düşünceler puanı ortalamanın üzerindedir. Otomatik
düşüncelerin ruhsal belirtiler üzerine önemli bir yordayıcı etkisi bulunmaktadır. Üniversite öğrencilerinde
ruhsal bozuklukların önlenmesi için otomatik düşüncelere yönelik bilişsel davranışçı teknikleri içeren
müdahale programları uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Otomatik düşünceler, ruhsal belirti, üniversite öğrencisi
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The role of automatic thoughts in psychological symptoms of university students
Dilek Avcı, Kevser Tarı Selçuk
Balıkesir University Bandirma Health High School, Balıkesir, Turkey
Objective: This study aims to find out the role of automatic thoughts in psychological symptoms of university
students studying at Bandirma Health High School.
Materials-Methods: The research adopts a cross-sectional approach. The research group consists of 260
volunteer students studying at Bandirma Health High School during the 2013-2014 spring term with no absence
and no missing data during the data collection period. Introductory Info Form, Automatic Thoughts Scale, and
Brief Symptom Inventory are used as data collection tools. Descriptive statistics, Pearson correlation analysis,
multilinear regression analysis are used for data analysis.
Results: Automatic Thoughts Scale average point of students is 60.96±6.70 (min:30, max:150). A positive,
significant relation is found between the automatic thoughts point average and brief symptom inventory subdimension average points (0.70 - 0.85). According to multilinear regression model, automatic thoughts anticipate
64% of anxiety, 68% of depression, 72% of negative self, 48% of somatization and 52% of anger from the Brief
Symptom Inventory sub-dimensions.
Conclusion: About one third of students have an automatic thoughts point above average. Automatic thoughts
have an important predictor effect on psychological symptoms. Cognitive behavioral intervention programs aimed
at automatic thoughts should be implemented in order to prevent mental disorders in university students.
Keywords: Automatic thoughts, psychological symptoms, university student
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[PS-126]-Yaşlılıkta psikososyal değişim
Feray Fatma Selvi1, Sibel Asi Karakaş2
1Konya

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyhekim Psikiyatri Kliniği, Konya
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum

2Atatürk

Giriş: Yaşlılık kavramı bu alanda çalışan pek çok profesyonelce farklı şekilde tanımlansa da genel olarak
yaşamın olağan bir süreci olarak değerlendirilir ve kronolojik yaşın ilerlemesiyle birlikte biyolojik, psikolojik ve
sosyolojik boyutlar kazanan bir süreç olarak tanımlanabilir (1).
Metod: Yaşlılıkta meydana gelen psikososyal değişimler konu ile ilgili bilimsel literatür taranarak özetlenmiş
ve okuyucunun ilgisine sunulmuştur.
Genel Bilgi: Yaşlanma ile birlikte birey dış dünya ile ilişkilerini sınırlandırmakta, stresle baş etme gücü
azalmakta ve iç dünyasına dönmektedir. Yetersizlik duyguları ile birlikte psikolojik çökkünlük ve isteksizlik
meydana gelebilmektedir. Yaşlının yaşadığı kayıplar, emeklilik, yaşam standardının düşmesi gibi olumsuz
yaşam olaylarla birlikte unutkanlık ve davranış problemlerine sebep olan beyin atrofisi ile giden demansiyel
bulgular, fiziksel hastalıkların ve kullanılan ilaçların artışı depresyon gelişimi için ayrı ayrı risk faktörleridir (2).
Yaşlılıkta psikolojik sorunların başında depresyon gelmektedir. Yapılan çalışmalar, yaşlılıkta majör depresyon
görülme sıklığının %10-35 oranında olduğunu ortaya koymaktadır (3).
Sonuç: Son yüzyılda doğum ve ölüm oranlarının düşmesi, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmeler yaşlı
nüfusun artmasına sebep olmaktadır. Yaşam kalitesinin artırılması, sorunlu değişimlerin önceden tanınarak
önlem alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Yaşlılık döneminde meydana gelen biyolojik, psikolojik, sosyal ve
kültürel değişimlerin izlenmesi ve bu alanda farkındalığın sağlanması bu alanda çalışan doktor, hemşire,
psikolog, sosyal hizmet uzmanı gibi profesyoneller açısından son derece önemlidir.
Kaynaklar
1. Tümerdem, L. (2006) “Gerçek Yas (Real Age)”, Turkish Journal of Geriatrics, 9 (3).
2. Varma GS, Oğuzhanoğlu NK, Amuk T, Ateşçi F. Huzurevindeki Yaşlılarda Depresyon Sıklığı ve İlişkili Risk
Etmenleri. Klinik Psikiyatri 2008;11:25-32
3. Demet MM, Taşkın EO, Karaca N, İçelli İ (2002) Manisa Huzurevlerinde Kalan Yaşlılarda Depresyon
Belirtilerinin Yaygınlığı ve İlişkili Risk Etkenleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 13: 290-299.
4. Zeng W, North N, Kent B. (2012) A frame work to understand depression among older persons. J Clin Nurs.
21(17-18):2399-409.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, psikososyal değişim, yaşlılık

468

Psychosocial changes in elderly
Feray Fatma Selvi1, Sibel Asi Karakaş2
1Konya

Training Research, Beyhekim Pschiatry Clinic, Konya
University, Faculty of Health Sciences, Erzurum

2Atatürk

Health and technology developments and the modern society in the last century lead to less mortality and birth
rates. Prolonged life expectancy, the number of the elderly population and the proportion in the general
population has increased. The elderly population will be close to 2 billion all over in the world especially in
developed countries, the number of elderly is expected to be a significant part of the population also in mid-2000s.
The present demographic data led to necessity the recognition of both physiological and pathological changes
caused by elderly and the examining the social effects. The purpose of this report is to make the definition of the
elderly and to review the psychosocial changes that occur during this period.
Keywords: elderly, psychosocial, culture, care.
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[PS-127]-İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde ana-baba tutumları ve somatik belirtilerin
incelenmesi
Semra Karaca, Gizem Çelebi, Zeynettin Bilen, Merve Özvatan, İsmet Timur, Gül Ünsal Barlas, Nevin
Onan, Yüksel Can Öz
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim
Dalı, İstanbul
Giriş ve Amaç: Çocuklar ve ergenler ruhsal sorunların görülme sıklığı bakımından risk gruplarındandır(1).
Epidemiyolojik çalışmalar çocuk ve gençlerin %5-48’inin somatik şikayetleri sıklıkla deneyimlediklerini
göstermektedir(2). Çalışmada ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde anne-baba tutumları ive somatik
belirtileri incelemek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem:Tanımlayıcı tipteki çalışmanın örneklemini, Kadıköy’de 3 devlet ve 5 özel ilköğretim
okulunda, Ekim 2013-Şubat 2014 arasında ikinci kademede öğrenim gören, araştırmaya katılmayı kabul eden
699 öğrenci oluşturmuştur.
Araştırma öncesi etik kurul ve kurum izini alınmıştır. Araştırma verileri Bilgi Formu, Anne-Baba Tutum Ölçeği
ve Somatizasyon Ölçeği kullanılarak toplanmış, tanımlayıcı istatistiksel analizler ve t-testi ile
değerlendirilmiştir.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 12.93+-1.06’dir, %49.9’u kız, %35,3’ü özel okula devam etmektedir.
Öğrencilerin devam ettikleri okula göre anne-baba tutumları incelendiğinde; kontrol/denetleme(t=4.43/p=.00)
ve psikolojik özerklik alt boyutlarında anlamlı fark bulunmuştur(t=2.71;p=.05). Özel okullara devam eden
öğrenciler anne- babalarını devlet okullarına devam eden öğrencilere göre daha fazla kontrolcü/denetleyici ve
daha az psikolojik özerklik sağlayıcı olarak algılamaktadır(kontrol denetleme; özel X= 5.3± 5.1; devlet X= 3.8
±4.0 ve psikolojik özerklik özel X= 26.7± 4.5; devlet X=27.6 ± 4.3). Öğrencilerin devam ettikleri okula göre
somatik belirtiler arasında anlamlı fark bulunmuştur(t=3.53; p=.00) ve özel okula devam eden öğrencilerde
somatik
belirtiler
daha
sık
görülmektedir(özel
X=13.0
±125;
devlet
X=10.0±9.5).
Ana-baba tutumlarından sadece hoşgörülü tutum ile somatik belirtiler arasında anlamlı ilişki
bulunmuştur(t=4.695; p=.001). Ana-babalarını hoşgörülü olarak algılayan öğrencilerde somatik belirtiler daha
yüksektir(X=14.31±11.86).
Sonuç:Çalışmanın sonuçlarına göre; ana-baba tutumları ve somatik belirtilerin öğrencilerin devam ettikleri
okula göre farklı olduğu ve ana-babalarını hoşgörülü olarak algılayanlarda somatik belirtilerin yüksek olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ana-baba tutumları, Öğrenci, Somatik belirtiler
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Investıgatıon of parents attıtude and somatic symptoms in secondary school students
Semra Karaca, Gizem Çelebi, Zeynettin Bilen, Merve Özvatan, İsmet Timur, Gül Ünsal Barlas, Nevin Onan,
Yüksel Can Öz
Marmara University, Health Sciences Faculty, Nursing Department, Psychiatric Nursing Department,
Istanbul, Turkey
Objektives:Children and adolescents in terms of the incidence of mental health problems among risk groups(1).
Epidemiological studies shows that 5-48% of children and young people often experience somatic complaints(2).
Tis study was aimed to invastigate parents attitutes and the somatic symptoms of secondary school students and.
Materials and Methods:The sample of this descriptive study, three state and five private schools in Kadikoy on the
October 2013-February 2014 in the second stage of studying, who agreed to participate in the study consisted of
699 students. The data were collected using Information Form, Parent Attitude Scale and Scale of somatization
and using descriptive statistical analysis and t-test.
Results:In research findings, the average age of 12.93±1.06 students is, 49.9% female, 35.3% in private schools
continues. According to the school they attend students are examined parental attitudes;
control/monitoring(t=4.43; p=.00), and there were significant differences in psychological autonomy
subscale(t=2.71, p=.05). Private school students who attend the parents of the public school students attending
more than the controller and less psychological autonomy as a provider perceives(control inspection; private
X=5.3±5.1; states X=3.8±4.0 and psychological autonomy private X=26.7±4.5; states X=27.6±4.3). Students of the
school they attend based on somatic symptoms among significant difference was found (t=3.53, p=.00) and private
school students attending the somatic symptoms are seen more frequently (private X=13.0±1.25; states
X=10.0±9.5). Only with parental attitudes tolerant attitude was a significant association between somatic
symptoms (t=4.695, p=.001). Students who perceive their parents as tolerant somatic symptoms was higher
(X=14:31±11.86).
Conclusions: According to the results of this study; parental attitudes and somatic symptoms are different
according to the school. They are attending students and their parents perceived as tolerant of those somatic
symptoms were found to be high.
Keywords: Parents attitudes, Somatic symptoms, Students
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[PS-128]-Hemşirelik öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzları ile yaşam doyumu düzeyleri arasındaki
ilişkinin incelenmesi
Nurgül Kurt, Nuray Şahin Orak
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Amaç: Bu araştırma birinci sınıfta okuyan hemşirelik öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzları ve yaşam
doyumu düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinin sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde
okuyan 320 birinci sınıf öğrencisi oluşturdu. Örneklem seçimine gidilmeyip 274 gönüllü öğrenci çalışma
kapsamına alındı. Evrenin %84.4’üne ulaşıldı. Veriler 10 Mart-25 Nisan 2014 tarihleri arasında kurum ve etik
kurul izinleri alındıktan sonra Sosyo-Demografik Veri Toplama Formu, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ve
Yaşam Doyumu Ölçeği aracılığı ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler,
Cronbach Alpha katsayısı, t-testi, Mann Whitney U testi, Oneway ANOVA, Pearson Korelasyon katsayısı
kullanıldı. Sonuçlar %95 güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
Bulgular: Araştırmada Yaşam Doyumu Ölçeği'nin puan ortalamasının 20.02±6.52 (5-33), iç tutarlığının 0.84,
Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği'nin alt boyutlarından alınan puan ortalamalarının Kendine Güvenli Yaklaşım
(KGY)için 13.47±3.55 (5-21); İyimser Yaklaşım (İY) için 8.27±2.83 (0-15); Sosyal Destek Arama (SDA) için
7.59±2.25 (0-12); Çaresiz Yaklaşım (ÇY) için 10.46±3.85 (1-23); Boyun Eğici Yaklaşım (BEY) için 5.86±2.78 (015)
ve
iç
tutarlılık
katsayılarının
0.57-0.80
aralığında
olduğu
belirlendi.
Başa çıkma tarzları açısından bakıldığında kız öğrencilerin erkeklere göre, herhangi bir madde
kullanmayanların kullananlara göre, uyku süresi 6-8 saat olanların 6 saatten az olanlara göre SDA’yı daha fazla;
hemşirelik bölümünü isteyerek seçen öğrencilerin isteksiz seçenlere göre KGY ve İY’yi daha fazla, ÇY’yi daha az;
uykusu düzenli olanların düzensiz olanlara göre SDA’yı daha fazla, ÇY’yi daha az kullandıkları saptandı.
Öğrencilerin yaşam doyumu düzeyi ile başa çıkma tarzlarından KGY, İY ve SDA arasında yüksek düzeyde, pozitif
ve ÇY arasında ise yüksek düzeyde, negatif, anlamlı bir ilişki olduğu (p<0.01); yaşam doyumu düzeyleri arttıkça
başa çıkma tarzlarından KGY, İY ve SDA’yı daha fazla, ÇY’yi daha az kullandıkları saptandı.
Sonuç: Kullanılan ölçeklerin örneklemimiz için güvenilir olduğu; yaşam doyumu düzeyi ile başa çıkma
tarzlarından KGY, İY ve SDA'nın birbirinden olumlu, oysa ÇY'nin olumsuz etkilendiği belirlendi.
Anahtar Kelimeler: hemşirelik öğrencileri, stresle başa çıkma tarzları, yaşam doyumu
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[PS-129]-İletişim teknikleri dersinin değerlendirilmesi: Nitel bir araştırma
Sevinç Mersin
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Bilecik
Amaç: Bu araştırmada, fen edebiyat fakültesi kimya bölümü 4. sınıf öğrencilerine seçmeli ders olarak; 20122013, 1. yarıyılda, toplam 14 hafta ve 42 saat olarak işlenen iletişim teknikleri dersinin 17 öğrenci tarafından
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma nitel bir çalışma olarak dizayn edilmiştir. Araştırmada, iletişim teknikleri dersini
alan 17 öğrenciye yazılı olarak iletişim tekniklerini kavramaya yönelik ve insan kavramını değerlendirmeye
ilişkin 3 açık uçlu soru sorulmuştur.
Bulgular: Öğrencilerin cevapları değerlendirilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin ifadeleri, örneklerde verilmiştir.
Sonuç: İletişim dersinin öğrencilerde temel iletişim tekniklerini geliştirdiği, hoşgörü, saygı ve empati
becerilerini arttırdığı öğrenciler tarafından belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İletişim, nitel çalışma, öğrenci, teknik
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[PS-130]-Body image quality of life ınventory (BIQLI)-Beden İmgesinin Yaşam Niteliğine Etkisi
Envanteri (BİYNEE)’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Meral Demiralp1, Bahtiyar Demiralp2, Gamze Sarıkoç3, Emine İyigün4, Cengizhan Açıkel5, Mustafa
Başbozkurt6
1Psikiyatri

Hemşireliği Öğretim Üyesi (E)
Medipol Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji AD
3GATA Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği BD
4GATA Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hemşireliği BD
5GATA Biyoistatistik BD
6GATA Ortopedi ve Travmatoloji AD
2İstanbul

Amaç: Beden İmgesinin Yaşam Niteliğine Etkisi Envanteri (BİYNEE), beden imgesinin kişinin yaşamının yönleri
üzerindeki etkisini ölçmek için Thomas F.Cash ve Emily C. Fleming tarafından (2002) geliştirilmiştir. Bu
çalışmanın amacı, Beden İmgesinin Yaşam Niteliğine Etkisi Envanteri’nin Türkçe formunun geçerlik ve
güvenirliğini incelemektir.
Gereç-Yöntem: Araştırmaya 275 üniversite öğrencisi katılmıştır. Ölçüt geçerliliğini sınamak amacıyla “Sosyal
Görünüş Kaygısı Ölçeği (SGKÖ)” kullanılmıştır. BİYNEE’ nin faktör yapısını ortaya koymak üzere faktör analizi
yapılmıştır.
Bulgular: Faktör analizi sonuçlarına göre, envanterin özgün formundan farklı olarak tek faktörlü olmayıp dört
faktörlü (Kendilik değeri üzerine etki, Günlük yaşantı üzerine etki, Karşı cinsle etkileşime etki, Davranış
/Tutum üzerine etki) bir yapıda olduğu belirlenmiştir. BİYNEE için Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı.89, test
tekrar-test güvenirlik katsayısı.92 bulunmuştur. BİYNEE ile SGKÖ arasında (r= -.62, p<0.001) değerinde negatif
yönde güçlü ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Beden İmgesinin Yaşam Niteliğine Etkisi Envanteri, Türk üniversite öğrencileri üzerinde yeterli
düzeyde geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip bir envanterdir.
Anahtar Kelimeler: Beden imgesi, yaşam niteliği, geçerlik, güvenirlik
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Turkish version of the Body Image Quality of Life Inventory (BIQLI): A validity and reliability study
Meral Demiralp1, Bahtiyar Demiralp2, Gamze Sarıkoç3, Emine İyigün4, Cengizhan Açıkel5, Mustafa
Başbozkurt6
1Psychiatric

Nursing Lecturer (R)
Medipol University Orthopedics and Traumatology Department
3GMMA School of Nursing Psychiatric Nursing Department
4GMMA School of Nursing Surgical Nursing Department
5GMMA Biostatistics Department
6GMMA Orthopedics and Traumatology Department
2İstanbul

Objective: BIQLI was developed to measure the quantifies the effects of one’s body image on various selfexperiences and life contexts by Thomas F.Cash and Emily C. Fleming (2002). The purpose of the present study was
to investigate the reliability and validity of the Turkish version of the Body Image Quality of Life Inventory (BIQLI).
Material-Method: 275 university students participated in the study. The Social Apperance Anxiety Scale (SAAS)
was used for the criterion validity. In order to determine the construct validity of Body Image Quality of Life
Inventory (BIQLI), factor analysis was conducted.
Results: Factor analysis yielded four factors: “self value impact on”, “the daily life impact on”, “ the opposite sex
interaction impact on” and “behavior/attitude impact on”. The Cronbach’s alpha for the BIQLI was.89. The
computed test re-test reliability coefficient for the BIQLI was.92. It was found a correlation which was strong
negative and significant (r= -.62, p<0.001) between BIQLI and SAAS.
Conclusion: We may report that that BIQLI has a satisfactory level of reliability and validity in Turkish university
students.
Keywords: body image, quality of life, validity, reliability
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[PS-131]-Eşduyum yorgunluğu: Kavram analizi
Gülay Yılmaz1, Besti Üstün2
1Bozok

Üniversitesi Sağlık Yüksekakulu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Yozgat
Öğretim Üyesi

2Emekli

Travma deneyimi afet, kaza, savaş, şiddet/taciz/tecavüze uğrama, kronik hastalıklar (kanser gibi), stresli
yaşam, ölüm deneyimleri ile bağlantılıdır. Travma deneyimi olan bireylerin, aile üyelerinin ve onların
sorunlarıyla ilgilenen meslek gruplarının özellikle hemşirelerin ruhsal, sosyal, duygusal, spiritüel ve fiziksel iyi
oluşları zedelenmektedir. Bu zedelenmenin sonuçlarından biri eşduyum yorgunluğudur. Bu analiz çalışmasının
amacı hemşirelerde acı çeken ve travmatik deneyimleri olan bireylerle çalışma sürecinde ortaya çıkan
“eşduyum yorgunluğu” kavramını/durumunu açıklamaktır.
Yapılan değerlendirmede eşduyum yorgunluğunun tanımları, neden olan etmenler ve gelişme süreci,
hemşirelik ile ilişkisi incelenmiş; tükenmişlik, dolaylı travmatizasyon ve post-travmatik stres bozukluğu ile
bağlantılı olduğu saptanmıştır. Bu dört durumun belirtilerinin birbirine benzediği, ancak hizmet verilen kişi,
travma ve hizmet türü, çevre gibi noktalarda birbirinden ayrıştığı görülmüştür. Eşduyum yorgunluğunda iş
nedenli streslerle tetiklenmiş tükenmişlik ve ikincil travmanın bir arada olduğu; yoğun bakım, onkoloji, acil
servis ve psikiyatri alanında çalışan hemşirelerde yoğun şekilde yaşandığı belirlenmiştir. İş ve bireysel
streslerle baş etmede yetersizlik, çözümlenmemiş önceden kalma travma, iş doyumunda azalma eşduyum
yorgunluğu gelişmesinde önemli faktörlerdir. Eşduyum yorgunluğu nedenleri arasında, iş çevresinde acı çeken
ve travmatize olmuş bireylerle sık karşılama, onlarla çalışma/bakım verme, ikincil travmatik deneyimlere
maruz kalma, derin merhamet, üzüntü ve yoğun empatik yaklaşım olduğu bulunmuştur.
Acı çeken ve travmatize olan bireye yoğun yardım etme isteğiyle, bireye duyulan merhamet, onlarla aşırı
meşgul olma ve onlar için yoğun endişelenme, karşıt-aktarım, aşırı ve yoğun empatik eğilim, artmış sempati,
bireyin durumunu içselleştirme, bireyin yaşadıklarına duygusal maruz kalma, bireyin duygularından
etkilenme/duygusal bulaşma, bilişsel şemada değişim ile kendini göstermektedir. Eşduyum yorgunluğu süreci
iş nedenli, dolaylı ve ikincil travmatizasyon, tükenmişlik, fiziksel ve duygusal yorgunluk, yardım
etmeye/edememeye bağlı hayal kırıklığı ve öfke, duyarsızlaşma, baskılanma ve distres ile sonuçlanmaktadır.
Bilişsel şemayı etkileyecek düzeyde etkili baş etme becerileri kazandırılması halinde hemşirelerde eşduyum
yorgunluğu belirtilerinin azaldığı bildirilmiştir. Hemşirelerin iş nedenli travmatizasyon kaynaklarını
tanımlayabilmesi, bunları fark edebilmesi ve baş etme becerilerini kullanabilmesi önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Eşduyum yorgunluğu, Hemşirelik, Kavram analizi
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[PS-132]-Erenköy Psikoterapi Merkezi Gündüz tedavisi programı
Meral Çelik Arnik, Buket Canan, Serhat Çıtak
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Terapi Merkezi; İstanbul
Gündüz tedavisi (day treatment), yoğun ayaktan tedavi ve terapotik çerçeveyi içeren, günlük 2-8 saat, haftada
3-5 gün, çoğunlukla grup terapilerinden oluşan bir tedavi programıdır. GTP’nin en önemli hedef grubunu
kişilik bozuklukları oluşturmaktadır.
GTP’nin 3 çekirdek unsuru haftada 2 kez 1.5 saat psikodinamik grup terapisi, haftada 2 kez 1.5 saat
dışavurumcu grup terapisi, haftada 2 kez 1 saat büyük grup terapisidir. GTP’nin içinde olması yararlı olan
ancak şart olmayanlar ise: Bilişsel davranışçı grup terapileri, problem çözücü grup terapileri, tv feedback grup
terapileridir.
Gündüz tedavi programı (GTP), Avrupa’da 1950’lerde başlamıştır. Gündüz Tedavisi Merkezleri Almanya’da
1980’lerde 60, 1999’da 273, Polonya’da 1985’de 56, Norveç’te 2005’de 430’a ulaşmıştır. Birbirinden saat,
etkinliklerin türü, teorik oryantasyon açısından farklılık gösteren GTP’ler vardır: Dünya'da da; Halliwick
Programı,
Ulleval
Programı,
Edmonton
Programı
bunlara
örnek
oluşturmaktadır.
Türkiye’de ilk kez 2012 Ekim ayında Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma hastanesi
bünyesinde açılan Erenköy Psikoterapi Merkezi’nde GTP başlatılmıştır. Ülkemizde TRSM’ler bünyesinde
uygulanan gündüz hastanesinden farklı bir program olarak uygulanmaktadır. Program her hasta için 6 aylık
yoğunlaştırılmış tedavi ve izleyen 6 ayda sürdürüm tedavisi olmak üzere toplam bir yılı kapsayan bir program
oluşturulmuştur. 6 aylık her dönem için 30 hastaya hizmet vermesi planlanmaktadır. İlk 6 aylık program,
birbirini tamamlayan özelliklerde grup terapileri, haftada bir bireysel psikoterapi, psikiyatrik değerlendirmeler
ve uğraş tedavilerini içermektedir. İkinci 6 aylık program ise haftada bir bireysel psikoterapi ve etkileşim grubu
seanslarından oluşmaktadır.
2013 Ekim ayında başlayan programa otuz hasta alınmıştır. Hastalar, etkileşim grupları, psikodrama grupları
ve sanat terapisi gruplarında 15’er kişilik iki ayrı grup olarak çalışmaktadır. Günaydın toplantıları, uğraş
tedavileri, sinema destekli grup toplantıları, film gösterimleri ve film tartışması oturumlarına hastaların tümü
birlikte katılmaktadır. Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere hastalar haftada 4 gün sabah
08:30 ile 17:00 arası tedavi programına katılmaktadırlar. Programa katılanlara ilişkin çalışma sonuçları ileride
verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Gündüz Tedavisi, Kişilik Bozuklukları, Grup Terapileri
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[PS-133]-Yabancılaşma kavramı ve psikiyatri hemşireliği
Zümra Ülker Dörttepe1, İlkay Keser2
1Uşak

Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Uşak
Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya

2Akdeniz

Giriş ve Amaç;Yabancılaşma birçok düşünür ve bilim adamının kendi ilgi alanları açısından tanımladıkları çok
yönlü bir kavramdır. İnsan yaşamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde yabancılaşma insan ilişkileriyle ilgili
çalışmalarda önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişiler arası ilişkileri temel alan psikiyatri
hemşireliği uygulamaları açısından bakıldığında ise bu kavram, hem hastalar hem de hemşireler açısından
önem kazanmaktadır.
Bu derlemenin amacı, dünyada ve ülkemizde çok az ifade edilen yabancılaşma kavramını güncel literatür
ışığında gözden geçirerek, psikiyatri hemşireliği uygulamalarında olası yansımalarına dikkat çekmektir.
Yöntem: Güncel veri tabanlarından “yabancılaşma (alienation)” anahtar kelimesi kullanılarak literatür
taraması yapılmıştır. Tarama sonuçları içerisinden doğrudan hemşirelik literatürü ile ilgili çalışmalar seçilerek
gözden geçirilmiştir.
Bulgular:Yapılan çalışmalarda, genel olarak bireyin sahip olduğu ruhsal hastalığın, bireyde yaşattığı
yabancılaşma düzeyine olan etkinin yanı sıra, hemşirelerin yaşadığı yabancılaşma ve hasta yakınlarının
yaşadığı yabancılaşma düzeylerinden söz edilmektedir. Çalışmaların sonuçlarında, ruhsal hastalıkların sadece
hastalık olarak algılanmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Bireyin sahip olduğu sosyal desteklerin yetersizliği
ve ruhsal hastalığa sahip bireylere karşı toplumun sahip olduğu önyargıların bireyi yabancılaşmaya itmede
önemli faktörler olduğu belirtilmektedir. Çalışmalarda, yabancılaşma yaşayan bireyin ve ailesinin bu sorunla
baş edebilmesi için hemşirelik müdahalelerine ihtiyacı olduğu belirtilmektedir.
Sonuç ve öneriler:Hemşirelik alanında yürütülen çalışmalarda genel olarak bakıldığında, yalnızlık, stigma,
güven duygusu kaybı, düşük benlik algısı, ruhsal hastalık, bireyin tanımadığı ortamda bulunması, bireyler
arasında yaşanan iletişim çatışmaları, stres ve anksiyete kavramlarının, yabancılaşma kavramını etkilediği
tespit edilmiştir. Psikiyatri hemşireliği uygulamalarıyla doğrudan ilişkili olan bu kavramın, bakım sürecini
planlama ve uygulamada önemli olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: yabancılaşma, hemşirelik bakım süreci, psikiyatri hemşiresi
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Concept of alienation and psychiatric nursing
1

Zümra Ülker Dörttepe,

1Uşak

2

İlkay Keser

University, Vocational School of Health Services, Lecturer

2Akdeniz

University, Fakulty of Nursing, Department of Psychiatric Nursing, Lecturer Doctor

Introduction:Alienation is a versatile concept for many philosophers and scientists. When human life
considered as the whole, alienation emerged as a significiant concept of human relationships. Practises of
psychiatric nursing is based on interpersonal relationships in which the concept of alienation is gaining
importance both patients and nurses.
The aim of this review is to revise under the light of current literature alienation concept which was little
expressed both in our country and in the world and to pay attention to possible reflections of practises in
psychiatric nursing.
Method:By using current database, "alienation" keyword has been scanned in the literature. Studies of nursing
literature are picked out from the scan results and reviewed.
Findings:So far in the studies, we can see the common effect of individual mental disease on the level of
alienation the person experienced as well as the levels of alienation experienced by nurses and patients'
relatives. In conclusions of these studies, it's emphasized that mental diseases shouldn't be perceived as a
dissease. Among the major factors propelling alienation are lack of social support and societ's prejudice to
individuals with mental illness. In the studies on this concept, it's expressed that individuals and families who
have experienced alienation are in need of nursing interventions.
Conclusions And Recommendations: Generally speaking, loneliness, stigma, loss of confidence, low selfesteem, mental illness, being in an unknown atmosphere for individual, communication conflicts which are
experienced among individuals, concepts of stress and anxiety have been found to affect the alienation in the
field of studies conducted in nursing. We think it's important that this concept is directly related with
psychiatric nursing studies and planning and implemention of care process.
Keywords: alienation, nursing care process, psychiatric nurse
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[PS-134]-Hemşirelik öğrencilerinin akademik güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörler
Gönül Özgür1, Emel Öztürk Turgut1, Hilal Çelik2
1Ege
2Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD
Üniversitesi Hemşirelik Fak., Mezun Öğrenci

Amaç: Motivasyon (güdülenme) hemşirelik öğrencileri için kendilerini toplumun ve mesleğin değerli bir üyesi
olarak görmeleri, okul ve hastanelerde karşılaşabilecekleri zorluklarla baş edebilmelerinde oldukça önemlidir.
Aynı zamanda motivasyon akademik başarıyı etkileyen önemli bir etmendir. Akademik motivasyon sorunların
belirlenmesi ve öğrenci başarısını yükseltmek için önemli bir çözüm yoludur. Buradan yola çıkarak, hemşirelik
öğrencilerinin akademik güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada evreni 2009 yılında EÜ Hemşirelik Yüksekokulunda
öğrenimini sürdüren öğrenciler, olasılıksız rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen ve araştırmaya katılmayı
kabul eden 250 öğrenci de örneklemi oluşturmuştur. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Akademik Güdülenme
Ölçeği” (AGÖ) ile toplanmıştır. Verilerin dökümü sayı yüzde dağılımlar, analizleri ise t testi ve Varyans Analizi
ile yapılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamasının 21.04±0.70 olduğu, %57,2’sinin hemşirelik mesleğini kendi isteği ile
seçtiği, %34,4’ünün daha kolay iş imkânı olmasından dolayı seçtiği ve neredeyse yarısının bu okulda
okumaktan “memnun” olduğu saptanmıştır. AGÖ puan ortalamasının 71,67± 9,85 (20-100p) olduğu ve yaş,
sınıf, kardeş sayısı, gelir durumu, anne- baba eğitim durumu, mesleği tercih etme nedeni, okuldaki başarı
durumu ve okuduğu okuldan memnun olma durumunun öğrencilerin güdülenmesinde etkili olduğu
bulunmuştur.
Sonuç: Öğrencilerin akademik güdülenmelerinin yüksek olması eğitimlerinde kendilerinden beklenen
görevleri isteyerek ve memnuniyetle yaptıkları, ancak yaşları ve sınıfları arttıkça güdülenmelerinde görülen
düşmenin mezuniyet sonrası mesleki başarı açısından önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Mezuniyet
yaklaştıkça akademik isteklendirme düzeyinin azalmasının nedenlerini ortaya koyacak araştırmaların
yapılması ve destek programları önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: hemşirelik, öğrenci, akademik güdülenme, etkili faktör
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Academic motivation levels of student nurses and effecting factors
Gönül Özgür1, Emel Öztürk Turgut1, Hilal Çelik2
1Ege
2Ege

University Faculty of Nursing, Department of Psychiatric and Mental Health Nursing
University Faculty of Nursing, Nurse

Aim: Student Nurses’ motivation is very important for accepting themselves as a valuable member of profession
and society and coping with problems about school and hospital life. Also motivation is a significant effecting
factor of academic success. Academic motivation is a important way out for indicating the problems and
increasing the success. With this point of view determining student nurses’ academic motivation and effective
factors were aimed in this research.
Method: Student nurses from Ege University Faculty of Nursing who were continuing their education in 2009 were
created the population and, 250 student nurses who were chosen with convenience sampling and accepted the
study were created the sample of descriptive research. Identifying Information Form and Academic Motivation
Scale (AMS) were used for collecting data. Quantity, percentage and Student t, varyans were used for analysis.
Results: The average of the student nurses’ age was found as 21.04±0.70. These were found as 57,2% of student
nurses choosed the profession willingly, 34,4% of them were choosed the profession because of ease of finding job
and, nearly half of them were pleased for to be in this faculty. The mean of AMS was found as 71,67± 9,85 (20100p) and, age, class, number of siblings, income status, educational level of parents, reason of choosing the
profession, academic success, status of satisfied about faculty were found as effective factors of student nurses’
academic motivation.
Conclusion: As results of the research increased academic motivation provided fulfilling student nurses’
responsibilities readily and gladly but increasing in age and class caused decreased motivation which is important
for professional success after graduated. Researchs which determine the reasons of the decreased motivation and
support programs in graduating progress were suggested.
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[PS-135]-İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına
yönelik şiddet ve bu şiddetin çalışma performanslarına etkisi üzerine yapılan bir çalışma
Gülsemin Bostanoğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul
Amaç: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve bu şiddetin çalışma performanslarına etkilerini araştırmaktır.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Akademik Personeli hariç sağlık
çalışanlarının, şiddet algılarının, demografik değişkenler karşısında değişim gösterip göstermediğinin
araştırılmasıdır.
Gereç-Yöntem: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akademik Personeli
hariç sağlık çalışanlarını rastlantısal yöntemle belirleyerek, gerekli etik kurul izni de alınmış olmak üzere anket
uygulanmıştır. Bu çalışma 2013 yılı Haziran-Ağustos ayları arasında akademik personel hariç tutularak
yapılmıştır. Hazırlanan anket, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir ve 15 sorudan oluşmaktadır. Verilerin
değerlendirilmesi için, bilgisayar ortamında SPSS 18.0 programı kullanılarak çözümlenmiş ve analizi
gerçekleştirilerek frekans, yüzde, geçerli yüzde ve kümülatif yüzdeden yararlanılmıştır.
Bulgular: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarının, ankette
yer alan şiddet türlerinden daha çok sözel şiddete maruz kaldıkları gözlenmiştir. Sağlık çalışanlarının, özellikle
hasta/hasta yakını tarafından şiddete maruz kaldıkları ve yaşadıkları şiddet deneyiminin iş ve sosyal
hayatlarını olumsuz etkilediği bulgularına ulaşılmıştır. Şiddet olaylarının önlenebileceği birçok sağlık çalışanı
tarafından kabul edilirken, şiddet uygulayana ceza uygulanmadığı kanısının sağlık çalışanları arasında yaygın
olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Sağlık çalışanlarının ankette yer alan şiddet türlerinden daha çok sözel şiddete maruz kaldıkları
gözlenmiştir. Özellikle hasta/hasta yakını tarafından şiddete maruz kaldıkları ve yaşadıkları şiddet deneyiminin
iş ve sosyal hayatlarını olumsuz etkilediği bulgularına ulaşılmıştır. Şiddet olaylarının önlenebileceği birçok
sağlık çalışanı tarafından kabul edilirken, şiddet uygulayana ceza uygulanmadığı kanısının sağlık çalışanları
arasında yaygın olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hasta, Hasta yakını, Şiddet, İşyerinde Şiddet, Sağlık Çalışanı
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The violence against health care workers and impact of the violence to the performance of their work in
İstanbul Medeniyet University Göztepe Training Research Hospital
Gülsemin Bostanoğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul
Objective: It is aimed to search the violence against health care workers and impact of the violence to the
performance of their work. It is also aimed to search whether the perception of violence of health care workers in
Istanbul Medeniyet University Goztepe Education and Research Hospital (except the Academic Staff) changes in
the face of demographic variables.
Materials and Methods: A random manner questionnaire was applied to the health care workers in Istanbul
Medeniyet University Goztepe Education and Research Hospital (except the Academic Staff). The necessary ethics
committee approval is also taken. This study have been made between June and August of 2013, excluding
academic staff. The questionnaire was developed by researchers and consists of 15 questions. For the evaluation of
data, SPSS 18.0 program is decoded and analysis was performed using frequency, percentage, current percentage
and cumulative percentage.
Results: It has been observed that health care workers are more exposed to verbal violence. The other findings
that were reached are; the violence to the health care workers was made by especially patients / patients relatives,
the business and social life of the health care workers who are exposed to violence is adversely affected, it is
accepted by many health professionals that violence is preventable but punishment for violence enforcer is not
applied.
Conclusion: It has been observed that health care workers are more exposed to verbal violence. The other findings
that were reached are; the violence to the health care workers was made by especially patients / patients relatives,
the business and social life of the health care workers who are exposed to violence is adversely affected, it is
accepted by many health professionals that violence is preventable but punishment for violence enforcer is not
applied.
Keywords: Patients,Patients’ Relatives, Violence, Violence in the Workplace, Health Worker
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[PS-136]-İntihar sıklığı ve önleme stratejileri
Fatma Ayhan1, Sema İçel2, Mehtap Çöplü1, Birgül Özkan3
1Karamanoğlu

Mehmetbey Üniversitesi,Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Üniversitesi,Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
2Adıyaman

Bu derlemenin amacı, intihar epidemiyolojisi ve intihar yönetiminde hemşirelerin kullanabilecekleri iletişim
teknikleri hakkında bilgi verilmesidir.
Dünya Sağlık Örgütü intiharı birinin kendisini kasten öldürmesi olarak tanımlamaktadır. Dünyada her yıl
yaklaşık bir milyon kişi intihar nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Son 45 yılda dünyadaki intihar oranlarının
%60 oranında artmış olması intiharın ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu ortaya koymaktadır. DSÖ’nün
intihar raporları incelendiğinde, her 10000 kişi için intihar oranlarının Fransa’nın (2007) 16.3, Almanya’nın
(2010) 12.3, İtalyanın (2008) 6.5, Rusya’nın (2006) 30.1, İspanya’nın (2008) 24.4, Mısır’ın (200) 0.1 ve Güney
Afrika’nın (2007) 1.4 olduğu görülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumunun (2011) verilerine göre ise
Türkiye’nin kaba intihar hızı (her bin nüfus başına düşen intihar sayısı) 3.62 olarak belirtilmektedir.
İntihar girişiminde bulunan bireylerin bakımında görev alan sağlık profesyonelleri arasında, hemşirenin aktif
ve önemli bir rolü vardır. Bazı hemşireler intihar girişimi olan hastaların sadece psikiyatrik ortamlarda
bulduklarına inanırlar. Ancak, intihar eğilimi olan hastalar her zaman kolayca tespit edilemeyen yoğun bakım
ünitesi, tıbbi üniteler, huzurevi, veya kendi evlerinde olan hastalar olabilmektedirler. İntiharların yaklaşık %
70’i, öldükleri zaman bir ya da daha fazla aktif veya kronik tıbbi hastalığa sahiptirler. İntihar kurbanlarının %
90’ı en az bir ruhsal bozukluğa sahiptir. Bunlardan Major depresif bozukluk en yaygın olanıdır. Diğerleri ise
bipolar bozukluk, şizofreni, madde bağımlılığı, panik bozukluk, borderline ve antisosyal kişiliği içermektedir.
Her tamamlanmış intihar için yaklaşık yedi intihar girişimi bulunmaktadır. Bu nedenle Hemşire, her türlü
intihar düşünce ve girişimini ciddiye almalı ve ipuçlarını değerlendirmelidir. Buna yönelik olarak intiharın
öldürücülüğü, hastanın davranış ve görünüşü, duygu durumu, mevcut destek sistemleri, düşünce, inanç ve
algıları, ha değerlendirilmeli, ilişki ve etkileşimleri, fiziksel tepkileri ve hastanın hikayesinin ( intihar girişimi,
uyuşturucu, amaçsız eylemler, kendini yaralama gibi kendini yıkıcı davranış, aile öyküsünde intihar girişimi
veya depresyon, psikiyatrik hastalıklar, son zamanlarda önemli bir kayıp) intihar yönetimi açısından son
derece önemlidir.
Anahtar Kelimeler: İntihar riski, intiharı önleme, hemşirelik bakımı
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[PS-137]-Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahili ve cerrahi kliniklerinde çalışan
hemşirelerin kriz ve kriz yönetimi hakkındaki düşünceleri
Sema İçel1, Birgül Özkan2, Fatma Ayhan3
1Adıyaman

Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Adıyaman
Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
3Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Karaman
2Yıldırım

Amaç: Bu çalışma, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahili ve cerrahi kliniklerinde çalışan
hemşirelerin kriz ve kriz yönetimi hakkındaki düşüncelerini belirlemek amacıyla kesitsel ve tanımlayıcı olarak
yapıldı.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın evrenini Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahili ve cerrahi
kliniklerinde görev yapan 60 hemşire oluşturmuştur. Araştırmacı tarafından bilgilendirildikten sonra kendi
isteği ile araştırmaya katılmayı kabul eden 50 hemşire örneklem grubunu oluşturdu. Veri toplama aracı olarak
çalışanların sosyo-demografik özelliklerini içeren Kişisel Bilgi Formu, kriz ve kriz yönetimine ilişkin
durumlarını belirleyen anket formu kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi,
Pearson Korelasyon analizi ve Ki-kare testi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, hemşirelerin %72’si daha önce herhangi bir kriz durumu
ile karşılaşmadığı, %44’ü “Yöneticiler ile çalışanlar arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan kriz”in hastaneye
en çok zarar verdiğini, %44’ü “Herhangi bir kriz durumunun hastane için fırsata dönüşebileceğini” belirtmiştir.
Katılımcıların %38’i kriz yönetimini uygulanan anket aracılığı ile öğrendiği, %94’ü her hangi bir kriz yönetimi
eğitimi almadığı, %96’sının hastanelerinin kriz yönetimine hazır olmadığını düşündükleri ve %98’ine göre
hastanelerinin kriz yönetim planının olmadığı tespit edilmiştir. Çalışanların; öğrenim durumları, bulundukları
birimlerde kendi istekleri ile çalışma ve mesleki süreleri ile kriz ve kriz yönetimi kavramlarını tanımlamaları
arasında, görevleri ile çalıştıkları hastanede krize en çok neden olan kurum içi faktör arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p<0,005).
Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda, hemşirelerin düşüncelerinden kriz ve kriz yönetimi konusunda
donanımlarının yetersiz olduğu, hastanede kriz yönetim ekibi ve planı varlığı konusunda bilgiye sahip
olmadıkları ve hastanenin de olası krizlere karşı hazırlıksız olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle çalışanların
kriz ve kriz yönetimi konularında konunun uzmanlarınca düzenlenecek olası kriz senaryolarının da yer aldığı
eğitim programları ile eğitilmeleri ve çalışanlarda farkındalık oluşturulması ayrıca hastanede kriz yönetim
ekibi ve planı oluşturularak olası krizlere karşı hazırlık çalışmaları yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kriz, Hemşire, Kriz Yönetimi, Adıyaman Üniversitesi
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[PS-138]-Türkiye’nin batısında hemşireler arası psikolojik şiddet
Dilek Ayakdaş1, Hülya Arslantaş2
1İzmir

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu

2Adnan

Giriş/Amaç: Hemşireler arası şiddet iki hemşirenin birbirine ya da grup olan hemşirenin tek bir hemşireye
uyguladığı sözel davranışların tümüdür.Hemşireyi dışlamak, dedikodu yapmak, sorumluluğundan fazla iş
vermek ya da gereksiz işleri yüklemek şeklinde olabilir.(1) Sürekli eleştiri yapılması, hakaret içeren
yorumlarda bulunulması, aşağılanması, bağırarak yüksek sesle konuşulması şeklinde de tanımlanabilir.(2)
Hemşireler arası şiddet yaşayan hemşirede hem fiziksel hem de psikolojik ciddi sorunlar doğurabilir. Bu ciddi
sonuçlar hem hasta üzerinde negatif etkilere hem de hemşirede işe gelmek istememe, işten ayrılmalar gibi
sonuçlara yol açabilir(3)Bu çalışma, hemşireler arası psikolojik şiddeti belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma kesitsel tipte bir araştırmadır. Evreni 1376 hemşire olup, örneklemi güven aralığı %95,
alfa:%5, %80 güce göre G power analiz programı kullanılarak 779 kişi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri
“sosyodemografik verileri içeren anket formu”,Yıldırım ve Yıldırım (2007) tarafından geliştirilmiş olan “İş
Yerinde Psikolojik Şiddet Davranışları Ölçme ve Geliştirme Ölçeği” ile toplanmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin %44’ünün 33-40 yaş aralığında, %89,5’inin kadın, %55,8’inin evli olduğu, %46,6’sının
lisans mezunu, %47’sinin üniversite hastanesinde, %25,5’inin dahiliye servisinde çalıştığı, %45,7’sinin 15 yıl ve
üstü çalışma yılının olduğu, %36,6’sının 1 yıl 1 ay- 5 yıl arasında aynı kurumda çalıştığı saptanmıştır.
Hemşirelerin %47’si (n=366) arkadaşları tarafından şiddete uğradığını, uğraşılma nedenini %10,3’ünün (
n=38) kıskançlık, %10,1’ inin (n=37) eğitimini yükseltiyor olmak, %8,2’inin (n=30) aralarında rekabet olması,
%4,6’sının (n=17) kliniğe yeni başlama olduğu, %4,3’ünün iş yükü ve hasta yoğunluğu, %3,8’inin (n=14) siyasi
görüş farklılığı, %3,2’sinin (n=12) bedensel görüntü yüzünden şiddet gördüklerini belirtmişlerdir. %42,1’i
(n=154) bir yıldan az süredir şiddet gördüklerini bildirmişlerdir. Arkadaşları tarafından psikolojik şiddet gören
hemşirelerin en çok karşılaştığı psikolojik şiddet davranışının %80,1’i (n=293) “başkalarının yanında
kendileriyle aşağılayıcı ve onur kırıcı konuşulduğu, şiddet davranışlarının kendisinde yarattığı etki olarak
%85,5’i (n=313) yapılan davranışları hatırladıklarında şiddetli üzüntü duyduklarını, şiddet davranışlarına
verdiği tepkiler olarak %84,1’i (n=308) daha planlı ve daha çok çalıştığını belirtmişlerdir.
Sonuç: Her iki hemşireden birinin arkadaşı tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: hemşireler arası, psikolojik, şiddet
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Turkey's west psychological violence between nurses
Dilek Ayakdaş1, Hülya Arslantaş2,
1Specialised
2Doç.Dr.

Nurse. İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training Research Hospital

Adnan Menderes University School of Health

Introduction, purpose: Nurses violence between the two groups of nurses or nurses who have each applied to a
single nurse is all verbal behavior. Nurse to exclude, gossip, give more business from the responsibility to install or
be in the form of unnecessary work1. Made constant criticism, insulting comments are made, humiliation, shouting
loud to talk in the form defined 2. Nurses nurse living in both physical and psychological interpersonal violence can
have serious problems. This is a serious negative effects on the results of both nurses and patients do not want to
come to work in, such results may lead to resignations3. This study was conducted to determine the psychological
violence between nurses.
Method: Research is a cross-sectional study. The universe is a nurse in 1376, 95% confidence interval sampling,
alpha 5%, based on 80% power analysis program using G power is 779 people came. University of Katip Celebi
Izmir Ataturk Training and Research Hospital, (366), Bozyaka Training and Research Hospital (243), Aydin State
Hospital (170) consisted of nurses working. Research data "questionnaire containing demographic data," Yıldırım
and Yıldırım (2007), which was developed by the "Work Place Violence Psychological and Behavioral Assessment
Scale Development" was collected.
Results: 44% of nurses in the 33-40 age range, 89.5% women, 55.8% were married in, 46.6% of the bachelor's
degree, 47% of university hospitals, 25.5% of the where he worked in medical wards, 15 years and over accounted
45.7% of the working year, which was 36.6% of h 1 year 1 month and 5 years have been working in the same
institution. Nurses, 47% (n = 366) by his friends suffered violence that dealt with the reason for 10.3% (n = 38)
jealousy, 10.1% (n = 37) education raises, to be 8.2% (n = 30) competition among them, to be 4.6% (n = 17)
patients a new beginning, which is 4.3% of the workload and volume of patients, 3.8% (n = 14) political difference
of opinion, 3.2% (n = 12) stated that physical violence because of the image. 42.1% (n = 154) for less than one year
reported seeing violence. By Friends of psychological violence sees nurses' most common psychological violent
behavior 80.1% (n = 293) "among others themselves humiliating and degrading spoken and violent behavior in
itself the impact as 85.5% (n = 313) the behavior Remember when they heard intense grief, as its response to
violent behavior 84,1% (n = 308) reported that more structured and more work.
Conclusion: Every two nurses exposed to psychological violence by one partner has been found.
Resources:
•

Longo J, Sherman R O. Leveling horizontal violence. Nursing Management 2007; 38(3): 34-37

•

Lewis MA. Nurse bullying: Organizational considerations in the maintenance and perpetration of health
care bullying cultures. Journal of Nursing Management 2006; 14: 52-8.

•

Rosenstein AH, O’Daniel. Disruptive behavior and clinical outcomes: Perceptions of nursesand physicians.
Nursing Management 2005; 36(1): 18–28.
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[PS-139]-Çalışan ergenlerde arkadaş bağlılığının incelenmesi
Tuğba Kola1, Fadime Bingöl2, Ayşe Ferda Ocakçı3
1Kartal

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul
3Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul
2Marmara

Amaç: Araştırma çalışan ergenlerin arkadaş bağlılıklarını incelemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte bir çalışma olup, yazı dizini bilgileri doğrultusunda hazırlanan Ergen
Tanıtıcı Bilgi Formu ve Arkadaş bağlılık ölçeği (ABÖ) ile veriler toplanıp, bilgisayar ortamında istatistiksel
analiz yapıldı. Araştırma, 3 lise ve 3 Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MEM) yapıldı.
Bulgular: Araştırma kapsamına alınan ergenlerin %51,3’ü (n=400) lise, %48,7’si (n=380) Meslek Eğitim
Merkezi MEM öğrencisi olmak üzere toplam 780 öğrenci ile yapıldı. Öğrencilerin yaş ortalama 16,37±1,11’dir.
Çalışmaya katılan öğrencilerin %94’ü (n=376) çekirdek aile yapısına sahiptir. Lise öğrencilerinin ABÖ puan
ortalaması 98,28±15,22 iken; MEM öğrencilerinin puan ortalaması 96,04±13,84 olup, aralarında istatistiksel
olarak anlamlı fark saptandı (p<0,05). Lise öğrencilerinin ABÖ puanları MEM öğrencilerin anlamlı düzeyde
yüksektir. MEM öğrencilerinin 1, 2 ve 4 yakın arkadaşı olma oranı yüksekken, Lise öğrencilerinin 5 ve üzeri
yakın arkadaşı olma oranı yüksektir. Ergenlerin kendilerine yakın hissettikleri arkadaş sayıları arasında
istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı fark saptandı (p<0,01). Çalışan ergenlerin genel liselerde eğitim gören
ergenlerle aynı düzeyde arkadaş ilişkilerinin olduğunu ancak sayısal açıdan daha az arkadaşa sahip oldukları
saptandı.
Sonuç: Çalışma sonucunda lisedeki ergenlerin çalışan ergenlere göre daha yüksek oranda arkadaşlarına
bağlandıkları bulunmuştur. Bunun en önemli nedeni çeşitli nedenlerle sekteye uğrayan eğitim hayatlarıdır.
Gerek maddi nedenler, gerek derslerdeki başarısızlık gerekse okula karşı isteksizlik genci okuldan
uzaklaştırmakta ve çalışma hayatına itmektedir. Okula devam etme, ergenin akranlarıyla bir arada olmasını
sağlarken, çalışan ergen için bu durum oldukça güçtür. Çalışma ortamında yetişkin bireylerle uzun süre birlikte
olan ergenler arkadaş ortamından kopmakta, arkadaşlıklar edinme ve ilişkileri geliştirme konusunda sorun
yaşamaktadırlar. Geleceğin yetişkinleri olan çocuk ve ergenlerin her açıdan sağlıklı yetişmeleri oldukça
önemlidir. Bağlanma bireylerin sosyal ilişkilerdeki davranışlarını belirleyerek ruh sağlığı üzerinde doğrudan
bir etkiye sahiptir. Ergenlik döneminde güvenli bağlanmanın sekteye uğraması, ergenin gelecek yaşamında
bağlanma sorunlarına neden olmaktadır. MEM'de ergenlerin arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirmesine
olanak tanıyan aktiviteler düzenlenmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Arkadaş bağlılığı, ergenlik, çalışma
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Examination of peer attachment at employees adolescents
Tuğba Kola1, Fadime Bingöl2, Ayşe Ferda Ocakçı3
1Kartal Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Istanbul
2Marmar University of Health Sciences Faculty, Istanbul
3Koç University School of Nursing, Istanbul
Objective: This study was performed to examine the peer attachment at employee adolescent .
Materials and Methods:This study is a descriptive study. Data were collected adolescent information form and
The Inventory of Parent and Peer Attachment. The study was conducted in three high schools and three vocational
training centers. Statistical analysis was performed on computer.
Results: Research was carried out with 780 students. Adolescents 51.3% (n = 400) high school, 48.7% (n = 380)
Vocational Training Center students. The average age of 16.37±1.11. There is statistically significant peer
attachment scale point difference between students of general high schools and vocational training center
(p<0,05). The peer attachment scale point is higher in general high school students significantly.
Conclusion: Peer attachment has a direct impact that on behavior and mental health. Insecure attachment in
adolescence negatively affect their future life and causing attachment problems. Adolescents in vocational training
center should be given the opportunity to spend more time with friends.
Key words: Peer Attachment, Adolescence, Working.
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[PS-140]-Çocuk servisi hemşirelerinin öfke düzeyleri ve iş doyumlarının demografik değişkenlerle
ilişkisinin incelemesi
Nurcan Uzdil1, Emriye Hilal Yayan2
1Erciyes
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Üniversitesi
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Amaç: Araştırma, çocuk servisi hemşirelerinin öfke düzeyleri ve iş doyumlarının demografik değişkenlerle
ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışma Malatya Devlet Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezinde(TÖTM) çocuk servisinde
çalışan, çalışmaya katılmayı kabul eden 50 hemşire ile yapılmıştır. Veriler Hemşire Tanıtım Formu, Sürekli Öfke
ve Öfke İfade Tarz Ölçeği (SÖÖTÖ), Minnesota Doyum Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde
yüzdelik dağılımlar, ortalamalar, t testi, ANOVA analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 33,54±7,59 olup, %80’i evli, %60’ı lisans mezunu,
%58’i devlet hastanesinde ve %42’si TÖTM hastanesinde çalıştığını belirtmiştir. Hemşirelerin %88’i servis
hemşiresi olarak çalışırken, %42’si 1-5 yıldır aynı serviste çalışmakta, %68’i mesleğinden kısmen memnun,
%48’si ise hemşirelik mesleğini kendilerine uygun olduğunu, %46’sı çalıştığı üniteden memnun olduğunu ifade
etmiştir Hemşirelerin sürekli öfke puan ortalaması 19.74±3.98, öfke kontrol puan ortalaması 21.68±4.60, öfke
dışa puan ortalaması 14.04±2.84, öfke içe puan ortalaması 15.24±2.73 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin genel
doyum puanı 2.95±0.63, içsel doyum puanı 3.18±0.64, dışsal doyum puanı 2.62±0.76 olarak bulunmuştur. İçsel,
dışsal ve genel doyum puanları orta düzeyde olup, en fazla içsel doyum alınmaktadır. Her iki ölçeğin
korelasyonuna bakıldığında anlamlı ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Genel ve içsel doyum puanları,
memnuniyet durumlarına göre incelendiğinde aralarındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir. Öfke kontrol
puan ortalaması ile mesleki çalışma süresi incelendiğinde 6-10 yıl ve 15 yıldan fazla çalışma süresi olan
hemşirelerde gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu bulunmuştur. Hemşirelerin mesleği kendilerine
uygunluğu açısından bakıldığında tüm doyum puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuş olup,
mesleği kendine uygun olduğunu ifade edenlerin tüm doyum puanları daha yüksektir. Çocuk kliniğinde
çalışıyor olmaktan memnun olma durumlarına göre incelendiğinde tüm doyum puanları arasında anlamlı ilişki
olduğu olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Çocuk servisi hemşirelerinin sürekli öfke düzeylerinin düşük olduğu, bunun yanı sıra öfkelerini yüksek
düzeyde kontrol ettikleri bulunmuştur. Hemşirelere ruh sağılığını olumsuz etkileyen öfke yönetimi konusunda
eğitim verilmesi ve benzer çalışmaların daha geniş gruplarda çalışılmasını önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Hemşireler, çocuk servisleri, hastane, öfke, iş doyumu
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Review of relationship between demographic variables of anger levels and job satisfaction of children's
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Objective: The study was conducted to examine relationship between demographic variables. of anger levels and
job satisfaction of children's services nurses.
Materials and Methods: The study was made with 50 nurses that agreed to participate in the study ,working in
children's services in Turgut Ozal Medical Center (TOMC) in Malatya State Hospital. The data was collected with
Nurses Presentation Form, Trait Anger and Anger Expression Scale (TAAES), Minnesota Satisfaction Scale. In
evaluating the data was used percentage distributions, means, t test, ANOVA.
Results: The average age of nurses who participated in this study is 33.54 ± 7.59 80% married, 60%
undergraduate degree, , stated that nurses work 58% in state hospitals and 42% in TOTM hospitals. She/He was
expressed that 88% of nurses working as service nurses, 42% working the same service for 1-5 years, 68% partly
satisfied from profession,% 48's suits them of the nursing profession, 46% pleased from work unit, trait anger
mean score of nurses was found as 19.74 ± 3.98, anger control mean score was 21.68 ± 4.60, anger-out mean score
was 14.04 ± 2.84, anger inward mean score was 15.24 ± 2.73, respectively. Nurses' general satisfaction score was
found as 2.95 ± 0.63, intrinsic satisfaction score was 3.18 ± 0.64, extrinsic satisfaction score was 2.62 ± 0.76.
Intrinsic, extrinsic and overall satisfaction scores are at an intermediate level, the more intrinsic satisfaction are
taken. Referring to the correlation of the each two scales haven’t been found to be a significant difference.
According to satisfaction state, when analyzed general and intrinsic satisfaction scores, it was determined that
meaningful difference between them. Analyzing professional study duration with anger-control mean score ,
nurses who work time more than 15 years and 6-10 years was found to be significant difference between the
groups. When analyzed ın terms of their suitability for the profession of nurses have been found to be a significant
relationship between the entire satisfaction scores and expressed self-fulfilling the profession are higher all
satisfaction scores. Analyzing according to the state of being pleased to be working in pediatric clinics compared
are determined a significant relationship between all satisfaction scores.
Conclusion: Children service nurses have been found to be low of trait anger levels as well as their anger have
been found that they control in high level. We suggested that nurses give training about anger management
negative affect of Mental health and recommended to study in larger groups of similar studies.
Keywords: Nurses, children's services, hospital, anger, job satisfaction
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[PS-141]-Hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencilerinde algılanan sosyal destek düzeyleri, kaygı düzeyleri
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Amaç: Bu çalışma hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencilerinde algılanan sosyal destek düzeyleri, kaygı
düzeyleri ve stresle başa çıkma tarzlarının demografik değişkenlerle ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışma İnönü Üniversitesi hemşirelik ve ebelik bölümü, 1. ve 2. sınıfında eğitime devam
etmekte olan, çalışmaya katılmayı kabul eden 250 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmada yer alan katılımcılara
Demografik Bilgi Formu, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ), Durumluk-Sürekli Kaygı
Envanteri (DSKE) ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Envanteri (SBÇTE) uygulanmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar, ortalamalar, t testi, ANOVA analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 19, %78,7’si kadın, %21,3’ü erkek olup, %60,7’si düz lise mezunudur.
Öğrencilerin %64’ü hemşirelik, %36’sı ebelik bölümünde okumakta, %52,7’si 1.sınıf ve %47,3’ü ikinci sınıf
öğrencisidir. Öğrencilerin %48’i ailesi ile yaşamakta, %51’i paylaşımcı bir ailede yetiştiğini ifade etmiştir.
Cinsiyet ile durumluk kaygı puanı incelendiğinde aralarında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bölüm ile
durumluk kaygı puanı ve SBÇTE alt boyutu boyun eğici yaklaşım puanı arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir. Sınıf ile ÇBASDÖ toplam puanı ve ÇBASDÖ alt boyutu özel kişi puanı arasında anlamlı ilişki
bulunmuştur. Mezun olunan okul ile SBÇTE alt boyutu sosyal destek arama puanı arasında farkın anlamlı
olduğu, özel okul mezunu olanlarda sosyal destek arama anlamlı düzeyde yüksektir. ÇBASDÖ alt boyutu aile
desteği puanı ile aile tutumu incelendiğinde paylaşımcı ailesi olan öğrencilerde gruplar arasındaki farkın
anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Süreklilik kaygı puanı ile SBÇTE alt boyutu olan boyun eğici yaklaşım, çaresiz
yaklaşım, sosyal destek arama puanları arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki vardır.
Sonuç: Hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin durumluk kaygı düzeyleri ve boyun eğici yaklaşımları
yüksek olup, erkek öğrencilerin durumluk kaygıları daha yüksektir. Çaresiz yaklaşım gösteren ve aynı zamanda
sürekli kaygısı olan öğrencilerin boyun eğici yaklaşım ve sosyal destek arama davranışı gösterdiklerini,
durumluk kaygısı olan öğrencilerin ise kendine güvenli yaklaşım ve iyimser yaklaşım davranışlarını
sergilediklerini söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, ebelik, öğrenci, sosyal destek, kaygı
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In nursing and midwifery students examine of the relationship between demographic variables of stress
coping styles and anxiety levels, perceived social support levels
Nurcan Uzdil1, Emriya Hilal Yayan2, Erman Yıldız 2, Hilal Yıldırım2
1Erciyes
2Inönü

University,

University

Objective: This study in nursing and midwifery students was conducted to examine of the relationship between
demographic variables of stress coping styles and anxiety levels perceived social support levels
Materials and Methods: The study nursing and midwifery Inonu University, ongoing to education 1st and 2nd
grade, with 250 students who agreed to participate in the study was performed. In the study, the participants
Demographic Information Form, Multidimensional Perceived Social Support Scale (MPSSS), State-Trait Anxiety
Inventory (STAI) and the Stress Coping Inventory (SCI) was applied. In evaluating the data, percentage
distributions, means, t test, ANOVA was used.
Results: Students mean age was 19, 78.7% were female, 21.3% were male, and 60.7% graduate regular high
school. 64% of students in nursing, midwifery of 36% in reading, 52.7% class 1 and 47.3% of second grade
students. 48% of students live with family, 51% stated that they grew up in a sharing family. Analyzing state
anxiety score with gender was determined meaningful relationship between. Between the state anxiety score and
SCI subscale submissive approach score with department were determined a meaningful relationship. Between
MPSSS total score and MSPSS subscale specific person score with class was significantly correlated a meaningful
relationship. Between SCI subscale seeking social support score with school graduated in was significant difference
and seeking social support in the private school graduates is significantly higher. When examined MSPSS subscale
family support score with family attitude, students that have sharing family were found to be significant the
differences between groups. Between SCI subscale submissive, desperate approach, seeking social support scores
with trait anxiety scores have a significant relationship in the positive direction moderate level.
Conclusion: Students who studying nursing department are high state anxiety levels and submissive attitudes,
male students is higher trait anxiety. We can say that Students who have shown desperate approach and at the
same time with trait anxiety seeking behavior submissive attitudes and social support students who have trait
anxiety exhibit behavioral self-confident approach and optimistic approach.
Keywords: Nursing, midwifery, students, social support, concern
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[PS-142]-Hemşirelerin otonomileri ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki
Gönül Özgür1, Radife Bilgili Kaçmaz2, Gizem Beycan Ekitli1
1Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi / İzmir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2Konya

Amaç: Hemşirelik bakımının niteliği; bilginin kullanımı, karar verme yeteneği ve mesleki uygulamalardaki
bağımsızlık ile orantılıdır. Profesyonelliğin önemli ölçütlerinden olan otonominin yetersizliği klinik alanda; ekip
içi sorunlara, hasta gereksinimlerine yeterli cevap verilememesine ve motivasyonun temel kaynaklarından olan
iş doyumu ve performansın düşmesine neden olmaktadır. Bu gerekçeyle, araştırma hemşirelerin otonomi ve
motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: İlişkisel tipte tanımlayıcı bir araştırma olup, evrenini bir üniversite hastanesinde klinik, yoğun
bakım ve acil birimlerde çalışan hemşireler oluşturmuştur. Örneklem, birimler temel alınarak rastgele
tabakalama yöntemiyle belirlenmiştir (n=273). Araştırma verileri “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “SosyotropiOtonomi Ölçeği” (SOSOTÖ) ve “Motivasyon Kaynakları Ölçeği”yle (MKÖ) toplanmıştır. Verilerin analizinde “t
testi” ve korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin tamamına yakını kadın ve lisans mezunudur. Çoğunluğu 1-5 yıldır ve haftada 40
saatten fazla çalışmaktadır. Hemşirelerin ölçek toplam puan ortalamaları; SOSOTÖ 80.52±19.50 (0-240p) ve
MKÖ 142.59±31.89’dur (30-210p). Ölçeklerin toplam ve altölçek puan ortalamaları sosyo-demografik
özelliklerinin yanı sıra çalışma süresi ve saati, maaş durumu ve mesleği isteyerek seçme gibi mesleki
özelliklerden etkilenmediği bulunmuştur. Mesleki özelliklerden; kadro durumu ve çalışılan birimin SOSOTÖ
toplam puan ve alt boyutlarında; benzer şekilde çalışma yılı, kadro durumu ve çalışılan birimin de MKÖ toplam
puan ve alt boyutlarında etkili olduğu saptanmıştır (p<0.05). Yoğun bakım birimlerinde ve kadrolu olarak
çalışıyor olmak motivasyonu arttıran etmenlerdendir. Hemşirelerin SOSOTÖ toplam puan ortalaması ile MKÖ
toplam puan ortalaması arasında pozitif yönde, anlamlı bir ilişki bulunmuştur ( p<.001).
Sonuç: Araştırmada, hemşirelerin insanlara bağımlı ve insanlardan özerk özelliklerinin iş motivasyonları ile
ilişkili olduğu, bu ilişkide çalışılan birimin ve kadrolu olma durumunun etkili etmenler olduğu sonucuna
varılmıştır. Kadro sorununun çalışma yaşamına olumsuz yansımalarının gösterildiği geniş kapsamlı
araştırmaların yapılarak yetkili birimlere iletilmesi, böylece hemşirelerin çalıştıkları her alanda otonomi ve
isteklendirme düzeylerinin yükseltilmesine katkı sağlanması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Motivasyon, Otonomi
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[PS-143]-Hemşirelik öğrencilerinin duygu gereksinimlerinin incelenmesi
Gönül Özgür1, Gizem Beycan Ekitli1, Sibel Körklü2
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Amaç: Duygu gereksinimi; kişilerin kendileri ve çevreleri için duygu içeren etkileşimlere girmeleri ya da
kaçınmaları için genel güdülenme düzeyleri anlamındadır. Hemşirelerin etkili ve kaliteli bakım verebilmeleri
için de öncelikle kendileri duyguları tanımaları ve yönetebilmeleri beklenir. Bu nedenle, çok önemi olan bu
özelliğin öncelikle hemşirelik eğitimiyle kazandırılması gerekmektedir. Araştırma öğrenci hemşirelerin duygu
gereksinimlerinin ve etkileyen etmenlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini, 2013 yılında EÜ Hemşirelik Fakültesinde eğitim
gören öğrenci hemşireler, örneklemini tabakalı rastgele yöntemiyle belirlenen, gönüllü öğrenciler (n=250)
oluşturmuştur. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Duygu Gereksinimi Ölçeği” (DGÖ) kullanılarak toplanmış.
Verilerin analizinde parametrik olmayan “Mann Whitney U” ve Kruskall Wallis testleri kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin yarıdan fazlasını kız öğrenciler (%70) oluşturmaktadır. Benzer şekilde yarıdan
fazlasının gelirlerini giderlerine denk algıladığı (%68.4), burs aldığı (%52.4), yurtta kaldığı (%52.8), kendilerini
akademik olarak “orta” düzeyde başarılı buldukları (%53.2), üniversite dışı etkinliklere katıldığı (%66.0),
arkadaş ilişkileri “iyi” olarak değerlendirdikleri (%57.2), saptanmıştır. DGÖ puan dağılımının – 71.01– + 40.01
(-78–+78p) ortalamasının 5.75±15.75 olduğu saptanmıştır. Duygulara yaklaşma alt ölçeği puan dağılımının 35.01–33.01 ( -39– + 39p) ortalamasının 12.32±14.06 ve duygulardan kaçınma alt ölçeği puan dağılımının ise 33.01– 30.01( -39 – + 39p) ortalamasının da 6.60±11.40 olduğu bulunmuştur. DGÖ toplam puanının öğrencinin
kaldığı yere bağlı olarak değiştiği (p<0.05), duygulara yaklaşma alt ölçeğinde yaş, cinsiyet, sınıf ve kalınan
yerin etkili faktörler olduğu, duygulardan kaçınma alt ölçeğinde ise yalnızca yaş ve algılanan aile ilişki
düzeyinin etkili olduğu saptanmıştır (p<0.05).
Sonuç: Öğrencilerin duygu gereksinimlerinin az olduğu, başka bir ifade ile duygu gereksinimleri
farkındalıklarının düşük olduğu, duygulara yakınlaşmanın duygulardan kaçınmadan daha yüksek olmasına
karşın, her iki ifade tarzının da yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır. Etkili faktörler dikkate alınarak
öğrencilerin duygusal farkındalıklarını sağlayacak eğitim etkinliklerinin arttırılması ve düzenli
değerlendirilmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci Hemşire, Duygu Gereksinimi, Eğitim
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Determination of nursing students’ need for affect
Gönül Özgür1, Gizem Beycan Ekitli2, Sibel Körklü3
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Aim: Need for affect is the meaning of the general motivation levels of individuals’ for their selves or environments
to approach or avoidance of emotional interactions. It’s expected nurses to know and manage their own feelings
primarily to be able to give efficient and quality nursing care. Therefor need for affect such as an important
feature should be gained to nurses by their nursing education in the first place. The purpose of this study was to
determine the needs and the affective factors for affects’ of nursing students.
Method: This study was designed as descriptive type of research. The sample of the research was configured as
stratified random sampling and consists of 250 nursing students who were volunteer and schooled in Ege
University Faculty of Nursing, in 2013. Data were collected by “Descriptive Information Form” and “Need for Affect
Scale (NAS)”. In the analysis of the data Mann Withney U and Kruskall Wallis analyses which are non-parametric
methods were used.
Results: More than half of nursing students were girl (%70). Similarly, it’s observed that more than a half of
subjects had a perception of making both ends meet (%68.4), had a scholarship(%52.4), was living in a dormitory
(%52.8), was thinking their academic standings is an average level (%53.2), attended to various organizations off
their school (%66) and had a perception of good relationship with their friends(%57.2). Average scores of NAS
among the subjects were 5.75±15.75(-78,+78p), distribution of score were between -71.01 and +40.01 points.
Average scores of approach subscale were 12.32±14.06 (-39,+39p), distribution of score was between -35.01 and
+33.01 points, and the average scores of avoidance subscale were 6.60±11.40 (-39,+39p), distribution of score was
between -33.01 and +30.01 points. There were significant differences between NAS total score and the living
places (p<0.05). Age, sex, education level and the living place were found significantly effective on approach
subscale, and age and the perception of the family relationship levels were found significantly effective on
avoidance subscale total scores (p<0.05).
Conclusion: It concluded that nursing students had a low need of affect, in other words the need for affect
awareness of students were on a low levels. Even though approach tendency is more than avoidance tendency, it is
not sufficient quantity in expressions with both together.
Considering the affective factors, it is recommended to increase educational activities and to evaluate on a regular
basis.
Key Words: Nursing Students, Need for Affect, Education.
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[PS-144]-Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin entegre eğitim programında problem çözme
becerileri
Gönül Özgür1, Burcu Arıoğlu2, Hacer Demirkol1
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Amaç: Problem çözme, hemşirelerin birçok alanda karşılaştıkları sorunla baş etmede kullanmaları beklenen bir
mesleki beceridir. Entegre hemşirelik eğitiminin de önemli bir hedefi öğrencilerin farklı alanlarda problem
çözme becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda, öğrencilerin hangi düzeyde bu beceriye sahip
olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Araştırmada hemşirelik öğrencilerinin problem çözme yaklaşımlarının
incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın evrenini 2009 yılında, EÜ Hemşirelik Yüksekokulu’nda
eğitim gören öğrenciler, Olasılıksız rastgele örneklem yöntemiyle seçilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden
408 öğrenci ise örneklemi oluşturmuştur. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Problem Çözme Envanteri” (PÇE)
kullanarak toplanmıştır. Verilerin dökümü sayı ve yüzde dağılımlar, verilerin analizleri ise Student t testi ve
Varyans Analizi ile yapılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin tamamına yakınını kız öğrenciler oluşturmaktadır ve yaş ortalaması
20.95±1.50 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin % 44.6’sının günlük yaşamda, %43.4’nun eğitim yaşamında
problem yaşadığı ve bu öğrencilerin % 70.6’sının problemlerini “kısmen” çözdüğü ve % 28.2’sinin arkadaşı ile
paylaştığı saptanmıştır. Öğrencilerin PÇE Puan ortalaması 97.48±17.92 (32-129p) dir. Bu ortalamada sınıf, yaş,
cinsiyet, günlük yaşantıda ve eğitimde problem yaşama ve problemin paylaşılmasının etkili olduğu
saptanmıştır ( p <0.00).
Sonuç: Öğrencilerin problem çözme becerilerini yeterli olarak algılamamalarına karşın entegre eğitimin etkili
olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin problem çözme becerileri konusunda farkındalıklarının arttırılması
için eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğrenci Hemşire, Problem çözme
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School of nursing students problem solving skills in ıntegrated training program
Gönül Özgür1, Burcu Arıoğlu2, Hacer Demirkol1
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Objective: Problem solving is a nursing skill that nurses are expected to use for handling many problems they can
encounter at many fields. An important aim of the integrated nursing training is providing abilities of problem
solving for many fields. Within this context, it is essential to determine to what extent students have these abilities.
The research was done in order to observe the students' approaches to problem solving.
Instruments – Method: While Ege University students of nursing high school consisted of universe of this
descriptive research in 2009, 408 students who were chosen randomly and accepted to participate in the research
consisted of sample of this descriptive resarch. The data were collected through ‘‘Personal Information Form’’ and
‘‘Problem Solving Inventory’’ (PSI). While dump of data was done through number and percentage distribution,
analyse of data was analysed by Student t-test and Variance analysis.
Results: Almost all of the participants were female students with an average age of 20.95±1.50. It were
determined that 44.6% of the students experienced problems in their daily lives while 43.4% of them experienced
problems in their educational life and 70.6% of them solved their problems “partially” and 28.2% of the
participants shared their problems with their friends. Average PSI points of students is 97.48±17.92(32-129p). It
was found out that grade, age, sex, experiencing problems in both daily and educational life and sharing the
problem are effective at the average PSI points ( p <0.00).
Conclusion: It was concluded that; although the students do not comprehend the problem solving abilities
adequately, the integrated training is effective. It was recommended to organize educational/training activities in
order to increase awareness about problem solving skills.
Keywords: Education, Student Nurse, Problem Solving
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[PS-145]-Bir bakım evinde görev yapan bireylerin maruz kaldıkları şiddetin ruhsal hastalık inancına
etkisi
Kübra Güngörmüş, Hatice Durmaz
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşirelği Ana Bilim Dalı, Erzurum
Amaç: Araştırma, bir bakım merkezinde görev yapan bireylerin kurum içerisinde maruz kaldıkları şiddetin
ruhsal hastalığa yönelik inançlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın evrenini bir bakım merkezinde çalışan tüm personel oluşturmaktadır. Evrenden
örneklem seçimine gidilmemiş, araştırmaya katılmayı kabul eden 32 çalışan(25 bakıcı personel, 6 hemşire ve 1
kurum amiri) araştırma kapsamına alınmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve“Ruhsal
Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği (RHYİÖ)” kullanılmıştır. Araştırma için kurum izni alındıktan sonra,
çalışanlara açıklama yapılarak, gönüllülük esasına göre veriler toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde
frekans ve yüzdelik hesaplama, verilerin dağılımı, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma verilerinin değerlendirilmesi sonucunda; araştırmaya katılmayı kabul eden çalışanların
yaş ortalamasının 28,72±6,93 olduğu, %59.4’ünün erkek, %62,5’inin bekar ve %50’sinin ortaokul veya lise
mezunu olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların %56,2 sinin kurum içerisinde hastalar tarafından fiziksel şiddete
maruz kaldıkları ve şiddete maruz kalanların %69,5’inin her gün veya haftada birkaç kez hastalar tarafından
şiddet gördükleri bulunmuştur. Şiddete maruz kalan kurum çalışanlarının %74,2’si şiddete maruz
kaldıklarında arkadaşlarının, %12,9’u ise kurumda görev yapan güvenlik personelinin kendilerine yardım
ettiklerini belirtmişlerdir. Çalışanların RHYİÖ toplam puan ortalamasının 64,09±1,40 olduğu saptanmıştır.
Çalışanların cinsiyetleri, medeni durumları, yaşları ve kurumda çalışma süreleri ile RHYİÖ toplam puan
ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Çalışanları kurum
içerisinde şiddete maruz kalmaları ile RHYİÖ toplam puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
Sonuç: Yapılan çalışma ile çalışanların cinsiyetlerinin, yaşlarının, medeni durumlarının ve kurumda çalışma
sürelerinin ruhsal hastalığa yönelik inançlarını etkilemediği; kurum içerisinde fiziksel şiddete maruz kalanların
ise ruhsal hastalığa yönelik olumsuz inançlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda
bakım merkezlerinde şiddeti önlemek için alınan tedbirlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi ve yeni tedbirlerin
alınması; bu çalışmanın daha büyük evrenlerde çalışılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: bakım merkezi, ruhsal hastalığa yönelik inançlar, şiddet
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[PS-146]-Hemşirelerde psikolojik dayanıklılık
Olcay Çam1, Ayşe Büyükbayram2
1Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı, İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,Ruh Sağlığı ve Psikiyatri
Hemşireliği Anabilimdalı, İzmir
2İzmir

Psikolojik dayanıklılık; bir travma, bir tehdit, bir trajedi veya ailesel ve ilişkisel sıkıntılar, ciddi sağlık
problemleri, işyeri ve parasal sorunlar gibi önemli stres kaynaklarına karşı;kişinin uyum sağlama süreci,
kendisini toparlama gücü veya değişimin, felâketlerin başarılı biçimde üstesinden gelebilme yeteneğidir(1,2).
Hemşirelerin iş yaşamında doğrudan yada dolaylı olarak birçok sıkıntılı ve travmatik durumlarla
karşılaşmaları; fiziksel ve ruhsal durumlarını olumsuz etkilemekte, tükenmişlik yaşamalarına, iş ve yaşam
doyumlarının azalmasına neden olabilmektedir(2,3,5). Hemşirelerin beklenmedik olumsuz deneyimler
yaşarken strese karşı kontrol sağlamaları ve meslektaşlarıyla olan olumlu ilişkileri sonucunda psikolojik
dayanıklılıklarının geliştiği;öz güvenlerinin ve otonomilerinin arttığı, sıkıntılarla baş edebilme, duruma uyum
sağlama becerilerinin ve travmatik büyümenin geliştiği, iş ve yaşam doyumlarının arttığı, tükenmişlik
duygularının azaldığı belirtilmektedir(2,3,5). Hemşirelerde psikolojik dayanıklılığın gelişmesini etkileyen
kişisel koruyucu faktörlerin; iyimserlik, bilişsel esneklik, özgecilik, otonomi, mizah duygusuna sahip olma,
kişinin kendini ve yaşamı kabulü, açıklık, yaratıcılık, olumlu düşünme, kişinin kendisini takdir etmesi, olumlu
kişilik yapısı, geleceğe yönelik olumlu beklentilerin olması ve duygusal zekâ becerileri gibi etkenler olduğu;
sosyal ve mesleki faktörlerin ise sosyal destek sistemlerine sahip olma, mesleki deneyimin olması, işe yönelik
olumlu tutuma sahip olma, meslektaş ve ekip desteğinin olması, stresörleri tanımlama-uygun çözümler
uygulama, sorunları, bilgi ve deneyimleri paylaşma, meslektaşların başarılarını takdir etme gibi etkenler
olduğu;hemşirelerde psikolojik dayanıklılığı artırmak için bu faktörleri geliştirmenin önemli olduğu
belirtilmiştir(2,3,4,6).
Sonuç olarak hemşirelerde psikolojik dayanıklılığı artırmaya yönelik; iş hayatında karşılaşılan sorunlarla nasıl
baş edileceği konusunda işyeri ve okul eğitimlerinin yapılmasının; stresle başa çıkma, sorun çözme, iletişim
teknikleri konularında eğitim programlarının ve duygusal zeka becerilerini geliştirmeye yönelik okullarda ve iş
yerlerinde “duygusal zeka beceri geliştirme eğitimi” gibi programlarının uygulanmasının; bilişsel davranışsal
terapi, sanat terapisi uygulamalarının;seminer ve konferanslara hikayelerini anlatma, şiir, otobiyografi yazma
ve film gibi yaratıcı ifadeler kullanılmasının;dayanıklılığı etkileyen olası nedenlerin incelenmesi için odak grup
çalışmaların yapılmasının gerekli olduğu ve bu konuyla ilgili çalışmalar yapılmasının önemli olduğu
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, psikolojik dayanıklılık, psikolojik dayanıklılığı geliştirmek
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The resilience of nurses
Olcay Çam1, Ayşe Büyükbayram2
1İzmir

Ege University, Faculty of Nursing,Department of Mental Health And Psychiatric Nursing, İzmir
Katip Celebi University, Faculty of Health Sciences, Department of Mental Health And Psychiatric
Nursing, İzmir
2İzmir

Resilience is the adaptation process of an individual, the power to overcome change and destruction and put
herself/himself together in case of conditions such as trauma, threatment, tragedy, family and relationship
problems, diseases and financial problems that cause stress(1,2). When nurses face with traumatic situations in
their professional life either directly or indirectly affect their physical and psychological health adversely, and
cause
them
to
experience
exhaustion
and
dissatisfaction
in
their
life(2,3,5).
It is stated that when dealing with unexpected negative experiences, nurses can develop their resilience, selfconfidence,autonomy, the ability to cope with problems, adaptation, satisfaction and experience less exhaustion
and this is the result of their positive relation with their colleagues and their ability to control stress(2,3,5).
It is also expressed that the personal protective factors that influence the development of resilience are optimism,
cognitive flexibility,alturism,autonomy,sense of humour,acceptance of self and life;honest,andcreative, thinking
positively,appreciating oneself, positive character, having positive expectations about life and emotional
intelligence abilities.And the social and professional factors that affect the above mentioned resilience are having
social support systems,owning professional experience, having positive attitude towords job, being supported by
collegues and co-workers, defining things that cause stress and offering solutions to them, shairng problems,
knowledge and experiences, appreciating the success of the colleagues.These factors are all very important
therefore
they
have
to
be
further
developed(2,3,4,6).
Consequently, what needs to be done in order to develop the resilienceof the nurses is to organise education
programs about how to cope with problems in work place and schools, design programs such as“emotional
intelligence abilities development education”which focus on dealing with stress, communication techniques.It is
thought that cognitive behavorial theraphy, art theraphy applications, telling stories through seminars and
conferences,writing poems and autobiographies and filming and holding traget grup works to identify the reasons
that affect resilience are also very important.
Keywords: Nurse, resilience, to develop the resilience
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[PS-147]-Gazi Üniversitesi Hastanesi acil servis ve yoğun bakım kliniklerinde çalışan hemşirelerin
çatışma çözme algısı
Gülşah Ünal
Gazi Üniversitesi Hastanesi, Acil Servis,Ankara
Amaç: İnsanlar bakımından çatışma, gerek psikolojik gerekse de sosyo-psikolojik ihtiyaçların tatminine engel
olan sıkıntıların meydana getirdiği gerginlik halleridir. Çatışma yönetimi, çatışmanın teşhis edilmesi,
yoğunluğunun saptanması, bu yoğunluğun etkileri itibariyle değerlendirilmesi ile uygun müdahale
yöntemlerinin tespiti ve bunun sonuçlarının izlenmesi aşamalarını içeren bir süreç olarak ifade edilebilir. Bu
çalışmanın amacı Gazi Üniversitesi Hastanesi Acil Servis ve Yoğun Bakım Kliniklerinde çalışan hemşirelerin
karşılaştıkları çatışmaları çözme algılarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışma yapılacak olan kliniklere 20 Mart 2014 tarihinden itibaren iki hafta içinde 160 adet
anket dağıtılmış olup bunların 83 adedi geri dönmüştür. Anketler de iki form bulunmaktadır; ilk form
demografik bilgileri içerir, ikinci form ise Rahim Organizational Conflict Inventory-II ölçeğini içermektedir.
Toplanan veriler, Microsoft Office Excel programına aktarılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %93,9’unu kadınlar, %6,02’sini erkekler oluşturmaktadır.
Katılımcıların %57,8’i 26-35 yaş aralığında olmakla birlikte bunu, %31,3 ile 25 yaş altı hemşireler takip
etmektedir. Katılımcıların %86,7’si lisans mezunu olup, yüksek lisans mezun oranı %8,4 olarak hesaplanmıştır.
Çalışmaya katılan hemşirelerin %34,9’unun 1-5 yıl arasında çalışma süresi bulunmakta ve çalışanların %36,1’i
1-5 yıldır aynı kurumda çalışmaktadır.
Sonuç: Çalışmaya katılan hemşirelerin %48,1’i çatışma karşısında problem çözme yoluna gitmekte, bu yol
taraflar arasında işbirliğini ve her iki taraf içinde kabul edilebilir bir çözüm yolunu bulmayı amaçlamaktadır. Bu
oranı %25,3 ile uzlaşma takip etmekte olup, bu algıyı benimseyen kişiler kendi ve karşı tarafın çıkarlarını
dikkate alarak, karşılıklı fedakarlıkta bulunarak her iki tarafında kabul edebileceği bir çözüm bulmaya
çalışırlar. Hemşirelerin %19,2’si çatışmadan kaçınmayı tercih etmekte, %6,02’si karşı tarafı yatıştırıp onu
memnun etmek amacıyla farlılıkları göz ardı ederek iki taraf arasındaki ortak noktalara yoğunlaşmayı, kendi
çıkarlarından önce başkalarının çıkarlarını benimsemeyi, uyumu seçmişlerdir. Katılanların yalnızca %1,2’si
çeşitli biçimlerde güç kullanarak karşı tarafa kendi çözümünü empoze etmeye çalışmayı benimsemiş ve
zorlama yoluna gitmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çatışma çözme, hemşire, acil servis, yoğun bakım
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[PS-148]-Akademisyenlerin temel psikolojik ihtiyaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Süreyya Türk Öğün1, Doç. Dr. Gül Ünsal Barlas2, Dr. Nevin Onan2
1Hemşire

2Marmara

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı,İstanbul

Amaç: Araştırma, akademisyenlerin temel psikolojik ihtiyaç düzeyini belirlemek ve bu ihtiyaçları kişisel ve
mesleki özelliklerine göre incelemek amacıyla tanımlayıcı nitelikte planlandı.
Gereç-Yöntem: Araştırmanın örneklemini bir devlet ve bir özel üniversitede ortak olarak bulunan fakültelerde
görev yapan 156 akademisyen oluşturdu. Veriler, bilgi formu ve Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği kullanılarak
elektronik ortamda toplandı.
Bulgular: Çalışmada akademisyenlerin Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği alt boyutlarından özerklik puan
ortalaması 23,744 ± 4,446; yeterlik puan ortalaması 21,801 ± 2,983; ilişki puan ortalaması 29,494 ± 4,413’tür.
Bu bulgular akademisyenlerin kendilerini iletişime açık, özerk ve yeterli hissettiklerini göstermektedir.
Akademisyenlerin yaş, medeni durum, çocuk sayısı, öğrenim durumu, akademik unvan, statü, akademisyenliği
isteyerek seçme durumu ve günlük iş yükünü değerlendirme düzeyi göre alt boyutlardan özerklik, yeterlik,
ilişki puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir (p˃0.05). Akademisyenlerin
yönetsel görevinin olma durumu (t=2,217; p=0,028) ve gelir düzeyi değişkenleri (χ2K-W =6,463; p=0,040) ile
özerklik ihtiyacı puan ortalaması arasında anlamlı fark bulunurken; yeterlik ve ilişki ihtiyacı puanlarında bir
fark bulunmamıştır. Akademisyenlerin görev yapılan üniversiteye (Z=-2,194; p=0,028), cinsiyet (Z=-2,108;
p=0,035) ve mesleki kıdeme (χ2K-W =9,592; p=0,048) göre ilişki puan ortalamaları arasında anlamlı fark
bulunurken; özerklik ve yeterlik ihtiyacı puanlarında bir fark bulunmamıştır.
Sonuç: Akademisyenlerin genel olarak özerklik, yeterlilik ve ilişki boyutunda ihtiyaçlarının karşılandığı;
görevin yapıldığı yer, cinsiyet, mesleki kıdem, yönetsel görevin olma durumu ve gelir düzeyinin bu ihtiyaçları
farklılaştırdığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Akademisyen, psikolojik ihtiyaç, ihtiyaç doyumu, öz-belirleme kuramı
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Investigating the academic's basic psychological needs through different variables
Süreyya Türk Öğün1, Doç. Dr. Gül Ünsal Barlas2, Dr. Nevin Onan2
1Nurse

2Marmara

University Faculty of Health Sciences, Department of Psychiatry Nursing, İstanbul

Objective: This study is planned to be a descriptive study with The aim of determining the academic's basic
psychological needs and investigating these needs according to their personal and professional properties.
Materials-Methods: 156 academics who is attending at the associated faculties of a state university and a
private university contributes the sample of this descriptive study. All data is gathered on electronic media via
using information form and the scale of basic pschological needs.
Results: The average point of autonomy from the subdimensions of the scale of basic psychological needs is
23,744 ± 4,446; average point of competence is 21,801 ± 2,983; and the average point of relatedness is 29,494 ±
4,413. These findings shows that academics feel themselves as autonomous, competent and open to
relationship. It is established that there is no significant difference between the average point of relatedness
and autonomy subdimensions according to the age, marital status, number of kids, educational background,
academic title, academic status, the situation of voluntarily choosing to be an academic, the level of daily
workload assesment variables(p>0.05). While there is a significant difference between the average point of
autonomy need according to the situation of having an executive duty (t=2,217; p=0,028), income level
variables (χ2K-W =6,463; p=0,040); there is no significant difference on competence and relatedness needs.
While there is a significant difference between the average points of relatedness need according to attending
university (Z=-2,194; p=0,028), sex (Z=-2,108; p=0,035) and professinal seniority (χ2K-W =9,592; p=0,048);
there is no significant difference on competence and autonomy needs.
Conclusion: It can be inferred that the needs of academics is fulfilled regarding with dimension of autonomy,
competence and relatedness and the work place, sex, professional seniority, the situation of having an
executive duty and income level differentiates these needs.
Keywords: Academician, psychological need, need satisfaction, self-determination theory
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[PS-149]-Hemşirelerin kişilik özellikleri ve işyeri zorbalığı yaşama düzeyleri ilişkisi
Gönül Özgür1, Ayşegül Savaşan2
1Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2İzmir

Amaç: İşyeri zorbalığı,yöneticilerin,iş arkadaşlarının ya da astların saldırgan ve olumsuz davranışlarına sürekli
olarak hedef olma,kendini savunamayacak durumda olan bir bireyin, işyerindeki bir kişi ya da grubun
sistematik biçimde düşmanca ve etik olmayan davranışlarıyla karşılaşması şeklinde tanımlanmaktadır(1).İşyeri
zorbalığının nedenleri arasında kişilik özellikleri, sosyal ve örgütsel iş çevresi ve çalışma koşulları yer
almaktadır(1,2).İş yeri zorbalığı,hemşirelerin performansını etkileyebileceği gibi ruh ve fizik sağlığı yanı sıra
toplumsal yaşamını da olumsuz etkilemektedir.Hemşirelerin kişilik özelliklerinin işyeri zorbalığı düzeyine
etkisinin incelenmesi, araştırmanın amacını oluşturmaktadır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişkisel tipteki bu araştırmanın evrenini,2013 yılında,bir üniversite
hastanesinde çalışan 804 hemşire,örneklemini tabakalı rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 260 hemşire
oluşturmuştur.Veriler “Hemşire Tanıtım Formu”,“Hacettepe Kişilik Envanteri”(HKE) ve“İşyeri Zorbalığı
Ölçeği”(İZÖ) ile toplanmıştır(1,3).Verilerin değerlendirilmesinde t testi,MannWhitney U,Kruskal Wallis,varyans
analizi,Korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalamasının 35.6±7.9 ve çoğunluğunun kadın olduğu,%51.9’unun gündüz
mesaisinde ve nöbetli çalıştığı,%44.6’sının mesleklerinden “memnun” oldukları ve %61.2’nin çalıştığı
bölümden “memnun” olduğu bulunmuştur,%59.6’sının iş yeri zorbalığı yaşadığı, yaşayanların ise en yüksek
oranda hekimlerden ve birlikte çalıştığı hemşirelerden bu davranışı gördüğü belirlenmiştir. HKE genel uyum
puan ortalamasının 107.34±20.77,kişisel uyum puan ortalamasının 48.76±13.15 ve sosyal uyum ortalamasının
59.5±8.95,İşyeri zorbalığı puan ortalamasının ise 33±1.05(22-120p) olduğu saptanmıştır. İşyeri zorbalığı puan
ortalaması ile HKE Genel Uyum, Sosyal Uyum ve Kişisel uyum alt ölçek puan ortalamaları arasında negatif
yönde,çok güçlü olmayan anlamlı ilişki bulunmuştur(p<0.05).
Sonuç: Hemşirelerin uyumlu kişilik özelliklerine sahip oldukları ve iş yeri zorbalığı ile çok fazla
karşılaşmadıkları,hemşirelerin genel uyum,sosyal ve kişisel uyumları arttıkça işyeri zorbalığını daha az
yaşandıkları sonucuna varılmış.Ancak iş yeri zorbalığı yaşadığını belirten hemşirelerin çokta az olmaması, bu
sonuçta soruların yanıtlanmasında kurum işleyişinin etkili olduğunu düşündürmektedir.Kurumların bu
özellikteki araştırmaları önemsemeleri,yetersizlik ve zayıflıkları giderici etkinlikleri ve düzenlemeleri
yapmaları önerilmektedir.
Kaynaklar
1-Aydın O,Öcel H.İşyeri zorbalığı ölçeği:Geçerlik ve güvenirlik çalışması.Türk Psikoloji Yazıları,2009;12(24):94103.
2-Aydın Ş,Özkul E.İş yerinde yaşanan psikolojik şiddetin yapısı ve boyutları:4-5 yıldızlı otel işletmeleri
örneği.Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2007;7(2):169-186.
3-Özgüven İE.Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı.Odak Ofset;Ankara,1992:1-74.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Kişilik, iş yeri zorbalığı
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[PS-150]-Akademisyen hemşirelerin akademik güdülenme düzeyleri ve etkili etmenler
Gönül Özgür1, Gizem Beycan Ekitli1, Sultan Şahin Tosun2
1Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi / İzmir
Kocatepe Üniversitesi Hastanesi / Afyon

2Afyon

Amaç: Motivasyon; Bireyleri gereksinimleri doğrultusunda belirli bir amaca yönelten güçtür. Fizyolojik,
toplumsal ve psikolojik etkilerle davranış değişikliğine neden olur. İnsanlar yaptıkları işten zevk aldıkları
sürece daha etkin ve verimli çalışırlar. Çalışma yaşamında motivasyon, hizmet kalitesi, iş doyumu ve
memnuniyeti arttırmada önemli bir etmendir. Akademik motivasyon (güdülenme) ise bilimsel veya kuramsal
başarı olarak düşünüldüğünde, akademik yaşam için önemli bir etmendir. Akademisyen hemşirelerin de eğitim
etkinliklerini isteyerek üstlenmeleri, bu etkinliklerde kendilerini iyi hissedebilmeleri ve başarılı olabilmeleri
için motive olmaları gözardı edilmemelidir. Araştırma, akademisyen hemşirelerin motivasyon düzeylerinin,
kaynaklarının ve etkili etmenlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini 2009 yılında EÜ Hemşirelik Yüksekokulunda
görev yapan 117 öğretim elemanı, araştırmaya katılmaya gönüllü 100öğretim elemanı da örneklemi
oluşturmuştur. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Akademisyen Hemşirelerin Motivasyonlarını Etkileyen
Özendirici Faktörler Listesi”(ÖFL) ve “Akademik Güdülenme Ölçeği”(AGÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin
analizinde parametrik testlerden “t testi” ve varyans analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Öğretim elemanlarının yaş ortalaması 35.29±9.05’tir. Çoğunun son on yıl içinde mezun olduğu ve
bulundukları kurumdaki çalışma yıllarının da on yıl ve altında olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların
en fazla oranda araştırma görevlisi (%47) ve yardımcı doçent(%23), olduğu saptanmıştır. Motivasyonun
birincil kaynağı olarak “Etkin İletişim”(%26) belirtilmiştir. En fazla belirtilen diğer motivasyon kaynakları da
takdir edilme, kararlara katılım, yükselme, eğitim olanakları ve demokratik liderliktir. AGÖ puan ortalamasının
79.67±6.70(20-100p) olduğu; mezuniyet yılı, anabilim dalı, çalışma yılı ve akademik unvanın ortalama
puan üzerinde etkili olduğu saptanmıştır(p<0.05).
Sonuç: Akademik yaşamda motivasyonu arttırmada en fazla iletişimin önemli olduğu, öğretim elemanı
eğitiminin sürekli olası ve başarı beklentisin yüksek tutulmasının da akademik motivasyonu yükselttiği
sonucuna varılmıştır. Motivasyonu olumlu yönde etkileyen etmenlerin önemsenerek, değerlendirme ve destek
toplantılarının yapılması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akademisyen Hemşire, Motivasyon, Güdülenme
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Academician nurses academic motivation levels and affective factors
Gönül Özgür1, Gizem Beycan Ekitli2, Sultan Şahin Tosun3
1Assis.

Proff., EÜ Faculty of Nursing, Mental Health and Psychiatry Nursing Department

2Research
3Nurse,

Assist., EÜ Faculty of Nursing, Mental Health and Psychiatry Nursing Department

Afyon Kocatepe University Hospital.

Aim: Motivation is a force that directs individuals to a particulate purpose in accordance with their requirements.
It leads to changes in behaviors with physiological, social and psychological effects. Individuals work more
efficiently and productively when they satisfied with their occupations. Motivation in occupational processes is a
significant factor for quality of service, job satisfaction and complacency. Furthermore, academic motivation when
it assumed as an academic and/or theorical achievement, is also a significant factor for academic life. It should not
be ignored motivation of academician nurses for being volunteer, successful and comfortable in educational
activities. The purpose of this study was to define the academic motivation levels of academician nurses and
determine the sources and affective factors of motivation.
Method: This study was designed as descriptive type of research. The universe of the research consists of 117
academic nurses working in Ege University Faculty of Nursing and the sample consists of 100 academic nurses
who are volunteer, in 2009-2010 academic years. Data were collected by “Descriptive Information Form”, “The
Reinforcements Factors List of Academic Nurses Motivation (TRFL)” and “Academic Motivation Scale (AMS)”. In
the analysis of the data One Sample T Test and One Way ANOVA were used.
Results: The average of age was 35.29±9.05. It was identified that the vast majority of subjects graduated before
ten years and has been working in this situation for ten years at most. According to the data obtained in the
research, from the general proficiencies of subjects were a research assistant (%47) and an assistant professor
(%23). The primary source of motivation was identified as “Active Communication” (%26). The most mentioned
sources of motivation were appreciation, taking an active role in making decisions, educational opportunity and
democratic type of leadership. Average scores of AMS among the subjects were 79.67±6.70(20-100p), and there
were significant differences between AMS total score and the years of graduation, the departments which working
in, working years and academic titles (p<0.05).
Conclusion: It concluded that the communication is the most significant factor in academic life and the
sustainability of the education and the higher success expectancy are increase the academic motivation levels. It is
recommended to be aware of the affective factors of motivation positively, to do evaluate and to make support
meetings.
Key Words: Academician Nurse, Motivation, Reinforcement
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[PS-151]-Üniversite öğrencilerinin depresyon düzeylerinin incelenmesi
Esra Engin1, Gizem Beycan Ekitli1, Meltem Ağırman2, Burak Yurtseven3
1Ege

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi / İzmir
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi / İzmir
2Kartal

Amaç: Üniversiteye geçiş; gerek akademik gelişimleri, gerekse sosyal uyum düzeyleri açısından önemlidir.
Alışılan çevreden ayrılma nedeniyle destek kaynaklardaki sınırlanma, bireysel başetme yetersizliğiyle birlikte
bu dönemi psikolojik bir risk haline getirmektedir. Toplumumuzda ve üniversite öğrencileri arasında yardım
gerektiren ruhsal bozukluklar arasında en sık depresyon yaşanmakta ancak çoğunlukla gözden kaçırılmaktadır.
Depresyon kişi-çevresi açısından yaşam doyumu ve işlevsellikte düşüşe neden olmasından dolayı bu araştırma
öğrencilerinin depresyon düzeylerini ve ilişkili etmenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Evrenini bir üniversitenin sosyal, fen ve sağlık bilimleri
fakültesi 2013 yılı öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmaya katılmaya gönüllü öğrenciler örneklemi
oluşturmuştur(n=437). Verileri “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Beck Depresyon Ölçeği”yle (BDÖ) toplanmış;
tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerden ‘ki kare’ testi kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin tamamına yakını bekar(%97.3) ve çoğunluğu 19-22 yaş grubunda (%67.5) ve yurt ve
öğrenci evlerinde(%83.3) yaşamaktadır. Çoğunun yaşadıkları yerden memnun olduğu(%65.9) ve yaşadıkları
kişilerle bazen sorun yaşadığı(%78.7); okudukları bölümü isteyerek seçtiği(%65.9) ve okullarından memnun
olduğu(%57.7) belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunun her zaman için sevildiklerini hissetmekte(%54.5), iyimser
olduklarını düşünmekte(%75.5) ve bazen yalnız olma eğiliminde(%68.6) olduğu; her zaman yaşamı değerli
bulduğu(%57.4) ve problemlerini kendi çözdüğü(%42.6) belirlenmiştir. Öğrencilerin %24.9’unun “hafif”,
%16.2’sinin “orta” ve %11.9’unun “ağır" düzeyde depresyonda olduğu saptanmıştır. Sosyodemografik
değişkenler, baba eğitimi ve bölümü isteyerek seçme durumu depresyon düzeyini etkilemezken; gelir düzeyi,
kardeş sayısı, yaşanmakta olan yer, yerden ve okuldan memnuniyet, anne eğitimi, sevildiğini ve yaşamın
anlamlı olduğunu düşünme, kendini iyimser algılama, problem çözme tutumu ve yalnızlığı isteme durumlarının
depresyon düzeyleri üzerinde etkili olduğu bulunmuştur(p<0.01).
Sonuç: Kardeş sahibi olmanın, aileyle birlikte yaşamanın, yaşanan yere ve okula memnuniyetsizliğin, daha az
sevildiğini ve yaşamın anlamsız olduğunu düşünme ve yalnız olma isteğinin üniversite öğrencilerinde
depresyon eğilimini ve şiddetini arttırdığı sonucuna varılmıştır. Mesleki tükenmişliğin yaygın olduğu
hemşirelik mesleğinin öğrencilerinin, profesyonel yaşamlarına duygusal olarak hazırlanmaları; bu kapsamda
danışmanlık birimlerince oryantasyon programlarına alınarak depresyon eğilimi açısından taranarak
desteklenmeleri, uyum becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal aktivitelere yönlendirilmeleri önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Depresyon, Tarama
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[PS-152]-Mobbing
Mehmet Karakaş, Arzu Yüksel
Aksaray Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,Aksaray
Mobbing; düşünce, inanç, etnik, cinsiyet ayrılığı, kıskançlık, haset duyma gibi her türden duygu ve faktörün öne
çıkabileceği bir psikolojik terördür. Mobbing (psikolojik şiddet) işyerinde; bir veya birkaç kişi tarafından diğer
bir kişiye yönelik olarak, sistemli bir şekilde düşmanca ve ahlak dışı bir iletişim kullanılarak uygulanan
psikolojik bir terör olarak tanımlanmaktadır.
Mobbing Sürecinde;
-Mobbing mağdurları: Genellikle; dürüst, çalışkan, kendilerini başkalarına beğendirme ihtiyacı içinde olmayan,
özgüveni yüksek, girişken, çalışkan ve nitelikli, kısmen yargılayıcı, ancak suçlayıcı olmayan, kişilerle ve olaylarla
değil, düşüncelerle uğraşmayı amaç edinmiş insanlardır.
-Mobbing uygulayanlar: Çalışılması zor kişilerdir, düşmanlık duyguları yüksek insanlardır. Güçlü düşmanlarını
zayıflatmak ve yok etmek için ellerinden geleni yaparlar; ancak düşmansız da duramazlar.
-Mobbing izleyicileri: İş arkadaşları, amirler ve yöneticiler gibi sürece doğrudan doğruya karışmayan, ancak bir
şekilde süreci algılayan, bazen de sürece katılan kişilerdir.
Leymann mobbing sürecinde beş aşama tanımlamıştır;
1.Tanımlama aşaması: Sıkıntılı bir olay yaşanır, henüz mobbing davranışı yoktur ama tepkiler tacize dönüşme
potansiyeli taşır. Bu aşamada mobbing mağduru, iş çevresinde “asi”, “muhalif”, “öteki” veya “psikolojik
sorunları olan” biri olarak tanımlanmaktadır.
2.Anlaşmazlık aşaması: İş yaşamında meydana gelen bir anlaşmazlık durumu henüz mobbing olarak
nitelendirilmez. Ancak anlaşmazlık sonucunda diğer çalışanların çeşitli nedenlerle karşı tarafta yer alması
mağdurun izole edilmeye başlamasına neden olur.
3.Saldırganlık aşaması: Bu aşamada mağdura karşı karalama kampanyası başlatılır. Saldırgan tutumlar ve
psikolojik saldırılar, mobbing dinamiklerinin harekete geçtiğini gösterir.
4. Kurumsal güç aşaması: Yönetim, anlaşmazlıkta taraf olmasa da, iş yerinde uygulanan psikolojik şiddeti
görmezden gelerek, göz yumarak, durumu yanlış değerlendirerek, bazen de kışkırtarak, bu negatif döngüde işin
içine girer ve psikolojik tacize ortak olur. Böylece mağdur kurumsal güçle baş etmek zorunda bırakılır ve
kendini çaresiz olarak görür.
5. İşine son verilme aşaması: Sonuçta, işten kovulma veya zorunlu istifa söz konusudur. Yaşanan duygusal
gerilim sonucu, travma sonrası davranış bozuklukları ve psikosomatik hastalıklar ortaya çıkabilir. Mağdur işini
bırakmakla da duygusal taciz baskısından kurtulamaz.
Anahtar Kelimeler: mağdur, mobbing, şiddet
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[PS-153]-Mental health of freshman students: a longitudinal study
Marzieh Momennasab, Sied Saeed Najafi
Nursing Department, Nursing and Midwifery school, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
Objective: The aim of this study was comparison of first year medical and nursing students’ mental health in
Lorestan University of Medical Sciences in south west of Iran.
Materials-Methods: In this longitudinal study 102 medical and nursing students completed the general health
questionnaire (GHQ-28) two times. First at the beginning of the first semester and then at the end of second
semester of first year. GHQ-28 is one of the most valid and reliable instruments for screening the mental health
disorders in adults which consists of four 7-item sub-scales (somatic symptoms, anxiety/insomnia, social
dysfunction and severe depression. Demographic and descriptive information were collected separately. Data
analysis was done by SPSS.
Results: The majority of participants were female (76.5%) and single (98%). Likert scoring method of GHQ
showed a cutoff point of 22. The average of scores was 17.84±6.63 in the first and 24±7.26 in the second stage
which showed a significant difference (p= 0.001). According to the results the percentage of students with mental
disorders was 13.73% at the beginning and 34.32% at the end of first year of education. There was a significant
difference in depression, anxiety, and somatic symptoms subscales in two stages (p< 0.05).
Conclusion: The increase in the prevalence of mental health disorders especially depression, anxiety and somatic
symptoms in the first year students is alarming and reveal the need for appropriate support services for them.
Keywords: Mental health, freshman, nursing students, medical students, longitudinal study.
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[PS-154]-Living with and caring for patients with alzheimer’s disease in nursing homes
Shahrzad Yektatalab1, Farkhondeh Shirif2, Mohammad Hossein Kaveh3, Masoud Fallahi Khoshknab4,
Peyman Petramfar5
1Department

of Nursing, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
Based Psychiatric Care Research Center, Department of Nursing, Shiraz University of Medical
Sciences, Shiraz, Iran
3Department of Health Education, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
4Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
5Department of Neurology, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
2Community

Objective: This qualitative study explored the caring experiences of formal caregivers in nursing homes that can
improve the quality of care and patient’s quality of life.
Materials-Methods: This qualitative study used the principles of descriptive content analysis to analyze these
data. Our participants included 11 female and 3 male caregivers aged 25 to 38 years who were selected for
interviewing based on a purposive sampling method. The data were analyzed with a content analysis method.
Results: Nearly 900 initial codes were extracted and categorized into 6 main themes including "managing difficult
behaviors", "dependence on familial care", "continuum of different feelings", "care for a child", "living with the
patients" and "not understanding the patients", which was further analyzed in the two subcategories
"caring without enough information" and " a dead man moving".
Conclusion: The care provided by our informants was mainly influenced by attitudes, culture and religious beliefs
of caregivers about family attachment and ample driven reward of helping and caring frail or old people in Islam.
These cultural and religious beliefs could facilitate provision of care and confrontation with patients’ child-like
behaviors. It is suggested that employment of trained staff and plans for their continued
education can improve the quality of care and the quality of the patient's life.
Keywords: Alzheimer disease, Care experience, Patient, Nursing homes
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[PS-155]-Hemşirelik öğrencilerinin sosyotropi-otonomi kişilik özellikleri ile özgecilik düzeyleri
arasındaki ilişkinin incelenmesi
Oya Sevcan Orak1, Gözde Yıldız Daş2, Gonca Üstün2, Nurgül Karakurt3, Tuba Korkmaz4
1Ordu

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ordu
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Amasya
3Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakımı Bölümü,Erzurum
4Mevlana Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Konya
2Amasya

Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin sosyotropi-otonomi kişilik özellikleri ile özgecilik düzeyleri
arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan çalışma Şubat-Mart 2014 tarihleri arasında Amasya Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden çalışmaya katılmaya gönüllü olan 176 öğrenci ile
gerçekleştirilmiştir. Veriler “Veri Toplama Formu”, “Sosyotropi-Otonomi Ölçeği (SOSOTÖ)” ve “Özgecilik Ölçeği”
kullanılarak toplanmıştır. SOSOTÖ 60 maddeden oluşan bir ölçektir. 30 madde sosyotropi alt ölçeğine, 30
madde otonomi alt ölçeğine aittir. Yüksek puanlar; Sosyotropi alt testinde yüksek sosyotropik kişilik
özelliklerine işaret eder. Otonomi alt testinden alınan yüksek puanlar ise yüksek düzeydeki otonom özellikleri
göstermektedir. Özgecilik ölçeğinde 20 madde bulunmaktadır. Ölçeğin aile boyutuna ait 5 (1-5) madde, sosyal
boyutuna ait 5 madde (6-10), yardımseverlik boyutuna ait 5 madde (11-15), sorumluluk boyutuna ait 5 madde
(16-20) bulunmaktadır. Dört boyutun tümünden elde edilen puanların toplamı özgecilik düzeyini belirleyen
puanıdır. Puan yüksekliği; özgecilik düzeyinin yüksek olduğunu, düşüklüğü ise özgecilik düzeyinin düşük
olduğunu göstermektedir. Veriler SPSS 17,0 programıyla değerlendirilmiş ve tanımlayıcı istatistikler, t testi,
ANOVA ve Spearman Korelasyon testi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,98±1,95’dir. %31,3’ü 3. Sınıf, %81,8’i kızdır.
Özgecilik ölçeği toplam puanı ile sosyotropi ve otonomi alt ölçekleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı
değildir (p>0,05). Hemşirelik öğrencilerinin barınma sağladığı yere göre özgecilik toplam puanından (p<0,05),
özgecilik ölçeğinin aile boyutundan (p<0,01) ve sosyal boyutundan (p<0,05) aldıkları puanlar arasındaki fark
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Öğrencilerin sürekli katıldığı sosyal etkinliğin olması durumuna göre
sosyotropi alt ölçeğinden (p<0,05), özgecilik ölçeğinin sosyal boyutundan (p<0,01) aldıkları puanlar arasındaki
fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Sonuç: Çalışmada hemşirelik öğrencilerinin sosyotropi-otonomi kişilik özellikleri ile özgecilik düzeyleri
arasında ilişki bulunamamıştır. Öğrencilerin tek başına evde kalması özgecilik düzeyini olumsuz
etkilemektedir. Öğrencinin sürekli katıldığı bir sosyal etkinliğin varlığı otonomiyi ve sosyal özgecilik düzeyini
olumlu yönde etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: hemşirelik, otonomi, öğrenci, sosyotropi
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The analysis of the relation between the sociotropical-autonomical characteristics of nursing students
and their level of alturism
Oya Sevcan Orak1, Gözde Yıldız Daş2, Gonca Üstün2, Nurgül Karakurt3, Tuba Korkmaz4
1 Ordu University School of Health, Department of Psychiatry Nursing,, Ordu
2Amasya University School of Health, Department of Nursing, Amasya
3Atatürk University Health Services Vocational School, Department of Elderly Care,Erzurum
4Mevlana University School of Health, Department of Nursing, Konya

Objective: This research is conducted with the aim of analyzing the relation between the sociotropic and
autonomical characteristics of nursing students and their level of alturism.
Material-Method: This descriptive research was conducted in February-March 2014 with 176 Amasya University
School of Health Department of Nursing students who voluntarily agreed to take part in the research. Data is
collected via “Data Collection Form”, “Sociotropy-Autonomy Scale” (SAS) and “Alturism Scale”. “SociotropyAutonomy Scale” is consisted of 60 items, 30 of those belong to sociotropy subscale and the other 30 to autonmy
subscale. High points received from sociotropy subtest indicate significant sociotopic characteristics and high
points received from autonomy subtest indicate high autonomical characteristics. There are 20 items in alturism
scale. 5 (1-5) of those belong to family dimension, 5 (6-10) belong to social dimension, 5 (11-15) belong to
benevolence, 5 (16-20) belong to responsibility. The total points received from all four dimensions determine the
level of alturism. High points mean that the level of alturism is high and low points mean that the level of alturism
is low. Data is evaluated via SPSS 17,0 programme and descriptive statistics, t-test, ANOVA and Spearman
Correlation test are used.
Findings: The average age of the students who took part in the research is 20,98±1,95. %31,3 are sophomores
and %81,8 are female. There is a statistically insignificant relation between the total points of alturism scale and
sociotropy and autonomy subscales (p>0,05). The difference between the points received from the accommodation
dimension (p<0,05), family dimension (p<0,01) and social dimension (p<0,05) of alturism scale is statistically
significant. The difference between the points received from sociotropy subscale in accordance with the social
events that she attends regularly (p<0,05) and social dimension of alturism scale (p<0,01) is statistically
significant.
Result: The research indicates that there is no relation between nursing students’ sociotropic and autonomical
characteristics and their level of alturism. Living alone affect their lvele of alturism. A social event that a student
attends regularly positively affects their level of autonomy and alturistics traits.
Key Words: nursing, autonomy, student, sociotropy
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[PS-156]-Bir grup psikiyatri hastasında ilaç uyumu
Simla Sineren, Rüveyda Yüksel
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu, Nevşehir
Amaç: Psikiyatrik hastalarda tedaviye uyumsuzluk diğer tıbbi durumlardan daha yüksektir. İlaç uyumsuzluğu
ise, tedavi etkinliğini olumsuz yönde etkileyen sorunların başında gelmektedir. Bu araştırmada, psikiyatri
hastalarında ilaç uyumununu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup, araştırmanın örneklemini Eylül 2013-Mart 2014 tarihleri
arasında Nevşehir Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde yatarak tedavi gören, çalışmaya katılmayı kabul eden,
anlama ve iletişime geçme konusunda sorunu olmayan 198 hasta oluşturmuştur. Uygulama öncesi gerekli
kurum izinleri ve hastalardan yazılı onamları alınmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Morisky
Uyum Ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların %71.2’si kadın, %28.8’i erkektir. Katılımcıların %41.4’ü ilkokul mezunu, %74.7’si
çalışmıyor ve %53’ü sosyoekonomik düzeyini orta olarak değerlendirmektedir. Katılımcıların %25.8’i 26-35
yaş aralığındadır. Katılımcıların %67.7’si duygudurum bozuklukları, %25.8’i anksiyete bozuklukları, %6.6’sı
psikotik bozukluklar tanılarıyla izlenmektedir. Katılımcıların %75.8’i 1-5 yıldır, %16.2’si 5-10 yıldır, %8.1’i ise
10 yıldan fazladır ilaç kullanmaktadır. Katılımcıların %52.5’ine kullandıkları ilaçların yan etkileri hakkında
bilgilendirme yapılmamıştır. Katılımcıların %48.5’i ilaç yan etkisine bağlı sorun yaşadığını belirtmiştir.
Katılımcıların %49.5’’inin kendi kararı ile ilaç bırakma girişimi olmuştur. İlaç bırakma girişimi olan
katılımcıların (n=98) % 46.9’u ilaçların iyileştirdiği ve devam etmeye gerek kalmadığını düşündüğü için,
%21.4’ü ilacın yan etkileri nedeniyle, %15.3’ü ilaçların etkisiz olduğunu düşündüğü için, %16.3’ü ilacını almayı
sürekli
unuttuğu
için
ilaç
kullanmayı
bıraktığını
belirtmiştir.
Katılımcıların %55.1’inin ilaç uyumu orta, %23.2’sinin yüksek, %21.7’sinin ise düşüktür.
İlaç yan ekisine bağlı sorun yaşayan katılımcıların ilaç bırakma girişimi ilaç yan etkisine bağlı sorun yaşamayan
katılımcılara göre daha yüksek bulunmuş; aralarındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu
belirlenmiştir (p=0.001). Ayrıca ilaç bırakma girişimi olmayan katılımcıların ilaç uyumu ilaç bırakma girişimi
olan katılımcılara göre daha yüksek bulunmuş; aralarındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu
belirlenmiştir (p=0.000). Ancak ilaç yan etkisine bağlı sorun yaşama ile ilaç uyumu arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Sonuç: Sonuç olarak, ilaç bırakma girişimi varlığının ilaç uyumunu olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İlaç, İlaç uyumu, Psikiyatri
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[PS-157]-Elderly patient’s perception of privacy: a qualitative study
Camellia Torabizadeh1, Alireza Moayedi2
1Camellia

Torabizadeh, Shiraz University of MedicalSciences(SUMS),Fatemeh(pbuh) Nursing and
Midwifery School
2Alireza Moayedi,Shiraz University of Medical Sciences(SUMS)
Introduction: Patient’s privacy is often devalued, and its promotion is crucial. Individual social and cultural
backgrounds in different healthcare settings may influence preservation of patient’s privacy in various
sociocultural contexts.
Objective: This study was conducted to explore patients’ perception of privacy in Iranian healthcare centers.
Materials-Methods: With the use of purposeful sampling, 20 patients were interviewed over a 9-month period in
three hospitals affiliated with the government. They were questioned about experiences related to patients’ respect
to privacy in health care centers. Data were analyzed using qualitative content analysis and constant comparison
techniques.
Results: Data analysis identified seven categories and three themes. Respondents expressed their expectations and
attitudes about privacy by the following themes: violation of respect, unavailable resources and private space.
Conclusion: The findings indicate that almost no patient is satisfied with the quality of services with respect to
maintenance of their privacy. The hospital environment and staff behaviour can influence or threaten patient’s
privacy. Healthcare professionals should be aware of the factors that violate or preserve privacy from the patient’s
perspective.
Keywords: Nursing, Ethics, Patient’s privacy, Qualitative research
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163,254,255,486,487
304,305
143
234,235
217,218,409,410
382
159,160,238,239,244,245,246,247
264,265
297
424,428
202
445
400,401
379,380,425,426
261
261,262
157,158
221
407,408
211,212
42
180,358,359,400,401,403,429,430,480,481
379,380
474,475
440

517

Emine Yılmaz
Emre Sarıçil
Emriye Hilal Yayan
Erman Yıldız
Esin Cerit
Esma Özmaya
Esra Engin
Esra Kabataş
Evrim Çelebi
Fadime Bingöl
Fahriye Oflaz
Farkhondeh Sharif
Fatemeh Ghamkhar
Fatma Ayhan
Fatma Demirkıran
Fatma Eker
Fatma Gül Kaya
Fatma Nevin Şişman
Fatma ÖZ
Fatma Özkan Tuncay
Fatma Sumeli
Fehime Layık Elmas
Feray Fatma Selvi
Feride Taşkın Yılmaz
Figen İnci
Figen Türk Düdükcü
Filiz Adana
Florence L. Pulido
Funda Aslan
Funda Başköy
Funda Kavak
Gamze Cebeci
Gamze Sarıkoç
Ganime Can
Giti Setoodeh
Giulia Ariela P. Navarro
Gizelle Anne D. Juico
Gizem Beycan Ekitli
Gizem Çelebi
Gonca Karayağız Muslu
Gonca Üstün
Gökçe Bağcı
Gönül Özgür
Gözde Gedik
Gözde Mısır
Gözde Yıldız Daş
Gül Ünsal Barlas
Gülay Taşdemir
Gülay Yeginoğlu
Gülay Yıldırım

343,344
431
490,492
492,493
183,184
208
53,54,180,400,401,402,432,508
240,241
289,290
488,489
92,93
323,445,511
399
366,438,439,484,485
81,83,144,147,148,294,295,297,298,321
225,226,363
181,182
393,394
107,109,156,203,204,205
195,196
341,342,446,447
328
256,257,468,669
193,194,411,412
178,179,183,184,376,377
161,162
144,296,297,329
382
374,375,
242,243
343,345,417,418
264,265
360,361,474,475
345,346
381
382
382
181,182,221,261,262,304,305,494,495,496,497,507,508
470,471
233
403,404,512,513
331
261,262,304,305,429,430,480,481,494,495,496,497,498,505,506,507
264,265
379,380
512,513
187,211,212,228,229,433,434,470,471,503,504
170,171,219,220
438
197,198

518

Gülay Yılmaz
Gülbahar Çetin
Gülfem Sakallıoğlu
Gülgün Durat
Gülgün Sevimligül
Gülsemin Bostanoğlu
Gülsen Bektaş
Gülsen Terakye
Gülseren Keskin
Gülsüm Ançel
Gülşah Acar
Gülşah Ünal
Gülşah Yüzeroğlu
Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu
Gümrah Duygu Atmaca
Günseli Turgut
Hacer Ak
Hacer Atik Tosunlar
Hacer Aydöner
Hacer Demirkol
Hacer Eşref Atik Tosunlar
Hacer Gök Uğur
Hamid Moharami
Hamide Erol
Handan Ankaralı
Hanife Doğu Adaş
Hatice Çalık
Hatice Durmaz
Hatice Günaydın
Hatice Güvendiren
Hatice Öner Altıok
Hatice Polat
Hatice Tambağ
Havva Gezgin Yazıcı
Havva Kaçan Softa
Havva Tel
Haydar Kaya
Hilal Çelik
Hilal Kaplan
Hilal Yıldırım
Hira Sema Kalkan
Hülya Arslantaş
Hülya Bilgin
Hülya Köksal
Hülya Uçukoğlu
İlkay Kayacan Keser
İlkay Keser
İlker Yılmaz
İman Chatrabgon

252,476
227,248
396
146,223,224,308,349,350,353,354
413,414
482,483
344
45,46,415,416
170,171,219,220,351,352,369,370,421,422,462,463
119,120,310,373
145,288,338,385,386,455,456,457
502
392
326,327,371,372
223,224,308,349,350,353,354
435
367,368
248
152,253
497,498
427
242,243
399
225,226
228,229
420
296
499
419
385,386
294,295
147,148
299,300,301,302,383,384
362
287,326,327,371,372,455,456,457
88,90,336,337,364,365,449,450,451,452
330
480,481
433,434
492,493
181,182
61,62,151,192,254,255,296,329,486,487
77,78
327
458
437
187,385,386,478,479
436
454

519

İsmet Timur
Jaedlyn P. Esalley
Jeanne A. Clement
Jobelle D. Mordenio
Kader Şarlak
Kadriye Aldemir
Kadriye Buldukoğlu
Kadriye Özaydın
Kathleen Wheeler
Kerime Bademli
Kevser Özdemir
Kevser Tarı Selçuk
Kübra Güngörmüş
ladan Zarshenas
Leyla Baysan Arabacı
Leyla Küçük
Leyla Yılmaz Aydın
Mahire Olcay Çam
Mahmut Evli
Mahmut Kılıç
Mahnaz Rakhshan
Makbule Batmaz
Maral Kargın
Marie Rosario M. San Andres
Martin Salzmann-Erikson
Maryam Ahmad
Marzieh Momennasab
Masoud Fallahi Khoshknab
Masoumeh Fadaei
Medine Koç
Mehmet Karakaş
Mehmet Oğuz Çetin
Mehtap Çöplü
Mehtap Kızılkaya
Mehtap Uzel
Melek Sarıgöz
Melike Ayça Ay
Melike Dişsiz
Melike Ertem
Meltem Ağırman
Meltem Meriç
Menekşe Arslan
Meral Çelik Arnik
Meral Demiralp
Meral Kelleci
Merve Acar Çetinkaya
Merve Asar
Merve Güleşen
Merve Kaval
Merve Özcan

470,471
382
41,69
382
233
411,412
43,44,145,338,385
157,158
48,68
114,116,385,386
146,223,225,349,350,353,354
167,168,466,467
335,378,499
454
407,408
73,74,185,186,341,342
225,226
49,50,59,60,157,158,358,359,500,501
448
167,168
445
356,357,362
289,290
382
47
263
391,510
511
399
222,334
509
389,390
366,484
294,295
460,461
429,430
204,205
328
236,337
508
213,395
446,447
477
70,71,138,360,361,440,474,475
99,100,208
437
318
435
407,408
242,243

520

Merve Özvatan
Merve Şahin
Merve Uğuryol
Mihriban Tuncer
Mine Ekinci
Miraç Kaygı Oğulluk
Mohammad Hossein Kaveh
Mohammad Hussein Nikoo
Mozhgan Rivaz
Mualla Yılmaz
Muhammed Alkayiş
Murat Boysan
Mustafa Başbozkurt
Mustafa Furkan Ürün
Müge Çabuk
Münevver Akın
Naci Yıldırım
Nadide Embel
Nalan Gördeles Beşer
Nalan Gülpınar
Nasibe Yağmur Filiz
Nazan Deniz Turan
Nazan Emil Öğünç
Nazan Kılıç Akça
Nazan Turan
Nazmiye Kocaman
Nermin Erdoğan
Nermin Gürhan
Nesibe Günay Molu
Neslan Ayar
Neslihan Çatal
Neslihan Keser Özcan
Neslihan Lök
Nesrin Aştı
Nesrin Çunkuş
Nesrin Önder
Neşe Mercan
Nevin Günaydın
Nevin Onan
Nezihe Uğurlu
Nihal Bostancı Daştan
Nihan Akar
Nikki P. Balegan
Nilgün Kahraman
Nilgün Tuzsuz
Niloofar Pasyar
Nimet Cem Özdemir
Nimet Saygın
Nuray Demirci
Nuray Şahin Orak

470,471
144
304,305
138
258,335,343,378
181,182
511
445
454,456
149,150
259,260
256,257
474,475
139,140
151
227,248,328
202
181,182
178,179,376,377
446,447
317,317
253
234,235
464,465
373
86,87
425,426
174,175,206,207,240,241,253
161,162,336,337
446,447
457
97,98
385,386
101,104
329
197,198
291
441,442,443,444
211,212,433,434,470,471,503,504
146,308,317,318
165,166
355
382
135,244,245
326,327
445
402
437
439
472

521

Nuray Şimşek
Nurcan Kolaç
Nurcan Uzdil
Nurgül Karakurt
Nurgül Kurt
Nurhan Eren
Nurhayat Kılıç
Nursel Avşar
Nurten Gülsüm Bayrak
Nurten Seyis
Orhan Doğan
Orkun Erkayıran
Oya Sevcan Orak
Özge Kaynak
Özge Öner Kapısız
Özgül Ekiz
Özgül Taşkıran
Özgür Demir
Özlem Karadağ
Özlem Şahin Altun
Özlem Şimşek
Özlem Yalçın
Pelin Karaatlı
Pelin Karataş Hantal
Perihan Karadelioğlu
Peyman Petramfar
Pınar Çiçekoğlu
Pınar Harmancı
Pınar Soylu
Pooran Tavakkoli
Pymaneh Shokrollahi
Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar
Radife Bilgili Kaçmaz
Rana Can
Rohollah Abdolli
Rükuye Burucu
Rüveyda Yüksel
Sadiye Eryılmaz
Saeed Talebi
Safiye Yılmaz
Sakine Erakman
Sakineh Gholamzadeh
Saliha Alkan Hallaç
Satı Bozkurt
Satı Coşkun Dil
Satı Demir
Seda Kırmızı
Seda Öner
Selda Aydın
Selma Kaçar

183,184,436,448,464,465
393,394
448,490,491,492,493
512,513
472
63,154,155,234,235
165,166
446,447
356,357
242,243
371,372
298,321
242,243,512,513
146,223,224,308,317,318,349,350
228,229
446,447
341,342
192
163
202
353,354
446,447
329
298,321
396
511
230,231
347,348
149,150
381
454,519
389,390
494
229,300,301,302
323
161,162
514
446,447
391,399,510
394
459
323
413,414
221
139,140,143
164,199
211,212
363
152,153
341,342,446,447

522

Selma Sabancıoğulları
Sema İçel
Semih Yavuz
Semra Karaca
Serdar Sarıtaş
Serhat Böçkün
Serhat Çıtak
Serkan Temel
Serpil Çiftçi
Serpil Dursun
Serpil Kuş
Serpil Özdemir
Serpil Türkleş
Sevcan Toptaş
Sevgi Nehir Türkmen
Sevgi Türkmen
Sevil Albayrak
Sevil Çınar
Sevil Er
Sevim Buzlu
Sevinç Mersin
Sevinç Şıpkın
Seyhan Sarıtaş
Shahrokh Shirazi
Shahrzad Yektatalab
Shalini Patel
Sharmaine Khaye O. Boado
Sibel Arguvanlı Coban
Sibel Asi Karakaş
Sibel Coşkun
Sibel Körklü
Sibel Kul
Sibel Öztürk
Sibel Şentürk
Sied Saeed Najafi
Simge Şahin
Simla Sineren
Songül Duran
Songül Yaman
Soraya Ghadakpour
Sultan Şahin Tosun
Susanne Astrab Fogger
Süleyman Ümit Şenocak
Sümeyye Erbaş
Süreyya Türk Öğün
Şafak Taktak
Şaziye Özben
Şennur Küçükçoban
Şerife Karagözoğlu
Şeyda Dülgerler

193,194,195,196,411,412,413,414
258,366,484,485
371,372
211,212,228,229,433,434,470,471
417,418
458
477
139,140
409,410
405
315,316
264,266
149,150,332,333
203
189,190,215,249,250
214
379,380
374,375
141,142
396
440,473
176,177,324,325,369,370,397,398
417,418
399
511
263
382
415,416
141,142,201,202,256,387,388,405,468,469
232,233,431
495,496
438
460,461
464,465
391,510
259,260
514
303,339,340
379,380
454
506,507
72
298,321
433,434
503,504
169
446,447
423,424
197,198
57,58,432

523

Şeyda Öztuna
Şirivan Ürün
Şule Karadağ
Şükran Ertekin Pınar
Tuba Çömez
Tuba Korkmaz
Tuba Sever
Tufan Aslı Sezer
Tuğba Akyol
Tuğba Kola
Tuğba Pehlivan
Tuğba Siviloğlu
Tuğba Uzunçakmak
Tülay Demiray
Tülay Yılmaz Bingöl
Ümmügülsüm Gül
Ümran Dal
Üzeyir Garip
Veli Duyan
Veysel Kaplan
Yaghoub Nasiri
Yasemin Aydın
Yasemin Çekiç
Yasemin Kutlu
Yasemin Ucun
Yeter Sinem Üzar Özçetin
Yunus Kaya
Yüksel Can Öz
Zahra Dehghani
Zehra Akkaya
Zehra Tekin Şener
Zekiye Çetinkaya Duman
Zekiye Yaşar
Zeynep Aydın
Zeynettin Bilen
Zümra Ülker Dörttepe

453
211,212
296
197,198
341,342
512,513
378
374,375
189,190,214,215,249,250
488,489
185,186
157,158
167,168
392
364,365,449,450,451,452
344
392
458
206,207
217,218
399
446,447
310
75,76
306,307
159,160,238,239
156
211,212,433,434,470,471
322
259,260
335
114,116,236,237,347,348
264,265
211,212
470,471
478,479

524
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