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V. ULUSLARARASI IX. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ 

SONUÇ BİLDİRGESİ 

 

20-23 Kasım 2018 tarihinde, Paloma Foresta Resort&Spa Beldibi-Antalya’da 

gerçekleştirilen “İyileşme ve İyileştirme Yolunda Birlikte Güçlenme” temalı V. Uluslararası 

IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği kongresi kapsamında 51 davetli konuşmacı ile iki adet ikili 

konferans,  12  panel, bir uzmanla buluşma, iki bahçe oturumu ve bir forum gerçekleştirilirken; 

317 sözel bildiriden üç sözel bildiri sunulmadığı için; 314 sözel bildiri ve 60  poster bildiri 

sunumu yapılmıştır. Kongre kapsamında ayrıca “kronik psikiyatri hastaları ile çalışan 

hemşireler için motivasyonel görüşme becerileri, psiko-eğitim süreci ve grup liderliği kursu, 

kişilerarası ilişkiler psikoterapi kursu ve affetme eğitimi” adlı  dört ayrı kurs düzenlenmiştir.  

 

Türkiye, İsveç, Tayvan, Almanya, Bosna Hersek ve KKTC ‘den 426 akademisyen ve 

klinisyen hemşirenin  katıldığı V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi’nde; 

eğitim, uygulama, araştırma ve yönetimde yer alan tüm hemşirelik camiası arasında iyileşme 

süreçlerini hızlandırma, bilgi üretme ve uygulamaya aktarmada yeni işbirliği yollarının 

geliştirilmesi ve etkili iletişimin sağlanması  yönünde birçok konu tartışılmıştır. 

 

Kongre açılış programı kapsamında 13 Ekim 2018 tarihinde kaybettiğimiz değerli 

hocamız Prof. Dr. Nebahat Kum’u anma töreni gerçekleştirilmiştir. Tören kapsamında, Prof. 

Dr. Nebahat Kum’un yaşamı,  Psikiyatri Hemşireleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatma Öz 

tarafından sunulmuştur. Katılımcılar,  kongre boyunca Prof. Dr. Nebahat Kum adına açılan anı 

defterinde duygu ve düşüncelerini yazılı olarak paylaşmışlardır.  

 

Kongre kapsamında, iyileşme ve iyileştirmede bütünleşik bakım, iyileşme ve 

iyileştirmenin biyolojik izleri, iyileşme ve iyileştirmede inovatif yaklaşımlar, iyileşme ve 

iyileştirmede tamamlayıcı uygulamalar, iyileşme ve iyileştirme için birlikte güçlenmede etik ve 

yasal konular, iyileşme ve iyileştirmede birlikte güçlenme için işbirliği oluşturma, psikiyatri 

hemşireliği eğitiminde iyileşme ve iyileştirmenin öğretimi ve iyileşme ve iyileştirmede birlikte 

güçlenme için politika oluşturma gibi çok sayıda konu konferans ve panellerle ele alınmıştır. 
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Bu bildirgede kongrede gerçekleştirilen forum oturumundan, kongre değerlendirme 

formundan ve kongre kapsamında gerçekleştirilen diğer etkinliklerden elde edilen sonuçlar alt 

başlıklar halinde sunulmuştur. 

FORUM 

“Birlikte Güçlenmede Strateji Geliştirme” konulu forum kapsamında; hastaların, ailelerin, 

meslektaşların ve hemşirenin kendisinin iyileşmesine yönelik stratejilerin neler olabileceği 

tartışılmıştır. Bu bağlamda aşağıda belirtilen stratejilerin geliştirilmesi önerilmiştir. 

Hastaların güçlendirilmesine yönelik stratejiler;  

 Akademisyen ve klinisyen hemşirelerin işbirliği içinde hasta bireyi güçlendirmeye 

yönelik (psikoeğitim, fakındalık temelli uygulamalar, sanat terapi gibi.) müdahale 

programlarının geliştirilmesi ve uygulanması 

 

 Hemşirelerin bireylerin ruh sağlığını etkileyen durumlara yönelik (şiddet vb) ve 

özellikle  incinebilir gruplarda (Çocuk, yaşlı vb) ruh sağlığını koruma ve geliştirme 

çalışmalarında aktif rol alması 

 

 Hastaların sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşların yaptıkları uygulamalar konusunda 

bilgilendirilmesinin sağlanması 

 

 Medya aracılığıyla hastaları güçlendirme programlarının yapılması  

 

Ailelerin güçlendirilmesine yönelik stratejiler;  

 Hasta ailelerine yönelik müdahale programlarının uygulanması 

 

 Hasta kabulü, taburculuk süreci ve ayaktan tedavilerde hasta ailelerine yönelik 

eğitimlerin düzenlenmesi 

 

 Hasta ve hasta yakınlarının eğitimlere birlikte katılımının sağlanması 

 

Meslektaşların güçlendirilmesine yönelik stratejiler;  

 Psikiyatri Hemşireleri Derneği’ne üye sayısının artırılarak meslektaşlık bilincinin 

yaygınlaştırılması ve her bir üyenin dernek faaliyetlerinde aktif rol almasının 

sağlanması 
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 Derneğin bölge temsilciliklerinin artırılması ve alt çalışma gruplarının aktif çalışması 

 

 Meslektaşlar arası bağı güçlendirmek ve bu bağın devamlılığını sağlamak için belirli 

aralıklarla çalıştay, seminer, yaz kampı vb faaliyetlerin yapılması 

 

 Çalıştaylar kapsamında bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, klinik uygulamalara yön 

verecek uygulamaların tartışılması 

 

 Olgu sunumları aracılığıyla, hemşirelik modellerinin uygulamada kullanımlarının 

sağlanması 

 

 Psikiyatri hemşireleri için vaka yöneticiliği becerilerini geliştirecek çalışmalar 

yapılması 

 

 Klinik uygulamalarda planlı bakım sürecinin uygulanabilirliğini kolaylaştırmak ve 

yaygınlığını artırmak için otomasyon programlarının geliştirilmesi 

 

 Türk Hemşireler Derneği ile işbirliği yapılarak, hemşirelerin uzman oldukları alanlarda 

çalışmalarının desteklenebilmesi için hemşirelik yönetmeliğine madde eklenmesinin 

sağlanması 

 

 Alanda çalışan meslektaşları güçlendirmeye yönelik eğitim programlarının 

düzenlenmesi 

 

 Psikiyatri hemşirelerinin sivil toplum kuruluşlarında aktif rol alması ve yapılan 

çalışmaların medya aracılığıyla duyurularak, psikiyatri hemşireliği uygulamalarının 

görünürlüğünün artırılması  

   

 Diğer meslektaşların psikiyatri hemşireliği uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi ve 

olabilecek olumsuz algıların düzeltilmesine yönelik çalışmaların yapılması  
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 Alanda çalışan hemşirelerin görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmesi 

ve görev tanımları dışında çalışmamaları  

 Lisansüstü eğitim programlarının yönetmelikte tanımlanan psikiyatri hemşireliği 

alanındaki branşlara göre yapılandırılması ve istihdamının sağlanması 

 

 Yapılan lisansüstü tezlerin sonuçlarının uygulama alanındaki meslektaşlarla 

paylaşılması ve uygulamaya aktarılmasının desteklenmesi 

 

 Tezlerde tanımlayıcı çalışmalardan ziyade randomize kontrollü çalışmalara (RKÇ) 

öncelik verilmesi 

 Psikiyatri hemşirelerinin karar verici pozisyonlarda (bakanlık, yök vb) daha fazla görev 

alarak görünürlüğünün sağlanması 

 

  Psikiyatri hemşirelerinin profil çalışması yapılarak, uygun alanlarda istihdam 

edilmelerinin sağlanması  

 

 Kanıta dayalı uygulamalar ve makale okuryazarlığı konusunda eğitimlerin verilmesi 

 

 TRSM yönetmeliği ile hemşirelik yönetmeliği arasındaki uyumsuzluğun gündeme 

getirilerek, merkezde psikiyatri hemşiresi istihdamı, uzmanlık alanı olarak yeri ve 

ünvanı vb. konuların  çözümü için girişimlerde bulunulması 

 

Hemşirenin kendisinin güçlenmesine yönelik stratejiler;  

 Psikiyatri hemşirelerinin yaşadıkları güçlükler ve baş etme yolları konusunda  

paylaşımda bulunacakları networklerin oluşturulması 

 

 Hemşirelerin kendilerine vakit ayırması, ruh sağlıklarını geliştirmeye yönelik hobiler 

edinmesi 

 

 Hemşirelerin bireysel ve mesleki zorlanmaları için danışmanlık alabilecekleri  

 sürdürülebilir bir sistemin oluşturulması 
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Diğer; 

 Öğrenci hemşirelerin psikiyatri hemşireliğini daha yakından tanımaları için dernek 

bünyesinde öğrenci komisyonlarının kurulması, düzenli olarak psikiyatri hemşireliği 

öğrenci sempozyumlarının gerçekleştirilmesi 

 

 Lisans eğitimine kodlama, yazılım, matematik, fizik, kimya gibi genel kültür derslerinin 

dahil edilmesi 

 

 Öğrencilerin psikiyatri klinik uygulaması öncesi korku ve önyargılarından 

uzaklaştırılmasına yönelik uygulamaların (vaka tartışması, simülasyon uygulaması vb) 

yapılması 

 

 İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi pilot kurum kabul edilerek, liyezon psikiyatri 

hemşireliği uygulanmalarının diğer kurumlarda da uygulanmasının yaygınlaştırılması, 

KLP hemşirelerinin kliniklerde aktif görev almalarının sağlanması 

 

 Psikiyatri hemşireliği bakım uygulamalarının ücretlendirilmesi konusunda yasal 

düzenlemelerin yapılması 

 

 Türk Hemşireler Derneği ve Psikiyatri Hemşireliği Derneği’ne üyeliklerin on-line 

olarak yapılabilirliğinin sağlanması  

 

  Mesleki derneklere üyeliklerin zorunlu hale getirilmesi 

 

 Yönetici hemşirelere yönelik çalışmaların yapılması 

 

 Sağlık çalışanlarının intihar oranlarının düşürülmesi hususunda önlemlerin alınması 

 

  

 

ÖDÜLLER 

Kongre kapsamında psikiyatri hemşireliğini geliştirmeye yönelik nitelikli araştırmaları teşvik 

etmek amacıyla, kongre ana temasını yansıtan üç sözel ve üç poster bildiriye ödül verilmiştir.  
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Aynı zamanda sözel bildiri ödülü alan çalişmalar “Prof.Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu 

Teşvik Ödülü” ve bir sonraki psikiyatri hemşireliği kongresine ücretsiz kayit hakkı kazanmıştır. 

Ayrıca kongrede “Genç Araştırmacı Ödülü”, “Bakım Uygulamaları Ödülü” ve “Klinik 

Deneyim Ödülü” verilmiştir. Aynı zamanda Prof.Dr. Coşkun ŞARMAN tarafından “Türkiye  

Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfi” adına ödül verilmiştir.Özel Ödüllere ilişkin ayrıntılar aşağıdaki 

tabloda sunulmuştur. 

UPHK 2018 VERİLEN ÖDÜLLER 

 

ÖZEL ÖDÜLLER 

Ödülün Adı Araştırmacı/Araştırmacılar 

Klinik Deneyim Ödülü Doç. Dr. Nurhan Eren 

Genç Araştırmacı Ödülü Dr. Öğr. Üyesi Gül Dikeç 

Bakım Uygulamaları 

Ödülü 

Dr. Öğr. Üyesi Aysel Karaca 

SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLLERİ 

Ödülün Adı Araştırmacı/Araştırmacılar Çalışmanın Adı 

Sözel Bildiri Birincilik 

Ödülü 

Figen Şengün İnan - 

Neslihan Günüşen Partlak – 

Burcu Özkul - Nesrin Aktürk 

 

İyileşmede Bir Boyut: Meme 

Kanseri Sonrası Çalışma 

Yaşamına Dönme 

Sözel Bildiri İkincilik 

Ödülü 

Emine Yılmaz - Funda 

Kavak 

 

Şizofreni Hastalarında 

Farkındalık Temelli 

Psikoeğitimin İçgörü Ve 

İçselleştirilmiş Damgalanma 

Düzeyine Etkisi 

 

Sözel Bildiri İkincilik 

Ödülü 

Esra Uslu - Kadriye 

Buldukoğlu 

 

Telefon Temelli Hemşirelik 

Müdahalesinin Şizofreni 

Hastalarının İlaç Tedavisi 

Uyumuna Etkisi 
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Sözel Bildiri Üçüncülük 

Ödülü 

 

Esra Engin - Ayşegül Bilge 

 

Affetme Eğitiminin Etkililiği  

 

Sözel Bildiri Üçüncülük 

Ödülü  

Funda Gümüş - Gül Ergün - 

Gül Dikeç 

 

 

 

Çocukları DEHB Tanısı Alan 

Ebeveynlere Verilen 

Psikoeğitimin Bakım Verenin 

Stres Üzerine Etkisi: 

Randomize Kontrolü Çalışma 

POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ 

Ödülün Adı Araştırmacı/Araştırmacılar Çalışmanın Adı 

Poster Bildiri Birincilik 

Ödülü 

Ezgi Seyhan Ak, Özgür 

Sema Acı, F. Yasemin Kutlu 

 

Obezite Cerrahisi Öncesinde 

Ve İyileşme Sürecinde 

Uygulanan Psikososyal 

Girişimler: Sistematik Literatür 

İncelenmesi 

Poster Bildiri İkincilik 

Ödülü 

Burcu Özkul, Neslihan 

Günüşen Partlak 

 

Lise Öğrencilerinde Depresif 

Semptom Sıklığının Ve 

Etkileyen Faktörlerin 

İncelenmesi: Epidemiyolojik 

Bir Araştırma 

Poster Bildiri Üçüncülük 

Ödülü 

Abdurrahman Yakışır, 

Zekiye Çetinkaya Duman 

 

Toplum Ruh Sağlığı 

Merkezlerinden Hizmet Alan 

Kronik Ruhsal Bozukluğu Olan 

Bireylerin İnternette Ruhsal 

Sağlıkları İle İlgili Bilgi Arayışı 

Davranışlarının İncelenmesi 

 

SESSİZ MÜZAYEDE 

Sessiz müzayede kapsamında gönüllü katılımcılar tarafından bağışlanan ürünler satışa 

sunulmuş ürünlerden toplam 2.065 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelir, bir sonraki 

kongrede lisans öğrencilerinin katılımına destek amacıyla kullanılmak üzere Psikiyatri 

Hemşireleri Derneği'ne aktarılmıştır.  
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KONGRE DEĞERLENDİRME  SONUÇLARI 

V.Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresini değerlendirmek amacıyla kongre 

değerlendirme formu oluşturulmuştur. Değerlendirmeler  beşli likert (Çok kötü, Kötü, Orta, İyi, 

Çok İyi) üzerinden alınmış olup, Bilimsel Program, Sosyal Program,  Organizasyon ve Ulaşım, 

Konaklama ve İkramlar şeklinde dört bölümden oluşmuştur. Bilimsel Program bölümünde, 

kongre tema ve alt temalarının seçimi, kongrenin logosu, kongre afişi, açılış, konferanslar, 

paneller, uzmanla buluşma, genç araştırmacılarla buluşma, klinik hemşireleri ile buluşma, 

forum, sözel ve poster bildiriler, kongre kapanış ve ödül töreni ve ödüllere ilişkin 

değerlendirmeler, sosyal program bölümünde ise masal dinletisi, film gösterimi, sessiz 

müzayede, standlar ve gala ile ilgili değerlendirmeler yer almıştır. Organizasyon bölümünde; 

kongre tarih seçimi, kongre yeri seçimi, kongrenin duyurulması, kongrenin duyuruları, kongre 

web sitesi, teknik destek, ses kalitesi, görüntü kalitesi, simultane sistem kalitesi ve yeterliği, 

salonlar için yönlendirmeler ve organizasyon firmasının ilgisine ilişkin değerlendirmeler yer 

almıştır. Ulaşım, konaklama ve ikramlar bölümünde; ulaşım, transfer saatlerinin düzeni, 

konaklama, çay-kahve arası ve ikram ve Yemek arası ve ikramlara ilişkin değerlendirmeler yer 

almıştır.  

 

Kongre değerlendirme formları sadece 53 katılımcı tarafından doldurulmuş ve bu geri 

bildirimler doğrultusunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

 

Katılımcı Profiline İlişkin Değerlendirme Sonuçları; 

Katılımcı profili incelendiğinde katılımcıların sadece 51’i geribildirim vermiştir.  

 Geri bildirim veren katılımcılardan 49’u kadın, 2’si erkektir. 

 Katılımcıların 40’ı Psikiyatri Hemşireleri Derneği’ne üye olduğunu, 11’i ise derneğe 

üyeliğinin bulunmadığını belirtmiştir. 

 43 katılımcı psikiyatri hemşiresi olarak, 2 katılımcı ise diğer alanlarda çalıştığını 

belirtmiştir. 

 Katılımcıların 10’u lisans ve lisansüstü öğrencisi, 35’i akademik personel ve 6’sı klinik 

hemşiresidir.  

 

Bilimsel Programa İlişkin Değerlendirme Sonuçları 
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 Kongre tema ve alt temalarının seçimi 53 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,  38 

katılımcı tema ve alt tema seçimini çok iyi, 11 katılımcı iyi, 23 katılımcı orta ve 1 

katılımcı kötü olarak değerlendirmiştir. 

 

 “İyileşme Ve İyileştirme Yolunda Birlikte Güçlenme” konulu panel 49 katılımcı 

tarafından değerlendirilmiş olup, katılımcıların 29’u paneli çok iyi, 15’i iyi, 4’ü orta ve 

1’i kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 “Ruh Sağlığı Bakımında İki İyileşme Modeli ” konulu panel 45 katılımcı tarafından 

değerlendirilmiş olup,   katılımcıların 21’i paneli çok iyi, 20’si iyi, 3’ü orta ve 1’i kötü 

şeklinde değerlendirmişlerdir. 

  “İyileşme Ve İyileştirmede Bütünleşik Bakım” konulu panel 37 katılımcı tarafından 

değerlendirilmiş olup,   katılımcıların 16’sı paneli çok iyi, 18’i iyi, 2’si orta ve 1’i kötü 

şeklinde değerlendirmişlerdir. 

 

  “İyileşme Ve İyileştirmenin Biyolojik İzleri” konulu panel 33 katılımcı tarafından 

değerlendirilmiş olup,   katılımcıların 13’ü paneli çok iyi, 18’i iyi, 1’i orta ve 1’i kötü 

şeklinde değerlendirmişlerdir. 

 

 “İyileşme Ve İyileştirmede Birlikte Güçlenme İçin Politika Oluşturma” konulu panel  

38 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,   katılımcıların 17’si paneli çok iyi, 19’u 

iyi, 1’i orta ve 1’i kötü şeklinde değerlendirmişlerdir. 

 

 “Psikiyatrik İyileşme Ve İyileştirmede Etik Ve Güvenlik Konuları” konulu panel 30 

katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,   katılımcıların 13’ü paneli çok iyi, 14’ü iyi, 

2’si orta ve 1’i kötü şeklinde değerlendirmişlerdir. 

 

  “İncinebilir Gruplarda İyileşme Ve İyileştirme” konulu panel 36 katılımcı tarafından 

değerlendirilmiş olup,   katılımcıların 19’u paneli çok iyi, 16’sı iyi ve 1’i kötü şeklinde 

değerlendirmişlerdir. 

 

 “Ruh Sağlığında İnovatif Yaklaşımlar” konulu panel 32 katılımcı tarafından 

değerlendirilmiş olup,   katılımcıların  15’i paneli çok iyi, 14’ü iyi, 2’si orta ve 1’i kötü 

şeklinde değerlendirmişlerdir. 
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  “Kronik Ruhsal Hastalıklarda İyileşme Ve İyileştirme” konulu panel 36 katılımcı 

tarafından değerlendirilmiş olup,   katılımcıların 17’si paneli çok iyi, 18’i iyi ve 1’i kötü 

şeklinde değerlendirmişlerdir. 

 

 “İyileşme Ve İyileştirme İçin Ayrımında Olma: Bir Değer Olarak Duyarlılık 

Üçlemesi” konulu panel 30 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,   katılımcıların  

11’i paneli çok iyi, 17’si iyi, 1’i orta ve 1’i kötü şeklinde değerlendirmişlerdir. 

 

  “İyileşme Ve İyileştirmede Birlikte Güçlenme İçin İşbirliği Oluşturma” konulu panel 

38 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,   katılımcıların 20’si paneli çok iyi, 17’si 

iyi ve 1’i kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 “İyileşme Ve İyileştirmede Sanatın Gücü” konulu panel 37 katılımcı tarafından 

değerlendirilmiş olup,   katılımcıların 19’u paneli çok iyi, 16’sı iyi, 1’i orta ve 1’i kötü 

şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 “Psikiyatri Hemşiresi Olarak Kendini İyileştirme” konulu paneli 37 katılımcı 

tarafından değerlendirilmiş olup,   katılımcıların 22’si paneli çok iyi, 14’ü iyi ve 1’i kötü 

şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 “Psikiyatri Hemşireliği Dergisi (PHD) Yayın Kurulu İle Buluşma: Yayın Süreçleri” 

konulu panel 33 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup, katılımcıların  21’i paneli 

çok iyi, 11’i iyi ve 1’i kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 “Uzmanla Buluşma” oturumu 33 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,  

katılımcıların 22’si oturumu çok iyi, 13’ü iyi, 2’si orta ve 1’i kötü şeklinde 

değerlendirmiştir. 

 

 “Genç Araştırmacılarla Buluşma” oturumu 35 katılımcı tarafından değerlendirilmiş 

olup,  katılımcıların 28’i oturumu çok iyi, 6’sı iyi ve 1’i kötü şeklinde değerlendirmiştir. 
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 “Klinik Hemşireleri İle Buluşma” oturumunu 39 katılımcı değerlendirmiş olup, 

katılımcıların 29’u oturumu çok iyi, 6’sı iyi ve 4’ü kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

Kongre Kapsamında Yer Alan Konferans/Panel/Sunu ve Forum Sürelerine İlişkin 

Değerlendirme Sonuçları; 

 

 Konferans süreleri 49 katılımcı tarafından değerlendirmiş olup, katılımcıların 22’si çok 

iyi, 22’si iyi, 3’ü orta ve 2’si kötü şeklinde değerlendirmişlerdir 

 

 Panellerin süreleri 42 katılımcı tarafından değerlendirmiş olup, katılımcıların 15’i çok 

iyi, 5’i iyi, 5’i orta ve 1’i kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 Forum süresi 33 katılımcı tarafından değerlendirmiş olup, katılımcıların 18’i çok iyi, 

12’si iyi ve 1’i kötü olarak değerlendirmiştir. 

 

Bildiri Sunumlarına İlişkin Değerlendirme Sonuçları; 

 

 Sözel bildiri sunum planı 46 katılımcı tarafından değerlendirmiş olup, katılımcıların 

16’sı çok iyi, 17’si iyi, 10’u orta, 2’si kötü ve 1’i çok kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 Sözel bildiri sunum süreleri 45 katılımcı tarafından değerlendirmiş olup, katılımcıların 

9’u çok iyi, 4’ü iyi, 12’si orta , 14’ü kötü ve 6’sı çok kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 Poster bildiri sunum planı 42 katılımcı tarafından değerlendirmiş olup, katılımcıların 

14’ü çok iyi, 19’u iyi, 6’sı orta, 1’i kötü ve 2’si çok kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 Poster tartışmalarının programdaki yeri 44 katılımcı tarafından değerlendirmiş olup, 

katılımcıların 16’sı çok iyi, 15’i iyi, 10’u orta, 1’i kötü ve 2’si çok kötü şeklinde 

değerlendirmiştir. 

 

Kongreye İlişkin Değerlendirme Sonuçları; 
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 Kongre genel memnuniyeti 20 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,  

katılımcıların 15’i çok iyi, 5’i iyi olarak değerlendirmiştir.   

 

 Kongre tarihinin seçimi 45 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,  katılımcıların  

20’si çok iyi, 14’ü iyi, 8’i orta, 2’si kötü ve 1’i çok kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 Kongre yerinin seçimi 48 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,  katılımcıların 35’i 

çok iyi, 10’u iyi, 2’si orta,1’i çok kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 Katılımcılar, kongrenin logusunu katılımcıların 45’i çok iyi, 5’i iyi, 2’si orta ve 1’i çok 

kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 Kongrenin afişini katılımcıların 45’i çok iyi, 6’sı iyi, 1’i orta ve 1’i çok kötü şeklinde 

değerlendirmiştir. 

 

 Kongrenin duyurulması 47 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,  katılımcıların 

34’ü çok iyi, 10’u iyi, 2’si orta ve 1’i çok kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 Kongre web sitesi 47 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,  katılımcıların 27’si 

çok iyi, 16’sı iyi, 3’ü orta ve 1’i çok kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 Kongre kapsamında verilen teknik destek 47 katılımcı tarafından değerlendirilmiş 

olup,  katılımcıların 36’sı çok iyi,  10’u iyi ve 1’i çok kötü olarak değerlendirmiştir. 

 

 Simültane çeviri hizmeti 47 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,  katılımcıların 

28’i çok iyi, 12’si iyi, 5’i orta, 1’i kötü ve 1’i çok kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 Organizasyon firmasının sunduğu hizmetler 48 katılımcı tarafından değerlendirilmiş 

olup,  katılımcıların 34’ü çok iyi,  10’u iyi, 2’si orta ve 2’si kötü olarak 

değerlendirmiştir. 
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 Ulaşım 45 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,  katılımcıların 26’sı çok iyi, 14’ü 

iyi, 2’si orta, 2’si kötü ve 1’i çok kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 Konaklama 46 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,  katılımcıların 36’sı çok iyi, 

6’sı iyi, 2’si orta, 2’si kötü ve 1’i çok kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 Kongre boyunca sunulan yemek ve ikram 48 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,  

katılımcıların 34’ü çok iyi, 9’u iyi, 4’ü orta ve 1’i çok kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 

 

Kongre Kapsamında Verilen Ödüllere İlişkin Değerlendirme Sonuçları; 

 

 Araştırma ödülü verilmesi 40 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,  katılımcıların 

20’si çok iyi, 15’i iyi, 3’ü orta ve 2’si çok kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 Genç araştırmacı ödülü verilmesi 39 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,  

katılımcıların 21’i çok iyi, 14’ü iyi, 2’si orta ve 2’si çok kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

  

 Bakım uygulamaları ödülü verilmesi 40 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,  

katılımcıların 21’i çok iyi, 16’sı iyi, 1’i orta ve 2’si çok kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 Klinik deneyim ödülü verilmesi 38 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,  

katılımcıların 22’si çok iyi, 14’ü iyi, 1’i orta ve 1’i çok kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 

Sosyal Programa İlişkin Değerlendirme Sonuçları; 

 

 Sosyal programda yer alan masal dinletisi 39 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,  

katılımcıların 26’sı çok iyi, 9’u iyi, 3’ü orta ve 1’i çok kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 Film gösterimi 36 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,  katılımcıların 19’u çok 

iyi, 13’ü iyi, 3’ü orta ve 1’i çok kötü şeklinde değerlendirmiştir. 
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 Sessiz müzayede etkinliği 41 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,  katılımcıların 

23’ü çok iyi, 14’ü iyi, 3’ü orta ve 1’i çok kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 Gala yemeği 23 katılımcı tarafından değerlendirilmiş olup,  katılımcıların 14’ü çok iyi, 

5’i iyi, 2’si kötü ve 2’si çok kötü şeklinde değerlendirmiştir. 

 

 

 

 

 

 

KONGREYE İLİŞKİN GENEL ÖNERİLER 

 Sözel bildirileri oturumlarının konu başlıklarına göre ayrılması 

 Doktora tezlerinin panel şeklinde paylaşılması 

 Sunum sürelerinin uzatılması 

 Kongrenin yurt dışında yapılması 

 Kongrenin katılımcılar tarafından uluslararası boyutta duyurulması 

 Katılımcıların kendi kurumlarında kongre çıktılarını ve derneğin faaliyetlerini 

duyurması 

 Klinisyen hemşirelerin yöneticilerinin, o ildeki akademisyenler tarafından ziyaret 

edilerek, hemşirelerin kongre katılımını desteklemeleri yönünde istekte bulunmaları 

 Kongre bülteninin (bilgi ve resim içeren) oluşturulması 

 Bahçe oturumları gibi oturumların tekrarlanması 

 Kongre ücretlerinin ekonomik olması 

 Kursların kongrenin öncesinde yapılmaya devam edilmesi, 

 Kurs ve çalışma gruplarının kongre kapsamından çıkarılarak yıllık eğitim programları 

şeklinde yapılması 

  Sonraki kongrelerde bu kongrede olduğu gibi yenilikçi organizasyonların devam 

ettirilmesi 

 Üniversitelerin  ev sahipliğinde kongre dışında çalıştay ve sempozyumların yapılması 

 Bir sonraki kongrenin bahar yarıyılında yapılması 

 Bir sonraki kongre kapsamında uydu sempozyumlarının da yer alması 
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 Kongrelerde KLP hemşireliği ile ilgili konulara daha fazla yer verilmesi 

 Bir sonraki kongrede önceki kongrenin sonuç bildirgesinin paylaşılması  

 Psikiyatri Hemşireliği Eğitimi Çalıştayı’nın  2019 yılında, İzmir Katip Çelebi 

Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde yapılması  

 Bir sonraki kongrenin 2020 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri 

Hemşireliği AD ve Psikiyatri Hemşireleri Derneği’nin işbirliği ile yapılması 

 

 

 

 


