
KANITA DAYALI HEMŞİRELİK 
UYGULAMALARINA DOĞRU 

Yeditepe Ü iversitesi Hasta esi He şirelik Hiz etleri 



Ka ıt Te elli Uygula a Gereksi i i 

• Bakı  aliyetleri de artış 

• Alışıl ış ve gele eksel akım yaklaşı ları 
• Hastaları  hatalı uygula a kaygısı 
• Hastaları  ilgi talepleri deki artış 

• Sağlık akı  uygula aları daki tutarsızlıklar. 
 

 



Kanıta Dayalı Uygulama (KDU) 
 

 

• 1970’lerin sonu--- Archie Cochrane 

 

• 1992 --- KANITA DAYALI TIP 

 

KANITA DAYALI UYGULAMA 

KANITA DAYALI KARAR VERME  v.b. 

 



Kanıta Dayalı Uygulama 

• Bakım ortamlarında hastalara en iyi 
bakımı sunabilmek için uygun kaynakları, 
hasta tercihlerini, klinik uzman 
görüşünü ve bilimsel araştırmalardan 
elde edilen eksternal klinik kanıtları bir 
araya getirme olarak tanımlanmaktadır. 



Hasta tercihleri 

• Bireysel değerleri,  
• Deneyimleri,  

• Riskleri kabul etme düzeyleri,  

• Bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumu, 
• Mevcut kaynakları,  
• Kendisine sunulan bilginin doğruluğu   
• Ailesi  



Klinik Uzman Görüşü 

• Hasta hak ve tercihlerinin dikkate alınması  
• Hizmet standartlarının düzenlenmesi 
• Uygulanması 
• Hasta ve uygulayıcılar arasında iletişim 

kurarak karar verilmesi 



Eksternal Klinik Kanıt 
• Hasta merkezli bilimsel araştırmalardan 

elde edilen kanıt anlamında 
kullanılmaktadır.  
 

• Eksternal klinik kanıtlar, önceki sağlık 
bakım uygulamalarını geçersiz kılmakta, 
daha etkili ve yeterli olduğu için önceki 
girişimlerin yerine geçmektedir. 



Uygulamada kullanılacak araştırma kanıtlarının 
hiyerarşisi; (Rantz, Knudsen; 2002) 
  

 

• Randomize klinik çalışmaların meta analizi 
• Kontrol gruplu randomize deneysel çalışmalar 
• Kontrol gruplu küçük randomize deneyler  

• Kontrol gruplu randomize olmayan çalışmalar 
• Kontrol grubu bulunmayan randomize olmayan çalışmalar 
• Tanımlayıcı, korelasyona dayanan, niteliksel çalışmalar 
• Olgu çalışmaları 

 

En güçlü kanıt 

En zayıf kanıt 



KANITA DAYALI UYGULAMA SÜRECİ 
Bakıma ilişkin klinik sorular 

 

Sistematik kanıt arama 

 

Elde edilen kanıtların değerlendirilmesi 
 

Uzman ve hasta görüşü/ uygulama 

 

Uygulamanın değerlendirilmesi 



 

 

KANITA DAYALI UYGULAMALAR VE  

HEMŞİRELİK 

YERİNE GETİREN 

DÜŞÜNEN 

•Çok iş yapma 

•Becerikli iş yapma 

•Psikomotor beceri gelişimi 

•Güvenli hasta bakımı 
•Bilimsel araştırma 

•Kanıta dayalı hemşirelik 



Kanıta Dayalı Uygulamalarda Hemşirelerin 
Sahip Olması Gereken Yeterlilikler 

• Hasta bakımını ilgilendiren konularda problem tanımı 
yapabilmeli, 

• Problemin çözümü için hangi bilginin gerekli olduğuna 
karar verebilmeli, 

• Etkili bir literatür taraması yapabilmeli, 
• Problemin çözümü ile en yüksek düzeyde ilişkili 

çalışmaları seçebilmeli, 
• Bulduğu kanıtların değerini tanımlayabilmeli, 
• Hasta değerlerinin seçilen uygulama sürecini nasıl 

etkileyebileceğini belirleyebilmeli, 
• Hastayı karar sürecine katabilmeli ve 

• Uygulamanın sonuçlarını değerlendirebilmelidir. 
 



KANITA DAYALI HEMŞİRELİK 
UYGULAMALARININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER 

• Hemşirelerin araştırma bilgi ve becerisi 
eksiklikleri 

• Kurumda araştırma kültürünün gelişmemiş 
olması 

• Hemşirelerin iş yükü / zaman yetersizlikleri 
• Bilimsel çalışmalara katılımdaki isteksizlik 

• Araştırma bulgularını okumadaki isteksizlik 

• Uygulamaların hayata geçirilmesinde diğer 
sağlık profesyonelleri ile yaşanan güçlükler 



KANITA DAYALI HEMŞİRELİK UYGULAMALARI İÇİN 
YAPININ OLUŞTURULMASI 

• Kurumun kanıta dayalı uygulamaları destekler yapıyı oluşturması 
 

• Araştırma bilgi ve becerisinin artırılması 
 

• Bilimsel etkinliklere katılımın sağlanması 
 

• Çalışmalar için kaynak ayrılması 
 

• İş yükünün dengelenmesi 
 

• Akademisyenler ile işbirliği sağlanması 
 

• Diğer sağlık ekibi üyeleri (özellikle hekimler) ile işbirliği ve destekleyici 
ortaklığın sağlanması. 



DENEYİMLERİMİZ 



Bili sel Araştır a Grubu 

• Kuru da yürütüle  he şirelik araştır aları ı, 
araştır a ıları ı ve ili sel faaliyetleri 
destekle ek üzere çalış aları ı 
sürdürmektedir. 

 

 



He şirelik Yayı ları Grubu 

• Kuru da He şirelik Hiz etleri e ait her türlü 
yayı  faaliyeti i izle ek, ili sel yayı  ve 
kay ak te i  et ek, yazarları ve 
araştır a ıları destekle ek üzere çalış aları ı 
sürdürmektedir. 

 



Veri Takip  A aliz ve İyileştir e Grubu 

• He şirelik akı  i dikatörleri i  a alizi, 
değerle diril esi ve u değerle dir eler 
so u u da akı  uygula aları ı  
geliştiril esi a a ıyla çalış aları ı 
sürdürmektedir. 



• He şireleri  ili sel ko gre, se pozyu , ko fera s ve 
se i erlere katılı ları ı  sağla ası, 

• Mesleki uz a lıkları ı geliştiri i sertifika progra ları ve 
kurslara katılı ları ı  sağla ası, 

• Ko gre ve se pozyu larda ildiri su u ları ı  
desteklenmesi, 

• Yıllık eğitim planlamasında hemşirelerin alanlarına 
yönelik araştırma önerileri sunmalarının istenmesi. 
 

. Araştır a Kültürü Geliştiril esi ve  
Mesleki Uz a lığı  Artırıl ası 



. He şirelik Araştır aları Altyapısı ı  
Geliştiril esi 

• He şireleri  ili sel araştır a yö te leri 
ko usu da yeterlilikleri i  artırıl ası; 

 

– Ka ıta Dayalı He şirelik Ko itesi üyeleri içi  akade ik 
düzeyde, araştır a yö te leri eğiti leri pla la dı. 

– He şirelikte Bili sel Araştır a Yö te leri eğiti i yıllık 
hiz etiçi eğiti  progra ı içerisi de pla la dı. 

– Bili sel Bilgiye Ulaş a eğiti i yıllık hiz etiçi eğiti  
progra ı içerisi e alı dı. 



• He şirelik akı  çıktıları ı değerle dire il ek üzere 
verileri  orga izasyo u u  sağla ası; 
 
– He şirelik Hiz etleri For  Ko itesi kuruldu (Ağustos 

2005) 
– He şirelik ta ıla a ve değerle dir e for ları 

oluşturuldu. 
– Tedavi ve akı  for ları oluşturuldu. 
– He şirelik akı ı ı değerle dir ek üzere akı  

i dikatörleri oluşturuldu. 
– For ları  doğru ve eksiksiz doldurul ası ı sağla ak üzere 

eğiti  verildi. 
– He şirelik verileri i  düze li topla ası a a ıyla ko trol 

siste leri geliştirildi. 
 

 
 



• He şirelik akı  uygula aları da güçlü ka ıtlara ve ili sel 
verilere ulaş a ola akları ı  değerle diril esi; 
 
– Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi 

• 180.000 kitap,  
• 2.000 adet çeşitli konularda film, kitap, dergi ve CD & DVD;  

• 3.255 elektronik dergi,  

• 786 basılı dergi;  
• 15 veritabanı üyeliği ve 8 deneme erişimli veritabanı,  
• 120 adet açık erişim  
• 9 ayrı katagoride 300 adet danışma kaynağı kaynağı 

bulunmaktadır.  
 
• O li e veri ta a ları 

 

– Hasta e içi de he şireleri  ulaşa ile ekleri veri kay akları 
oluşturul ası 

 
 

http://www.yeditepe.edu.tr/yeditepe/GetFile.aspx?aliaspath=%2fYeditepe+UniverSiteSi%2fBilGi+Merkezi%2fElektronik+Kaynaklar%2fAbone+Olunan+Veritabanlari
http://www.yeditepe.edu.tr/yeditepe/GetFile.aspx?aliaspath=%2fYeditepe+UniverSiteSi%2fBilGi+Merkezi%2fElektronik+Kaynaklar%2fDeneme+Amacli+Acilan+Veritaban
http://www.yeditepe.edu.tr/yeditepe/GetFile.aspx?aliaspath=%2fYeditepe+UniverSiteSi%2fBilGi+Merkezi%2fElektronik+Kaynaklar%2fAcik+Erisim+Kaynaklari
http://www.yeditepe.edu.tr/yeditepe/Yeditepe UniverSiteSi/BilGi Merkezi/Elektronik Kaynaklar/Veritabanlari/Abone Olunan Veritabanlari.aspx?cacheid=/Yeditepe%20UniverSiteSi/BilGi%20Merkezi/Elektronik%20Kaynaklar/Veritabanlari/Abone%20Olunan%20Veritabanlari


• Kuru da yürütüle  he şirelik araştır aları ı  
nitelik ve nicelik yönünden gözden geçirilmesi ve 
geliştiril esi; 

– Kuru da yapıl ış ve yapıl akta ola  tü  he şirelik 
araştır aları topla arak takip altı a alı dı. 

– He şirelik Hiz etleri Bili sel Araştır a Ö eri For u 
oluşturuldu. 

– He şirelik Hiz etleri Bili sel Araştır a Değerle dir e 
For u oluşturularak kulla ı  

– He şire araştır a ılara araştır a süre i de destek ol ak 
üzere rehberlik sistemi kuruldu. 

– Araştır aları  gereklilikleri doğrultusu da he şireler ile 
Akade isye  reh erler arası da koordi asyo  ve 
iş irlikleri oluşturuldu. 
 



•He şirelik Hiz etleri tarafı da  yayı la a ak 
her türlü ili sel yayı ı  gözde  geçiril esi ve 
geliştiril esi; 

– Hemşirelik yayınlarının sunumu amacıyla 
standartlar belirlendi. 

– Mevcut hemşirelik bakım talimat ve 
prosedürleri gözden geçirilip geliştirilerek 
hemşirelik uygulamaları için rehber oluşturma 
çalışmalarına başlandı. 
 



• Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları 
hastalara kaliteli ve güvenilir sağlık 
bakımını sağlamada önemlidir.  
 

• Kanıta Dayalı Hemşireliğin 
oluşturulabilmesi için hemşirelerin 
araştırma kültürünün geliştirilmesi ve 
kanıta dayalı uygulamaları destekleyecek 
bir yapının oluşturulması esastır.  
 

 



• Biz Yeditepe üniversitesi Hastanesi olarak 
hemşirelerimizin Kanıta Dayalı Hemşirelik 
Uygulamalarına Doğru başarıyla 
ilerleyebilmeleri için gerekli olanakları 
oluşturmada aktif rol üstlenmiş bulunmaktayız. 
 

• Tüm meslektaşlarımızı da yerine getirdikleri 
uygulamalarını bilimsel bilgi ve uzmanlığın 
gücüyle donatmaları konusunda çaba 
sarfetmeye davet ediyoruz. 


