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TÜRK CERRAHĐ VE AMELĐYATHANE 
HEMŞĐRELERĐ DERNEĞĐ BÜLTENĐ 

 Bu acı kayıptan sonra  03.06.2008 tarihinde olağanüstü genel kurulu yaparak derneği-
mizin yönetim kurulu belirlendi. 
 
Yönetim Kurulu    Denetim Kurulu 
Meryem Yavuz    Aliye Okgün 
Şenay Kaymakçı    Eda Dolgun 
Esma Özşaker    Güler Okyar 
Elif Dirimeşe 
Adelet Koca Kutlu 
 
 Yeni yönetim kurulumuz, derneğimiz için web sitesi oluşturulması ve Altıncı Türk 
Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresinin yapılması ile ilgili hazırlıkları başlattı. 
 
 Derneğimizin 26 Aralık 2008  tarihinde yapılan olağan genel kurul sonucunda dernek 
yönetim kurulumuz seçildi. 
 
Yönetim Kurulu    Denetim Kurulu 
Meryem Yavuz    Nergiz Ter 
Şenay Kaymakçı    Eda Dolgun 
Esma Özşaker    Güler Okyar 
Elif Dirimeşe 
Aliye Okgün 
 
 Bu bültenimizi değerli hocamız Prof. Dr. Alev Dıramalı anısına 3 - 6 Mayıs 2009 ta-
rihleri arasında Kuşadası Pine Bay Kongre Merkezinde yapılan Altıncı Türk Cerrahi ve Ameli-
yathane Hemşireliği Kongresi ile ilgili bilgilere ayırdık. 
  
 Kongre seyri boyunca sizlerin katkılarıyla beş panel, beş kurs, cerrahi hemşireliği ala-
nındaki tüm konularda 40 sözlü ve 97 poster bildiriden oluştu.  
  
 Cerrahi hemşireliği alanına sağladıkları katkılar, dostluk ve birlikteliği simgeleyecek 
bir ortam sağladıkları için kongremizde katkısı olan saygıdeğer hocalarımıza, tüm katılımcı 
meslektaşlarımıza, değerli destekleri olan katılımcı firmalara bizlerle birlikte oldukları için ve 
özel emek veren kongre düzenleme kurulu üyelerine ve Dalya Tur’a teşekkür ederim.  
 Yönetim kurulu adına tüm meslektaşlarımıza en içten sevgi ve saygılarımı sunarım. 
 
 
 
 
 Doç. Dr. Meryem Yavuz 

Dernek Başkanı 

 Değerli Meslektaşlarım, 
 Yeni bültenimizle sizlere merhaba derken derneğimizle ilgili bazı bilgi-
leri aktarmak istiyorum. 
  
 Cerrahi hemşireliğine büyük emeği geçen ve cerrahi hemşireliğinin bu 
günlere gelmesinde önemli yeri olan değerli hocamız Prof. Dr. Alev Dıramalı’yı 
16 Nisan 2008 tarihinde kaybettik. Hocamız 66 yıllık ömrünün 41 yılını hemşire-
lik mesleğine adamış, mesleğinde çeşitli görevlerde başarılı hizmetler verirken, 
yeniliklere açık olmuş, değişim ve gelişime önem vermiştir.  Sevgili Hocamız 
Prof. Dr. Alev Dıramalı’yı saygı ve rahmetle anıyoruz.   



TÜRK CERRAHĐ VE AMELĐYATHANE 
HEMŞĐRELERĐ DERNEĞĐ BÜLTENĐ 

 Kongrenin ilk paneli, "Dünya'da ve Türkiye'de cerrahi hemşireli-
ğinin gelişimi ve geleceğiydi." Hemşireliğin, kadının bakım verici rolüy-
le başladığı, modern anlamda Florance Nightingale’in hemşirelik eğiti-
mini başlatması ile geliştiği belirtildi. Cerrahi hemşireliğinin kapsamının; 
♦Ameliyat öncesi, sırası ve sonrası bakımın sağlanması, 
♦Hasta güvenliğinin sağlanması, 
♦Hasta ve ailesinin eğitimi, 
♦Cerrahi ekip ve diğer sağlık çalışanlarıyla işbirliği, 
♦Etik yasal, profesyonel ve biyolojik bilimler ilkelerinin cerrahi hemşire-

lik uygulamalarına aktarılması olduğu vurgulandı. 

 Türkiye’de cerrahi hemşireliğinin gelişmesinde Kırım, Balkan, 
Çanakkale savaşları ve birinci dünya savaşının önemli etkilerinin oldu-
ğu, ayrıca Türkiye’de okulların, bilimsel etkinliklerin, derneklerin ve 
yayınların bu alanın gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğu belirtil-
di. Cerrahi hemşireliğinin bugünkü durumunda, klinik alandaki ve eği-
tim alanındaki güncel gelişmelerden simülasyon eğitimleri, probleme 
dayalı öğretim ve kavram haritalarından söz edildi. Hemşireliğin gele-
cekte hem bilimsel, hem teknolojik gelişmelerin kaçınılmaz etkisi ile 
sağlık bakımına katkıda bulunan en önemli meslek olacağı, ekonomik 
olarak avantajlı ve kariyer sağlayıcı bir seçenek olarak görüleceği, sağ-
lık savunucusu olarak bireylere, ailelere ve topluma hizmet vereceği, 
ulusal sağlık bakım politikalarının tartışılması ve karar verilmesinde 
daha aktif roller üstlenecekleri, bu bağlamda, hemşirelik eğitiminin 
önemi, lisansüstü eğitimin gerekliliği vurgulandı. 

Kongreden Notlar; 
 "Sağlıkta dönüşümün neresindeyiz" konulu ilk konferansta; Türki-
ye'deki sağlık hizmet sisteminin aksayan yönlerinin düzeltilmesi ve yeni-
den düzenlenmesi için yapılmış olan "sağlıkta dönüşüme yönelik reform-
ların" etkilerinin neler olduğu vurgulandı. 



TÜRK CERRAHĐ VE AMELĐYATHANE 
HEMŞĐRELERĐ DERNEĞĐ BÜLTENĐ 

Kongrenin diğer dört panel oturumunun ortak konusu "Kanıta Dayalı Hem-
şirelik Uygulamaları'ydı". Bu oturumlarda kaliteli sağlık bakım hizmetinin verilmesi 
için hemşirelerin araştırma yapmaya teşvik edilmesi, araştırma sonuçlarının değer-
lendirebilmesi ve kullanabilmesi için; bilimsel bilgi, klinik karar verme, analiz ve 
sentez edebilme becerisini geliştirmelerinin gerekliliği belirtildi. Geçerliliği ve güve-
nilirliği güçlü araştırmaların yapılmasının, araştırma sonuçlarının sistematik değer-
lendirmelerde yer alabilmesi ve uygulamaya yansıtılabilmesi için araştırmaların bi-
limsel yöntemler ışığında tasarlanmasının önemi ve gerekliliği vurgulandı. 

Cerrahi hemşireliğinde ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında kanıta dayalı 
öneriler bu alanda yapılan araştırmalar ve klinikteki uygulamalar üç oturumda tartı-
şıldı. 

Türkiye'de ameliyat öncesi bakıma ilişkin yapılan araştırmalar değerlendi-
rildiğinde çoğunlukla ameliyat öncesi verilen eğitimin ameliyat sonrası komplikas-
yonların gelişmesine yönelik araştırmaların yapıldığı ve özellikle hastanın psikolojik 
hazırlığını irdelendiği belirtildi. Gastro Đntestinal Sistem hazırlığı, cilt hazırlığı, 
premedikasyon uygulaması gibi hazırlıkların değerlendirildiği çalışmaların daha az 
olduğu vurgulandı. 

Ameliyat sırası kanıta dayalı uygulama önerileri olarak hasta güvenliği ve 
enfeksiyon kontrolü amacıyla ameliyathanede havalandırma, dezenfeksiyon, sterili-
zasyon, el antisepsisi, hastaya pozisyon verme, deri hazırlığı ile ilgili öneriler sunul-
du. Bu konuda Türkiye de yapılan çalışmaların değerlendirildiği sunuda çoğunlukla 
enfeksiyon kontrolüne yönelik çalışmaların yapıldığı belirtildi. 

Ameliyat sonrası bakımda, gelişebilecek komplikasyonların önlenmesi, 
hastanın taburcu edilinceye kadar tam iyileşmesinin sağlanması için risklerin önce-
den belirlenmesi ve kanıta dayalı uygulamaların bakım kalitesini önemli ölçüde etki-
lediği vurgulandı. 

Ameliyat sonrası Türkiye de yapılan araştırmaların değerlendirilmesinde 
genellikle tanımlayıcı araştırmaların yapıldığı vurgulandı. 

 Tüm oturumların sonunda beş konuda kurs yapıldı. 
♦ Atık yönetimi (112 kişi) 
♦ Hasta güvenliği (58 kişi) 
♦ Hasta pozisyonları (42 kişi) 
♦ Çatışma yönetimi (64 kişi) 
♦ Farkındalık (15 kişi) olmak üzere kurslara toplam 291 kişi katıldı. 

 Ameliyat öncesi kanıta dayalı uygulama önerilerine yönelik olarak özellikle 
cilt hazırlığı, bağırsak hazırlığı , glikoz kontrolü, hastanın ameliyat giysisi ile ilgili öne-
riler vurgulandı. Ayrıca ameliyat öncesi aç kalma süresi ile ilgili olarak The Royal 
Collage of Nursing tarafından yayımlanmış olan rehber sunuldu.Türkiye’ de ameliyat 
öncesi bakıma ilişkin yapılan araştırmalar değerlendirildiğinde çoğunlukla ameliyat 
öncesi verilen eğitimin ameliyat sonrası komplikasyonların gelişmesine yönelik araştır-
maların yapıldığı ve özellikle hastanın psikolojik hazırlığını irdelendiği belirtildi. GĐS 
hazırlığı ,cilt hazırlığı, premedikasyon uygulaması gibi hazırlıkların değerlendirildiği 
çalışmaların daha az olduğu vurgulandı. 



TÜRK CERRAHĐ VE AMELĐYATHANE 
HEMŞĐRELERĐ DERNEĞĐ BÜLTENĐ 

Kongremizde sözel ve poster bildirilere birincilik, ikincilik ve üçüncülük  
ödülü verilmiştir. 

Kongremize destek veren;  
Tübitak, Doğsan, Covidien, Aygün, Üntek Đlaç ve 3 Teks Medikal Tekstil’e  

katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

Sözel Bildiri Đkinciliği 
Şok Dalgaları Đle Taş Kırma Đşleminde  
Tens’in  Ağrıyı Gidermedeki Etkisinin  
Đncelenmesi  
Esma ÖZŞAKER, Alev DIRAMALI 

Sözel Bildiri Birinciliği 
Jinekolojik Ameliyatlar Sonrasında Hasta 
Kontrollü Analjezi Uygulanan Hastalarda 
Progresif Gevşeme Yöntemlerinin Bulantı 
Kusmayı Önlemedeki Etkisinin Đncelenmesi 
Gülay OYUR ÇELĐK, Alev DIRAMALI 
 

Sözel Bildiri Üçüncülüğü 
Transüretral Prostat Rezeksiyonu (Tur-P) 
Yapılan Hastalara Verilen Taburculuk 
Eğitiminin Yaşam Kalitesine Etkisi 
Ethel YILMAZ ELALTUNTAŞ, Türkan 
ÖZBAYIR 

Poster Bildiri Birinciliği 
Đntörn Öğrencilerde Kesici Delici Alet Yaralan-
malarının Đncelenmesi 
Aliye OKGÜN, Nurten TAŞDEMĐR, Meryem 
YAVUZ 

Poster Bildiri Đkinciliği 
Hastaların Ameliyathane Ortamına Đlişkin Dü-
şüncelerinin Đncelenmesi 
Nergiz TER, Deniz TEK, Handan 
HEPGÜNAY, Meryem YAVUZ 

Poster Bildiri Üçüncülüğü 
Cerrahi ve Dahili Servislerinde Yatan Hastaların 
Hemşirelik Bakımına Yönelik Memnuniyet 
Durumlarının Değerlendirilmesi 
Yeliz CĐĞERCĐ, Türkan ÖZBAYIR 


