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ÖZET 

Ġyilikci, G. (2012). Cerrahi Birimlerde Taburculuk Sürecinde HemĢirenin Rolü. Ġstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları HemĢireliği AD. Yüksek 

Lisans Tezi. Ġstanbul.  

Bu çalıĢma, cerrahi hemĢirelerinin taburculuk sürecindeki rollerinin belirlenmesi 

ve hemĢirenin anahtar kiĢi konumunda olduğu taburculuk planlamasına yeni 

düzenlemeler getirilmesinde kaynak oluĢturması amacıyla planlandı. 

AraĢtırma örneklemini GATA HaydarpaĢa Eğitim Hastanesinin cerrahi 

kliniklerinde çalıĢan 116 hemĢire oluĢturdu. Veri toplama aracı olarak araĢtırmacı 

tarafından geliĢtirilen anket formu kullanıldı. AraĢtırma sonucunda elde edilen veriler 

SPSS 15.0 programı yardımıyla değerlendirildi. 

ÇalıĢmada örneklem grubunun yaĢ ortalaması 28 olup, %57,8‟inin lisans 

düzeyinde eğitime sahip olduğu, çalıĢma durumları incelendiğinde; %44,8‟inin 5 yıldan 

daha az süredir hemĢire olarak görev yaptığı, %92,2‟sinin klinik hemĢiresi olarak görev 

yaptığı, %56,9‟unun taburculuk planlaması eğitimi almadığı, %81,9‟unun kliniğinde 

taburculuk planlamasının yürütüldüğü belirlendi. 

ÇalıĢmadan elde edilen sonuçlara göre; cerrahi birimlerde çalıĢan hemĢirelerin 

tamamının taburculuk sürecinde yer almadığı belirlendi. HemĢirelerin; iĢ yoğunluğu, 

iĢlerin kaydını tutacak sabit bir çalıĢanın olmaması, ekip iĢbirliğindeki ve personel 

sayısındaki yetersizlik, hasta sayısının fazlalığı ve hastaların kısa süre yatmaları, uygun 

eğitim materyallerinin ve fiziksel ortamın olmaması, eğitim düzeylerindeki farklılıklar, 

hasta ve yakınlarının ilgisizliği gibi nedenlerle süreç içerisinde etkin yer almadıkları 

belirlendi.  

AraĢtırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; taburculuk süreci ile ilgili 

hemĢirelere yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve periyodik 

aralıklarla tekrarlanması, taburculuk sürecine olumsuz yönde etkileyen faktörlerin 

belirlenerek engellerin ve eksikliklerin giderilmesi ve sürecin uygulanabilmesi için 

gerekli kurumsal ve yasal düzenlemelerin yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Taburculuk Süreci, Taburculuk Eğitimi, Cerrahi Birimler, 

HemĢirelik, HemĢirenin Rolleri 
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ABSTRACT 

Ġyilikci, G. (2012). The role of nurses during the discharge process in surgical units. 

Istanbul University; Institute of Health Sciences; Nursing in Surgical Diseases. Master 

Thesis. Istanbul.   

This study is planned to determine the role of surgical nurses during the 

discharge period and act as a resource in issuing new arrangements regarding discharge 

planning; a phase in which nurses have critical roles.  

My sample group includes 116 nurses working in surgical unit of GATA 

Haydarpasa Training Hospital. A questionnaire developed by the researcher is utilized 

as the basic tool to collect data. Data which determined at the end of the research is 

evaluated through SPSS 15.0 program.  

The average age of the sample group is 28; %57.8 of whom have bachelor‟s 

degree. With regard to the working experience; %44,8 has been in profession for less 

than five years; while %92,2 act as clinical nurses; %56,9 did not have any training on 

discharge planning; %81,9 conducted the discharge planning of the health clinic.  

The results of the study revealed that the entire nurses working in surgical units 

are not included in the discharge period. Such factors as the workload of nurses; the 

lack of a stabile employer to keep records of the work; lack of cooperation in the team 

and lack of sufficient staff; numerous patients and their short hospitalization period; 

lack of proper training material and physical conditions; differences in the level of their 

education; lack of interest on the side of patients‟ relatives are determined to have a 

critical role in the process.   

In line with the results of the research; it is recommended to conduct 

professional training programs concerning discharge process towards nurses and to 

repeat those trainings regularly; determine factors that have adverse impact on the 

discharge process and remove obstacles and cover deficiencies; conduct necessary 

institutional and legal arrangements for the proper implementation of the process.  

Keywords: Discharge Period, Discharge Training, Surgical Units, Nursing, The 

Roles of the Nurse  
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

GeliĢmiĢ ülkelerde kaliteli sağlık bakımı kapsamında “bakımın sürekliliği, 

taburculuk planlaması ve evde bakım” gibi konuların üzerinde durulmaktadır (Yılmaz 

2006). Bireyler, sağlıklarını sürdürmek, hastalıkları önlemek, akut ya da kronik bir 

hastalık durumunda gerek ilaçla gerekse cerrahi giriĢim yoluyla tedavi olmak için 

baĢvurdukları sağlık kuruluĢlarından, tamamen ya da kısmen iyileĢerek taburcu edilirler. 

Sağlık kurumundan taburcu olup evlerine, baĢka bir hastaneye ya da toplumda bakım 

veren huzurevi gibi bir merkeze giden bireylerin, bakım gereksinimleri taburculuk 

sonrasında da devam etmektedir. Günümüzde sağlık hizmetlerindeki teknolojinin 

geliĢmesi, hastane enfeksiyonu gibi komplikasyonların önlenmek istenmesi ve maliyetin 

artması nedeniyle hastanede yatıĢ süresi giderek kısalmaktadır. Buna bağlı olarak 

ailelerin tedavi sonrası bakım ve izlem sorumlulukları da artmakta, buna hazır olmayan 

aile üyelerinin hastanın, özellikle fiziksel bakımına iliĢkin bilgi ve eğitim gereksinimleri 

ortaya çıkmakta ve etkili bir taburculuk eğitimi evde bakımda yaĢamsal önem 

taĢımaktadır. Taburculuk eğitiminin, hastanın fizyolojik, psikolojik ve sosyal 

gereksinimleri (evde bakımlarına iliĢkin bilgi; beslenme, diyet 

değiĢiklikleri/kısıtlamaları, bireysel hijyen, evde ilaç kullanımı, ameliyat sonrası 

komplikasyon ve önleme yolları vb.) doğrultusunda planlanan ve uygun öğretim 

yöntemlerinin kullanıldığı bir eğitim olması önemlidir. ĠyileĢmenin önemli bir kısmını 

taburculuk planlaması oluĢturmaktadır  (Tok 2006, Yılmaz 2006, Yılmaz 2008, Ulusan 

2008, CoĢkun ve Akbayrak 2001).  

Taburculuk planlaması hemĢirelik süreci kapsamındadır ve bu süreç disiplinler 

arası bir yaklaĢımla hastanın ve ailesinin hastaneden taburcu olduktan sonraki 

gereksinimlerini karĢılamak için gerçekleĢtirilmelidir (Tok 2006, Nargiz 2005, Yılmaz 

2008, Ulusan 2008, Ġnanç, Hatipoğlu, Yurt, Avcı, Akbayrak, Öztürk 2000). 

Taburculuktan iki hafta sonra hastaların çoğunluğunun fiziksel, psikolojik ve sosyal 

sorunlar yaĢadığı, taburculuk sonrası iki haftadan bir yıla kadar olan sürede tekrar aynı 

hastalık nedeniyle hastaneye yattıkları belirtilmekte, tekrar yatıĢlarında hastalık 

tablosunun ilkine oranla daha karmaĢık yapıya dönebildiği bildirilmektedir (Tok 2006, 

GüneĢ 2001). Yapılan çalıĢmalarda taburculuk eğitiminin ameliyat sonrası dönemde 

evde çıkabilecek sorunların hasta tarafından daha iyi fark edilmesine yardımcı olduğu, 

eğitim yapılan hastaların günlük yaĢam aktivitelerini gerçekleĢtirmede daha az sorun 
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yaĢadığı, komplikasyonların görülme oranının, mortalite ve morbiditenin azaldığı, 

hastaların hemĢire bakımı ile ilgili memnuniyetlerinin arttığı, anksiyetenin, ağrının, 

hastaneye tekrarlı yatıĢların ve maliyetin azaldığı, yaĢam kalitesinin arttığı 

belirtilmektedir (Tok 2006, Nargiz 2005, Yılmaz 2008, Ulusan 2008, Ġnanç ve ark. 

2000).   

Taburculuk süreci, tüm klinik alanlarda büyük önem taĢımaktadır. Tıbbi 

teknolojinin geliĢmesine bağlı olarak ameliyat sonrası hastaların hastanede yatıĢ 

süresinin kısalması, geçirilen ameliyatla birlikte kiĢinin hayatında radikal değiĢikliklerin 

olması, yara iyileĢmesinin uzun sürmesi vb. nedenlerle cerrahi alanında da taburculuk 

sürecinin özel bir önemi vardır (Yılmaz 2008, Smeltzer ve Bare 2004).  

Taburculuk sürecinde anahtar kiĢi konumunda olan hemĢire; hastaya/hasta 

ailesine verilecek eğitimin planlanmasında, uygulanmasında ve ekip içi koordinasyonun 

sağlanmasında önemli sorumluluklar üstlenir. Bu alanda hizmet veren hemĢirelerin 

eğitici ve danıĢman rollerini kullanarak, sağlığın korunmasında sekonder ve tersiyer 

bakımdaki sorumluluklarını, gereksinimlere yanıt verebilen etkin bir taburculuk eğitimi 

ile yerine getirmeleri gerekmektedir (Çetin 2004, Tok 2006, Nargiz 2005, Ulusan 2008). 

Ancak literatürde; hemĢirelerin taburculuk sürecindeki rollerini etkili olarak 

gerçekleĢtiremediklerine iliĢkin bilgiler yer almaktadır. HemĢirelerin taburculuk 

sürecindeki rollerini gerçekleĢtirememelerine iliĢkin yapılmıĢ çalıĢmalarda; 

hemĢirelerin taburculuk sürecine inanmamaları, taburculuk sürecini iyi anlamamaları, iĢ 

yüklerinin fazla olması, taburculuk süreci ile ilgili bilgi eksikliklerinin olması, 

taburculukların planlı bir Ģekilde yapılmaması, ekip iletiĢiminin yetersiz olması, 

taburculuk sürecini uygulamak için uygun zamanın ve uygun fiziksel ortamın 

bulunmaması gibi faktörlerin etkili olduğu saptanmıĢtır (Watts, Pierson ve Gardner 

2006, Watts, Gardner ve Pierson 2005).  

Ülkemizde taburculuk sürecinin yeterince uygulanamamasına karĢın, 

hastalıklara özel bazı çalıĢmaların olduğu, ancak literatür taramasında cerrahi hastaları 

için taburculuk süreci yapılma durumunu ve taburculuk sürecini etkileyen faktörleri 

belirlemeye yönelik çok az çalıĢmaya ulaĢıldı. Bu çalıĢma, cerrahi hemĢirelerinin 

taburculuk sürecindeki rollerinin belirlenmesi ve hemĢirenin anahtar kiĢi konumunda 

olduğu taburculuk sürecine yeni düzenlemeler getirilmesinde kaynak oluĢturması 

amacıyla planlandı (CoĢkun ve ark. 2001, Smeltzer ve ark. 2004). 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. TABURCULUK SÜRECĠNĠN TANIMI 

 

Sağlık hizmeti uygulamalarına 1960'lı yıllarda girmiĢ olan taburculuk süreci; 

hastanın hastaneye yatması ile baĢlayan, taburculuk sonrasında evde ya da 

rehabilitasyon merkezi, huzurevi vb. baĢka bir kurumda devam edecek olan bakımını en 

iyi Ģekilde sürdürebilmesi için hazırlanan bir süreçtir (Ekici 2004, Sorrentino 2004, 

Huang ve Liang 2005, Erkal-Ġlhan, Akbayrak, Ançel, Albayrak 2007, Atabek ve 

Karadağ 2012). 

Amerikan HemĢireler Birliği (American Nurses Association-ANA) tarafından 

taburculuk planlaması, “hastayı kendi-kendine bakım, aile üyeleri ya da bir kurum 

tarafından bakılmak üzere bir sonraki bakım aĢaması için hazırlamak ve bu aĢama için 

gerekli düzenlemelerin yapılmasına yardımcı olmak için tasarlanmıĢ bir süreç” olarak 

tanımlanmıĢtır. (http://www.acibademhemsirelik.com/e-

dergi/yeni_tasarim/content.asp?k=3&ds=24&id=258 –EriĢim Tarihi: 23.01.2011, 

Cookfair 1996). Taburculuk süreci, hastanın bir alandan diğer alana geçiĢini 

kolaylaĢtırmak için çok çeĢitli disiplinleri ve birey/aileyi kapsayan aktiviteler olarak da 

tanımlanabilir (Yılmaz 2006, SavaĢer 2000,Bowles, Foust ve Naylor 2003). 

Taburculuk iĢlemi hastanın bir sağlık kuruluĢu ile resmi bağlantısının 

sonlandırılmasıdır. Hasta kabul süreci ile baĢlayan taburculuk süreci, hastanın 

hastaneden ayrılması ve bakımın evde devam edebilmesi için sistemli bir yaklaĢımla 

hasta ve ailesinin hazırlanması iĢlemidir. Öncelikle hastanın hastaneden eve geliĢini 

kolaylaĢtırmak için uygulanan taburculuk planlaması, sağlık bakım gereksinimlerinin 

belirlenmesi, bu gereksinimlerin karĢılanması için yapılan plan ve uygulamaları içerir.  

HemĢire, hekim, sosyal hizmet uzmanı ve hastaya bakım veren diğer sağlık 

bakım profesyonelleri tarafından yapılan taburculuk süreci, hasta kabul süreci ile 

baĢlayan bir iĢlemdir (Yılmaz 2006, Ġnanç ve ark. 2000, SavaĢer 2000, Bowles ve ark 

2003).  

Taburculuk süreci, bakım planının bir parçasıdır ve bakımın sürekliliğini 

sağlamada önemli bir rol oynar. Taburculuk sonrası hastaların deneyimledikleri 

sorunların ve bu sorunlarla baĢa çıkma yöntemlerinin tanımlanması, planlanan eğitimin 

http://www.acibademhemsirelik.com/e-dergi/yeni_tasarim/content.asp?k=3&ds=24&id=258
http://www.acibademhemsirelik.com/e-dergi/yeni_tasarim/content.asp?k=3&ds=24&id=258
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baĢarısını arttıracaktır. Taburculuk eğitimi, taburculuk sonrası olası komplikasyonların 

önlenmesi, hasta ve yakınlarının endiĢelerinin giderilmesi, hastaların günlük yaĢama 

uyumunun sağlanması ve yaĢam kalitesinin arttırılması için, cerrahi giriĢim geçiren 

hasta ve yakınlarının, hastanın bireysel gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan 

eğitimlerini içermelidir (McMurray, Lohnson, Wallis, Patterson, Griddiths 2007). 

Birey hastaneye yattığı andan itibaren sağlık ekibi tarafından hazırlıkları 

baĢlatılan taburculuğun baĢarılı olabilmesinde ekibin bütün üyelerinin birlikte 

çalıĢmaları önemlidir. Hastanın hastaneye yatması ile baĢlayan taburculuk süreci 

hastanın tedavi gördükten sonra hastaneden ayrılması ile sona erer. Bu konu ile ilgili 

varolan durumun saptanması, konunun tekrar ele alınarak aksaklıkların giderilmesine, 

hasta bakımına olumlu yönde katkıda bulunabilir ve hemĢirelerin bu konuda daha etkin 

çalıĢmalarını sağlayabilir (CoĢkun ve ark 2001). 

Hastalar evde kendi bakım gereksinimlerini karĢılayabilecek bilgi ve becerilere 

sahip olarak taburcu olmalıdır (CoĢkun ve ark. 2001). Sağlık kurumundan taburcu olup 

evlerine ya da  baĢka bir kuruma (hastane, huzurevi vb. gibi) giden bireylerin, bakım 

gereksinimleri taburculuk sonrasında da devam etmektedir.  

Günümüzde sağlık hizmetlerindeki teknolojinin geliĢmesi, hastane 

enfeksiyonlarının komplikasyonları ve maliyet artıĢının önlenmesi gibi temel nedenlere 

bağlı olarak hastanede yatıĢ süresi giderek kısalmakta ve bu durum ailelerin tedavi 

sonrası bakım ve izlem sorumluluklarını artırmaktadır. Bu duruma hazır olmayan aile 

üyelerinin, hastanın özellikle fiziksel bakımına iliĢkin bilgi ve eğitim gereksinimleri 

ortaya çıkmakta ve evde bakımda etkili bir taburculuk eğitiminin önemi 

vurgulanmaktadır. (Tok 2006, Yılmaz 2006, Yılmaz 2008, Ulusan 2008, CoĢkun ve ark. 

2001). 

2.1.1. Taburculuk Eğitimi 

Taburculuk eğitimi hasta, aile ya da bakım veren kiĢiye, gereksinimleri 

doğrultusunda kaynaklara ulaĢma yolları, bakım giriĢimleri, ilaç tedavisi, tıbbi araç ve 

gereç kullanımı, aktivite ve sınırlılıklar, olası komplikasyonlar, izlem randevuları 

konusunda bilgi vermeyi, gerekirse uygulama yaptırmayı kapsar (Ekici 2004, Sorrentino 

2004, Huang ve ark. 2005) 
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 Taburculuk eğitiminin birincil amacı, hastalar ve sağlık çalıĢanları arasında 

optimal iletiĢimi sürdürmek ve evde bakımın güvenli biçimde devam etmesini 

sağlamaktır. Bu doğrultuda taburculuk eğitiminin amacı, taburculuk eğitimi verilen 

hastaların / sorumluğunu üstlenen bireylerin temel bakım becerilerini kazanması, bilgisi 

doğrultusunda karar verebilmesi, var olan sorunları tanıma donanımına sahip olması ve 

tepki verme yöntemini bilmesi ve sorularını yanıtlayabilmesidir (Öztekin ve UğraĢ 

2010). 

      

Cerrahi hastasında taburculuk eğitiminin amacı; 

 Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası evde bakım gereksinimlerini 

karĢılamalarına yardımcı olmak, 

 Gerektiğinde sağlık ekibinden yardım almalarını kolaylaĢtırmak, 

 ĠyileĢme sürecini hızlandırmak, 

 Normal yaĢama en kısa sürede geçiĢi, sağlamaktır (Kanan 2002). 

Taburculuk eğitiminin etkin olabilmesi için aĢağıda sıralanan genel ilkelerin 

dikkate alınması önerilmektedir: 

 Taburculuk eğitimi mümkünse hastanın hastaneye giriĢinde 

baĢlayıp, taburculuğuna kadar devam etmelidir (CoĢkun ve ark. 2001). 

 Klinik hemĢireleri tarafından hastanın kabulünden sonra tüm 

hastaların geçici taburculuk eğitimi ile olası taburculuk tarihi belirlenmelidir 

(Anthony, Chetty, Kartha, McKenna 2005).  

 Ekip üyelerinin birbirleriyle iletiĢimi doğru taburculuk tarihini 

belirlemede etkilidir. BaĢarılı uygulama için iĢbirliğiyle, planlı ve entegre 

çalıĢmak gerekir (TDPRK 2005). 

 Zamanlamanın doğru yapılması önemlidir. Zamansız taburcu 

olmak tekrar hastaneye yatıĢla sonlanabilir (TDPRK 2005, Akdemir ve Birol 

2004, Driscoll 2000). 

 Her taburculuk süreci mutlaka yazılı hale getirilmelidir. Etkili 

taburculuk eğitimi, sağlık bakımı sürecindeki hastaların özel gereksinimlerine 

yönelik ve tutarlı olmalıdır (TDPRK 2005, Anthony ve ark. 2005). 

 Hastanede kalınan süre içerisinde hastanın taburculuğuna kadar 

bu süreç her gün değerlendirilmelidir (Ertem ve Ay 2007). 

 Ekip içinde herkesin rolleri ve sorumlulukları belirlenmelidir 

(Ertem ve ark. 2007). 

 Ekip üyeleri tarafından hastaya yapılan eğitim kolay ve anlaĢılır 

olmalı; eğitimde aĢağıda sıralanan özellikler dikkate alınmalıdır. 
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 Tüm hastaların kendi dillerinde, kendi eğitim düzeylerine uygun 

taburculuk eğitimi almalarına özen gösterilmelidir (NHS 2002, Anthony ve ark. 

2005, Ertem ve ark. 2007).  

 Etkin ve güvenli taburculuk özellikle 07.00-15.00 saatleri 

arasında yapılmalıdır (TDPRK 2005). 

 Öğretimin etkili olmasında, hastanın istek duyup, etkinliklere 

katılmasının gerekli olduğu unutulmamalıdır. 

 Hasta neden öğrenmesi gerektiğini kavramalıdır. 

 Hastada olabildiğince düĢünmeyi uyaracak, soru sormasını 

destekleyecek, aktif/etkin tutacak değiĢik yöntem ve teknikler tercih edilmelidir. 

 Hastaya öğretim etkinlikleri arasında okuması için broĢür gibi 

öğrenmeyi destekleyecek kaynaklar verilebilir. Böylelikle, onun daha rahat bir 

konumdayken öğrendiklerini hatırlaması, tekrar yapması, düĢünmesi, açıklığa 

kavuĢmayan konuların/sorunların belirlenmesi sağlanır. Bu durum özellikle, 

pansuman değiĢimi, kolostomi bakımı, ilaç kullanma çizelgesinin düzenlenmesi 

gibi daha karmaĢık konuların öğrenilmesinde kolaylık sağlar. 

 Hastaya geribildirim mutlaka verilmeli, kritik özellik taĢıyan 

öğrenmeler gerçekleĢtiğinde bunlar pekiĢtirilip desteklenerek hastanın baĢarılı 

olduğunu hissetmesi sağlanmalıdır. Bilindiği gibi baĢarı en iyi güdüleyicidir. 

Hastada daha fazla öğrenmek isteği uyandırır. Bu nedenle hasta, bir konuyu 

öğrenmede sıkıntı çektiğinde hasta zorlanmamalı, uygulamada değiĢiklik 

yapılmalı, gerekirse öğretime ara vererek sorunun nedeni araĢtırılmalıdır. 

 Öğretimle ilgili bir sorun çıktığında, konu diğer ekip üyeleriyle 

paylaĢılmalı, birlikte çözüm yolları aranmalıdır (TaĢocak 2007). 

 Eğer hasta yalnız yaĢıyorsa, hastanın bağımlılık derecesine göre 

günlük yaĢam aktivitelerini yerine getirebilmesinde hastayla ilgilenecek bir aile 

üyesi ya da bakıcı olup olmadığı araĢtırılmalıdır (TDPRS 2005).  

 Eğer hastada diyabet gibi kronik bir hastalık varsa, hastalıkla 

ilgili eğitimlerini aldığından emin olunmalı ve hasta eve gittiğinde beklenen 

davranıĢ değiĢiklikleri izlenmelidir (TDPRS 2005). 

 Tekrar hastaneye yatma riski olan hastalarla taburculuk sırasında 

ve sonrasında hastane ekip üyeleri iletiĢimi sürdürme olanakları sağlanmalıdır 

(TDPRS 2005). 
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2.2 TABURCULUK SÜRECĠNĠN AġAMALARI 

 

 Taburculuk planlamasında hemĢirelik sürecinin uygulanması etkinlik 

sağlamaktadır. HemĢirelik süreci, bireyin giriĢim gerektiren sorunlarının tanılanması, 

sorunları azaltmak veya değiĢtirmek için plan geliĢtirilmesi, uygun giriĢimlerde 

bulunulma ve giriĢimlerin değerlendirilmesinden oluĢur. ġayet bu basamaklardan 

herhangi birisi doğru uygulanmaz veya atlanırsa taburculuk aĢamasında çeĢitli sorunlar 

ortaya çıkabilmekedir (Yılmaz 2006).  

Taburculuk süreci, hasta ve ailesini hastane bakımından evdeki bakıma 

hazırlayan bir süreçtir ve hemĢirelik sürecine paralel olarak giden veri toplama, 

planlama, uygulama ve değerlendirme aĢamalarından oluĢmaktadır. (SavaĢer 2000, 

Yaman 2008). 

2.1.2. Veri Toplama 

HemĢirelik sürecinin ilk aĢaması olan veri toplama, cerrahi hastasının ve 

ailesinin bakım gereksinimlerinin saptanması için yapılan ön değerlendirmeyi içerir 

(Birol 2004). Hastanın gereksinimlerini tanımlamak için veri toplama, hasta ve ailesi ile 

ilk karĢılaĢıldığı andan itibaren baĢlar ve hastanın hastanede yattığı süre boyunca devam 

eder. Veriler; hastanın kendisi, ailesi ve yakınları, sağlık ekibinin diğer üyeleri, tıbbi 

kayıtlar, laboratuvar test sonuçları vb. kaynaklardan, hasta ve ailesi ile yüz yüze 

görüĢme, dinleme, gözlem, soru cevap Ģeklinde bilgi edinme ve fiziksel tanılama gibi 

yöntemlerle toplanabilir. (ÇavuĢ 2008, Birol 2004) 

 

Hastayla ilgili; 

 Hastanın adı, yaĢı, cinsiyeti, kilosu, mesleği, medeni durumu, 

eğitim durumu, zihinsel kapasitesi, iletiĢim yeteneği, 

 Stresle baĢetme Ģekli, sosyal yaĢamı, boĢ vakitlerini 

değerlendirme Ģekli, 

 Taburculuk aĢamasındaki iĢlevsellik düzeyi ve bakım 

gereksinimleri, tedavisi ile ilgili uyguladığı diyeti, 

 Kültürel uygulamaları, 

 Kendi kendine evde bakım kapasitesi ve evde kimlerle yaĢadığı, 

gerekli olduğunda hastaya bakım verecek kiĢilerin bulunma durumu ve 
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özellikleri (hastayla birlikte mi oturuyor, eğitim düzeyi, evde bakım deneyimleri 

vs.), 

 Aile yapısı, aile içi iletiĢim ve destek durumu, 

 Hasta ve ailesinin sağlık problemlerine yönelik bilgi, inanç, 

tutum ve algılamaları, hastalıkla baĢetmeye iliĢkin bilgi ve beceri düzeyleri, 

taburculuğa yönelik duyguları gibi bilgiler elde edilir. 

 

Hastanın sağlık durumuyla ilgili; 

 Hastanın hastaneye baĢvuru nedeni ve varolan hastalığı, 

 Hastanın geçirdiği hastalıklar ve cerrahi giriĢimler, 

 Hastanın daha önce kullandığı ilaçlar ve kronik hastalığının 

bulunma durumu, 

 Daha önce hastaneye yatma deneyimi ve bunun hasta için anlamı, 

 ĠĢitme, görme, tekerlekli sandalye kullanma gibi sınırlılıkları, 

 Hastanın tedavi planı öğrenilir. 

 

Çevreyle ilgili; 

 Evde hastanın fonksiyonlarını etkileyebilecek dar merdiven gibi 

yapısal engellerin bulunma durumunun, evin ısınmasının, aydınlanmasının, 

mobilyaların, tuvalet ve banyonun yeri gibi fiziksel özelliklerinin incelenmesi 

gerekir. 

 

Mali/destek hizmetlerle ilgili; 

 Hastanın mali durumunun yeni tedavi ve bakım uygulamaları için 

yeterliliği, 

 Taburculuk sonrası yararlanacağı profesyonel, sosyal ya da mali 

destek sistemleri hakkındaki bilgi düzeyi, 

 YaĢam biçiminde meydana gelen değiĢimlere uyum sağlamada 

destek alacağı aile bireylerinin bulunma durumu, 

 Hasta yalnız yaĢıyorsa ya da evi yoksa yardım alabileceği destek 

kuruluĢları belirlenir. 

 Hasta yakınları ve diğer disiplinlerden bu bilgiler toplandıktan 

sonra hastanın nasıl taburcu olacağı konusunda tanı konulabilir. (Ġnanç ve ark. 

2000) 

 

2.2.2.Planlama 

Bu aĢamada; taburculuk sürecinin yönetilmesinde sağlık ekibine yol göstermesi 

amacı ile yazılı bir taburculuk planı oluĢturulur. OluĢturulan plan uygulama sırasında 

nelerin, nasıl ve ne zaman yapılacağını, değerlendirmenin nasıl olacağını, ailenin sürece 
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nasıl katılacağını, hastaya verilecek eğitimin içeriğinin nasıl değerlendirileceğinin, 

eğitimde hangi yöntemlerin kullanılacağının belirlenmesini ve taburculuk sonrasında 

hasta ve ailesinin gereksinim duyacağı gerekli hizmetlere/kaynaklara ulaĢımının nasıl 

sağlanacağını kapsar. Taburculuk eğitimi sırasında hasta ve ailenin, eğitimin bir parçası 

olmaları önerilmektedir (DOH 2006). Hastalar ve ailelerin karar alma sürecine 

katılımları arttıkça memnuniyetlerinin de aynı oranda arttığı görülmüĢtür (ÇavuĢ 2008). 

HemĢirenin, bazı hasta gruplarının taburculuk eğitimini yaparken daha dikkatli 

olması, bu hastaların özel durumları nedeni ile taburculuk sırasında ve sonrasında 

sorunlar yaĢayabildikleri ifade edilmektedir. Taburculuk sırasında hastaların yaĢadıkları 

bu özel durumlar arasında;  

 

 Yalnız yaĢama, 

 Güçsüz ve yaĢlı olma (genellikle 75 ve üstü), 

 KarmaĢık ve iyi tedavi edilmemiĢ sağlık sorunlarına sahip olma, 

 Bakıcı desteğinin yeterli olmaması, 

 Bakıcının bir kiĢinin daha sorumluluğunu almıĢ olması, 

 Hastanın, taburculuk sürecine katkıda bulunmak istememesi, 

 Aile içi uyuĢmazlık olması, 

 Hastanın birden fazla tedavisinin olması, 

 Kronik ağrı ve yorgunluklar, 

 Mobilite azalması ve yetersizlikler, 

 Sağlık sigortası olmayıĢı sayılabilir (DOH 2006). 

 

2.2.3.Uygulama 

Uygulama aĢaması, taburculuk eğitiminde belirlenen hedeflere ulaĢmak için 

hemĢirelik giriĢimlerinin uygulandığı aĢamadır. (ÇavuĢ 2008)  

Taburculuk eğitimi, hasta ve hastaya bakım verecek kiĢilerin evde 

yaĢayabilecekleri sorunların önlenmesine yönelik yapılan kapsamlı ve planlı bir 

eğitimdir. Hastalar evde yaĢayabilecekleri sorunlara ve bu sorunların önlenmesine 

yönelik bilgilendirildiklerinde kendi bakımları konusunda daha yeterli duruma 

gelebilmekte, ameliyatın getirdiği değiĢikliklere daha kolay uyum sağlayabilmekte, 

bakım maliyeti, hastanede kalıĢ süresi, komplikasyon riski ve buna bağlı hastaneye 
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tekrar yatıĢlar azalmaktadır. Bu nedenle hasta ve hastaya bakım verecek kiĢiler 

taburculuk sırasında evde bakıma yönelik gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır 

(Akdemir ve ark 2004, Doering, McGuire, Rourke 2002, TaĢocak ve ġenyuva 2007). 

HemĢirenin temel rolleri arasında yer alan hasta eğitimine verilen önem, bazı 

geliĢmiĢ ülkelerde ilgili sağlık kuruluĢlarının hasta ve hastaya bakım verecek kiĢilerin 

eğitiminde dikkate almaları gereken standartların hazırlanmasına neden olmuĢtur. Bu 

standartlar sağlık hizmeti alan sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun eğitim yoluyla 

sağlıklarının güvence altına alınmasını ve hemĢirelerin sağlık eğitimini sistematik ve 

kaliteli bir Ģekilde gerçekleĢtirmesini destekleyen düzenlemelerdir. TaĢocak (35)‟ın 

belirttiği gibi ABD‟de JCAHO (The Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organization – Sağlık Bakım Örgütü BirleĢik Komisyonu) tarafından 1995 yılında 

sağlık kuruluĢlarına yönelik olarak hazırlanan standartlar incelendiğinde “Sağlık 

kuruluĢları taburcu olacak bireye/aileye bakımın sürekliliğini sağlamak için gerekli olan 

eğitimi verir” ifadesi taburculuk sürecine verilen önemi ortaya koymaktadır. Aynı 

kuruluĢun hasta ve aile eğitimine yönelik standartlarına göre sağlık kuruluĢları, aĢağıda 

yer alan sorumlulukları üstlenir: 

 Hasta ve ailesine, iyileĢtirmeye ve desteklenmesi gereken 

fonksiyonları geliĢtirmeye yönelik gerekli bilgi ve beceriyi kazandırır. 

 Hasta ve ailesinin eğitim sürecinin her aĢamasına katılmasını 

destekler. 

 Eğitim programını, hastanın öğrenme gereksinimini, yetisini ve 

isteklerini dikkate alarak öğretme-öğrenme süreci doğrultusunda düzenler. 

 Hasta ve ailesini ilaçların, yardımcı araç-gereçlerin etkin ve 

güvenli bir Ģekilde kullanılması hakkında eğitir. 

 Hasta ve ailesine diyet, ilaç-besin etkileĢimi hakkında 

danıĢmanlık yapar. 

 Hasta ve ailesine taburcu olmadan önce, bakımın sürekliliğini 

sağlamak için, ilgili kuruluĢlar hakkında gerekli bilgiyi, yazılı kaynakları vb. 

sağlar (TaĢocak ve ark 2007). 

Taburculuk eğitimi, her hastaya özgü olmalı ve yetiĢkin eğitim ilkeleri 

doğrultusunda yapılmalıdır. Eğitim öncesinde kapsamlı bir değerlendirme ile hasta ve 

hastaya bakım verecek kiĢilerin gereksinimlerinin, öğrenmeye olan güdülenme 

düzeylerinin, öğrenmeye hazır bulunuĢluk düzeylerinin belirlenmesi gerekir. 

Öğrenme ortamının ise, öğrenmeyi destekleyecek Ģekilde olması önemlidir. 

Hasta ve hastaya bakım verecek kiĢilere yönelik öğretim planı gerçekleĢtirilirken; 
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öğrenme hedeflerinin ve eğitim önceliklerinin belirlenmesi, uygun zamanlama, konunun 

organizasyonu ve içeriğin basitten karmaĢığa düzenlenmesi, etkin katılımın sağlanması, 

hastanın yapılacak olan uygulamalarda gerekli beceriyi kazanıncaya kadar 

denetlenmesi, yeni bilgilerin var olanlara temellenmesi, uygun yöntem ve tekniklerin 

seçilmesi, kullanılacak kaynakların/materyallerin belirlenmesi gerekir (Akdemir ve ark. 

2004, TaĢocak ve ark 2007). 

Taburculuk eğitiminde düz anlatım, bire-bir ya da grup tartıĢması, soru cevap, 

bireysel görüĢme, demonstrasyon, uygulama, rol oynama/yapma ve örnek olay/vaka 

çalıĢması gibi yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Sözel eğitimin hafızada yorgunluk 

oluĢturabileceği, unutulabileceği göz önünde bulundurularak ve hastanın ilgisini 

artırmak, öğrenmeyi kolaylaĢtırmak için yazılı kaynaklar, somut/fiziksel objeler, afiĢ, 

sema, resim, slayt, televizyon, teyp, video, bilgisayar gibi yazılı, görsel ve iĢitsel 

materyallerle eğitime iĢlerlik kazandırılabilir. BroĢür, el kitabı niteliğinde yazılı 

kaynakların verilmesi hasta ve ona bakım verecek kiĢi/kiĢilerin uygulamalar hakkında 

bilgi edinmesini kolaylaĢtırmakta ve unuttuklarını tekrar okuyarak hatırlamalarına fırsat 

vermektedir. Bu kaynakların rahatlıkla sıkılmadan okunabilmesi, güncel olması, bireyin 

eğitim düzeyine uygun olması, vurgulanmak istenen sözcüklerin belirgin olması gibi 

özelliklere sahip olmasına dikkat edilmelidir (Akdemir ve ark. 2004, TaĢocak ve ark 

2007). 

Eğitim planının uygulanmasının ardından değerlendirmenin yapılması 

önemlidir. Değerlendirme olmadan, öğretim-öğrenimin yeterliliği konusunda doğru 

karar vermek olanaksızdır. Hasta eğitiminde değerlendirme; hastada gözlenen doğru ve 

istenen davranıĢların desteklenmesi; yanlıĢ davranıĢların düzeltilmesi; hastanın öğrenme 

düzeyinin belirlenmesi; etkin öğretim strateji, yöntem ve tekniklerin seçilmesi için 

önemlidir (Doering 2002, TaĢocak 2007). 

 

2.2.4 Değerlendirme 

Taburculuk sürecinin son aĢaması; hazırlanan planın, hasta ve hastaya bakım 

verecek kiĢilerin gereksinimlerini karĢılayıp karĢılamadığının değerlendirilmesidir. 

Taburculuk sürecinin değerlendirilmesi; ev ziyareti, hastanın polikliniğe gelmesi, 

telefonla görüĢme ya da bilgisayar ağı aracılığı ile sağlanabilmektedir (Ekici 2004, 

Akdemir 2004, ÇavuĢ 2008). 
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Değerlendirmenin amacı; planlanan giriĢimlerin uygulanması sonucunda hasta 

bakımından beklenen sonuçlara ulaĢılıp ulaĢılmadığı incelenerek sürecin etkinliğine, 

süreçteki aksaklıkların ve bu aksaklıkları gidermek için yapılması gereken 

değiĢikliklerin neler olduğuna karar vermek ve hasta ve hastaya bakım veren kiĢilerden 

alınan geribildirimler ile ekibin süreçteki performansını belirlemektir. 

Değerlendirme; hasta ve ailesini, sağlık ekibini, süreçte kullanılan yöntem, 

ortam, araç-gereç ve kaynakları kapsar. Değerlendirme olumsuz olduğunda, süreç 

aĢamaları yeniden gözden geçirilmeli ve çözümlenemeyen problem/gereksinim için 

yeniden plan yapılmalıdır. Bu nedenle değerlendirme, duruma göre hem bir son hem de 

bir baĢlangıçtır (Ġnanç ve ark 2000, ÇavuĢ 2008, Birol 2004, TaĢocak ve ark.2007). 

Taburculuk sürecinde yapılan tüm iĢlemler kayıtlara geçirilmelidir. Kayıtlar 

bakımın sürekliliği ve değerlendirilmesi açısından önem taĢır, tekrarları ve atlamaları 

önler, yasal olarak destek oluĢturur (NHS 2004, Ertem 2007, DOH 2006). Tutulan 

kayıtlarda hasta ve ailenin eğitim gereksinimlerinin yanı sıra, hasta ve bakım verenin 

öğrenme hedeflerine yönelik eğitim sürecini uygulayabilme becerisi yer almalıdır. 

Taburculuk sürecinin baĢarılı olabilmesi için; kayıt tutma iĢlemi hasta hastaneye yattığı 

andan itibaren baĢlamalı, sürecin her aĢamasında devam etmeli, doğru ve eksiksiz 

olarak yapılmalıdır (Ġnanç ve ark 2000, Birol 2004, TaĢocak 2007). Hasta taburcu 

olurken hazırlanan taburcu planı hastaya mutlaka verilmelidir. Kayıtlar ekip arasındaki 

iletiĢimi de kolaylaĢtırmaktadır (NHS 2004, Ertem ve ark 2007, Akdemir ve ark. 2004, 

Hudges, Hodgson, Muller 2000 ). 

 

2.3. TABURCULUK SÜRECĠNDE HEMġĠRENĠN ROLÜ 

Taburculuk eğitimi, bakımın sürekliliğini sağlamak için sağlık ekibinin tüm 

üyelerinin koordinasyonlu bir Ģekilde birlikte çalıĢmasını gerektiren dinamik bir süreçtir 

(ÇavuĢ 2008). Taburculuk süreci, hizmet alan bireyin de kararlara katılarak içinde yer 

aldığı bir sağlık ekibi tarafından disiplinlerarası yaklaĢımla yapılmalıdır. 

 Sağlık ekibi içerisinde doktor, hemĢire, diyetisyen, eczacı, psikolog, solunum 

terapisti, uğraĢı terapisti, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, evde bakım personeli yer 

almaktadır. Ekip üyeleri birlikte belirledikleri stratejiler doğrultusunda tedavi ve bakımı 

interdisipliner bir yaklaĢımla uygularlar. Taburculuk sürecinin baĢarılı olması için bütün 



13 

 

 

 

bakım vericiler birlikte ve iĢbirliği içerisinde çalıĢmalıdır (Ekici 2004, Fielden, Scott, 

Horne 2003). 

Taburculuk sürecinde anahtar kiĢi konumunda olan hemĢire; hastaya/hasta 

ailesine verilecek eğitimin planlanmasında, uygulanmasında ve ekip içi koordinasyonun 

sağlanmasında önemli sorumluluklar üstlenir. Bu alanda hizmet veren hemĢirelerin 

eğitici ve danıĢman rollerini kullanarak, sağlığın korunmasında sekonder ve tersiyer 

bakımdaki sorumluluklarını, gereksinimlere yanıt verebilen etkin bir taburculuk eğitimi 

ile yerine getirmeleri gerekmektedir (Çetin 2004, Tok 2006, Nargiz 2005, Ulusan 2008). 

Ekip içinde herbir üyenin rolleri ve sorumlulukları belirlenmeli (Ertem 2007), 

ekip üyeleri tarafından hastaya yapılan eğitim kolay ve anlaĢılır olmalıdır (NHS 2004). 

Ekip üyelerinin birbirleriyle iletiĢimi, taburculuk tarihinin doğru belirlenmesinde 

etkilidir. BaĢarılı uygulama için iĢbirliğiyle, planlı ve entegre çalıĢmak gerekir (TDPRK 

2005).  

Ekip içinde hastayla daha uzun süre birlikte olan ve hastayı yakından izleyen 

kiĢi olan hemĢirenin, disiplinlerarası iĢbirliğinin sağlanmasında, taburculuk eğitiminin 

planlanması ve uygulanmasında önemli sorumlulukları bulunmaktadır (Nargiz 2005, 

Chapman 2007, Nsameluh, Holland, Gaspar 2007, Duran ve Gürkan 2011). HemĢire, 

hastanın gereksinimi olan taburculuk eğitimini vererek; hastanın ve ailesinin gereksinim 

duyduğu danıĢmanlığı yaparak, fiziksel ve sosyal faaliyetlerde bulunabilme 

yeteneklerini artırarak, bireylerin yaĢam biçimindeki değiĢikliklere ve hastalığa 

uyumlarında uygun baĢetme yöntemi kullanmalarını sağlayarak, kaliteli bir yaĢam 

düzeyine ulaĢmalarına yardımcı olmalıdır (Nsameluh 2007, Karazeybek ve Özbayır 

2005, Pieper, Sieggreen, Freeland, Kulwicki, Frattaroli, Sidor, Palleschi, Burns, 

Bednarski, Garretson, Doughty 2006, Duran ve ark. 2011).  

 

Taburculuk sürecinde hasta ve ailesinin eğitiminden sağlık ekibinin tüm üyeleri 

sorumlu olmakla birlikte taburculuk süreci hemĢirenin sorumluluğundadır. Bu konu ile 

ilgili varolan durumun saptanması konunun tekrar ele alınarak aksaklıkların 

giderilmesine, hasta bakımına olumlu yönde katkıda bulunabilir ve hemĢirelerin bu 

konuda daha etkin çalıĢmalarını sağlayabilir (CoĢkun ve ark. 2001). 
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2.4. CERRAHĠ HASTASININ TABURCULUK SÜRECĠ 

Cerrahi hastasının taburculuk süreci, hastanın tüm gereksinimlerini karĢılayacak 

gerekli planlamaların en iyi Ģekilde ve eksiksiz yapılabilmesi için hastaneye yatıĢta ya 

da öncesinde baĢlar. Hastanın taburculuk gereksinimlerini karĢılamak için gerekli 

planlamaların erken dönemde yapılması, anestezinin etkisi geçtikten kısa bir süre sonra 

taburcu olan günübirlik cerrahi hastaları için özellikle önemlidir (Ekici 2004). 

Taburculuk süreci, cerrahi giriĢime göre değiĢiklik göstermekle birlikte cerrahi 

giriĢim uygulanan tüm hastalara aĢağıdaki konularda taburculuk eğitimi verilmelidir 

(Erdil ve ElbaĢ 2001, Aksoy, Kanan, Akyolcu 2012): 

• Hastalık 

• Ġlaçlar ve tedaviler 

• Ağrı kontrolü 

• Solunum ve öksürük egzersizleri 

• Beslenme, banyo yapma, boĢaltım, uyku ve dinlenme, günlük iĢler, araba 

kullanma, çalıĢma yaĢamına dönüĢ, öz-bakım vb. günlük yaĢam aktiviteleri (Örneğin; 

protein, vitamin ve mineral destekli beslenmenin - yeterli ve dengeli beslenmenin - yara 

iyileĢmesini hızlandırmadaki önemi açıklanır.) 

• Yara bakımı: Yaranın görünümünün nasıl olması gerektiği anlatılmalı, 

taburculuk sonrasında hastanın ve hastaya bakım verecek kiĢilerin kendilerinin 

yapabilecekleri bilgi ve beceriyi gerektiren pansuman iĢleminin uygulanma biçimi hasta 

ve hastaya bakım verecek kiĢilere hastanede kaldıkları süre içerisinde uygulamalı olarak 

öğretilmelidir. 

• Aktivite ve Egzersizler: Ameliyatın türüne göre ameliyat sonrası yapılan 

egzersizler; kasların güçlenmesine yardım ederek hastaların kendilerini daha iyi 

hissetmelerini sağlamaktadır. Ayrıca egzersizlerin, enerji düzeyini ve günlük 

performansı koruma, kilo ve stres üzerinde de olumlu etkileri vardır. Egzersizin 

durdurulmasını gerektiren belirti ve bulguların neler olduğu, dinlenmenin ne zaman 

olacağı hastalara öğretilmelidir. 

• GeliĢebilecek komplikasyonlar: Hasta ve hastaya bakım verecek kiĢiler, 

ameliyat sonrası geliĢebilecek komplikasyonların neler olduğu, komplikasyon 

belirtilerinin nasıl tanınacağı ve komplikasyonların önlenmesi için yapılması gerekenler, 

komplikasyon geliĢtiğinde sağlık çalıĢanına nasıl ulaĢacağına yönelik olarak 

bilgilendirilmelidirler. 
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• Taburcu olduktan sonraki tıbbi izlem/kontrole gelme sıklığı  

• Acil durumlarda baĢvurulacak kiĢi/kuruluĢlara nasıl ve nerelerden 

ulaĢılabileceği 

• Taburculuk sonrası için gereksinim duyulabilecek ilgili kurumlara iliĢkin bilgi 

ve danıĢmanlık 

• Sağlığın geliĢtirilmesi 

Bu hazırlıklara ek olarak sürekli bakımın önemli olduğu yanık, parenteral 

beslenme, ostomi ya da kalça kırığı vb. nedeniyle protez bulunması gibi durumlarda 

özel eğitim gereklidir (Huang ve ark 2005, Erdil ve ark. 2001). 

Cerrahi hastalarının; geçirdikleri cerrahi giriĢim sonucunda geçici ya da kalıcı 

rol değiĢimleri gerçekleĢmesi, mali sorun yaĢamaları, iĢe dönmede güçlük yaĢama gibi 

nedenlerle taburculuk öncesinde anksiyete, öfke ya da endiĢe yaĢadıkları ve bazı 

durumlarda cerrahi giriĢimlerin sonuçlarının hastanın beklentilerini karĢılayamadığı 

bilinmektedir. Bu tür sorunlar yaĢayan hastalarda duygusal desteğin sağlanması için 

ayrıca danıĢmanlık gerekebilmektedir (Aydın 2000). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1 AraĢtırmanın Amacı ve Tipi: 

Bu çalıĢma, cerrahi hemĢirelerinin taburculuk sürecindeki rollerinin belirlenmesi 

ve hemĢirenin anahtar kiĢi konumunda olduğu taburculuk planlamasına yeni 

düzenlemeler getirilmesinde kaynak oluĢturması amacıyla tanımlayıcı olarak 

gerçekleĢtirildi. 

Araştırmanın soruları; 

1- Cerrahi birimlerde çalıĢan hemĢirelerin taburculuk sürecine iliĢkin bilgi ve 

uygulamaları nedir? 

2- HemĢirelerin demografik özellikleri, taburculuk sürecine iliĢkin bilgi ve 

uygulamalarını etkiler mi?  

3.2. AraĢtırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

AraĢtırma, Ġstanbul il sınırları içinde yer alan GATA HaydarpaĢa Eğitim 

Hastanesinde Bulunan Cerrahi Birimlerde 1 Aralık 2010 – 1 ġubat 2010 tarihleri 

arasında gerçekleĢtirildi. 

3.3. AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi 

         Araştırmanın evrenini, Ġstanbul il sınırları içinde yer alan GATA 

HaydarpaĢa Eğitim Hastanesinin cerrahi kliniklerinde çalıĢan 150 hemĢire oluĢturdu. 

Evrende yer alan hemĢirelerin tümünün çalıĢma kapsamına alınması planlandı. Cerrahi 

kliniklerde çalıĢan hemĢirelerden 24‟ünün araĢtırmaya katılmayı kabul etmemesi, 

9‟unun doğum izninde olması, 1‟inin yıllık izinde olması nedeniyle 34 hemĢire 

örneklem dıĢı bırakıldı. GATA HaydarpaĢa Eğitim Hastanesinin cerrahi kliniklerinde 

çalıĢan 116 hemĢire araştırmanın örneklemini oluĢturdu. 

3.3.1. Örneklem Seçim Kriterleri 

 AraĢtırmaya gönüllü olarak katılan, 

 Halen cerrahi bir birimde çalıĢmakta olan hemĢireler çalıĢma 

kapsamına alındı. 
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3.4. Veri Toplama Araçları  

  Veri toplama aracı olarak, araĢtırmacı tarafından literatür bilgisine, uzman 

görüĢüne ve araĢtırmacının bilgi ve gözlemlerine dayanarak hazırlanan, ”KiĢisel 

Özellikler” ve “HemĢirelerin ÇalıĢtıkları Kliniklerde Taburculuk Sürecine ĠliĢkin 

Bildirimleri” baĢlıklı 2 bölüm ve 50 sorudan oluĢan veri toplama formu (Ek-1) 

kullanıldı. 

Bu formun I. bölümünü oluĢturan kiĢisel özellikler yaĢ, eğitim, çalıĢma yılı, 

çalıĢılan birim, hemĢirelerin taburculuk süreci ile ilgili eğitim alma durumları ve 

aldıkları eğitime iliĢkin bilgiler ile ilgili 12 sorudan oluĢmuĢtur. 

HemĢirelerin çalıĢtıkları kliniklerde taburculuk sürecine iliĢkin bildirimleri olan 

II. bölümde; hemĢirelerin çalıĢtıkları klinikteki taburculuk süreci uygulamalarına iliĢkin 

ifadeleri,  hemĢirelerin taburculuk sürecine iliĢkin rolleri ve görüĢleri, hemĢirelerin 

taburculuk sürecinin veri toplama aĢamasına, planlama aĢamasına, uygulama aĢamasına,  

taburculuk eğitimine iliĢkin rolleri ve görüĢleri, hemĢirelerin taburculuk sürecinin 

değerlendirme aĢamasına iliĢkin rolleri ve görüĢleri ile ilgili 38 soru yer almıĢtır. 

3.5. Verilerin Toplanması 

Veriler; GATA HaydarpaĢa Eğitim Hastanesi etik kurulundan gerekli izin 

alındıktan sonra, hastanenin cerrahi birimlerde çalıĢan hemĢirelere kendini tanıtan ve 

çalıĢmanın amacıyla ilgili gerekli açıklamalar yapan araĢtırmacı tarafından çalıĢmaya 

katılmayı kabul eden cerrahi hemĢirelerine anket formu dağıtılıp uygularak toplandı. 

3.6. Verilerin Değerlendirilmesi 

AraĢtırma kapsamına alınan 116 hemĢireye ait veriler, bilgisayarda SPSS 

(Statiscial Package for the Social Sciences) 15.0 paket programı kullanılarak 

değerlendirildi. HemĢirelerin demografik özelliklerinin, taburculuk sürecine iliĢkin bilgi 

ve uygulamalarına göre farklılık gösterip göstermediği Ki-Kare testi (Pearson Chi-

Square Test, Fisher‟s exact test, Continuity Correction) ile değerlendirilmiĢtir. 

3.7. AraĢtırmanın Etik Yönü  

AraĢtırmanın uygulanabilmesi için, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Etik  

Kurulu‟na, ilgili prosedür sağlanarak, yazılı olarak baĢvuruldu ve 09.08.2010 tarihinde 
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etik uygunluk kararı alındı. Veri toplanmasına Etik Kurul onayı alındıktan sonra 

baĢlandı. 

3.8. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

AraĢtırma, çalıĢmanın evrenindeki bireylerden elde edilen verilerle 

gerçekleĢtirilmiĢ olup, evreni ile sınırlıdır. 
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4. BULGULAR 

Bu bölümde; cerrahi hemĢirelerinin taburculuk sürecindeki rollerini ve bu rolleri 

etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile gerçekleĢtirilen çalıĢmadan elde edilen 

bulgular, 

I. HemĢirelerin tanıtıcı özelliklerine iliĢkin bulgular (Tablo 4-1, Tablo 4-2) 

II. HemĢirelerin çalıĢtıkları kliniklerde taburculuk sürecine iliĢkin bildirimlerine 

iliĢkin bulgular olmak üzere 2 bölümde ele alındı ve tablolar halinde sunuldu. 

(Tablo 4-3, Tablo 4-4, Tablo 4-5, Tablo 4-6, Tablo 4-7, Tablo 4-8, Tablo 4-9, 

Tablo 4-10, Tablo 4-11) 

4.1. HemĢirelerin tanıtıcı özelliklerine iliĢkin bulgular 

Bu bölümde; çalıĢmaya katılan hemĢirelerin tanıtıcı özelliklerine (yaĢ, eğitim, 

çalıĢtığı klinik, meslekte deneyim süresi, klinikte çalıĢtığı süre, baĢka bir cerrahi 

kliniğinde çalıĢma deneyimi, çalıĢtığı pozisyon) iliĢkin bulgular yer aldı. 
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Tablo 4-1: HemĢirelerin tanıtıcı özellikleri                                                      (N:116) 

 
N % Ortanca Aralık 

YaĢ - - 28 22-38 

<30 68 58,6 

  ≥30 48 41,4 

  Eğitim 

    Ön lisans 35 30,2 

  Lisans 67 57,8 

  Yüksek lisans 14 12,1 

  ÇalıĢtığı klinik 

    Genel cerrahi 20 17,2 

  Beyin cerrahisi 15 12,9 

  Gögüs cerrahisi 5 4,3 

  KBB 5 4,3 

  Plastik cerrahi 5 4,3 

  Üroloji 6 5,2 

  Ortopedi 17 14,7 

  Göz 7 6,0 

  Yanık merkezi 5 4,3 

  Kalp-damar cerrahi 18 15,5 

  Kadin hastaliklari ve dogum 13 11,2 

  Meslekte deneyim süresi(yıl) 

  

6 1-18 

1-5 52 44,8 

  6-10 26 22,4 

  11-15 29 25,0 

  >15 9 7,8 

  Klinikte çalıĢtığı süre(yıl) 

  

2 1-15 

≤2 66 56,9 

  >2 50 43,1 

  BaĢka bir cerrahi kliniğinde 

çalıĢma deneyimi 

    Var 75 64,7 

  Yok 41 35,3 

  ÇalıĢtığı pozisyon 

    Klinik hemĢiresi 107 92,2 

  Klinik sorumlu hemĢiresi 9 7,8 

   

AraĢtırma kapsamına alınan hemĢirelerin yaĢ ortaması 28 olup, yarısından fazlası 

(%58,6) 30 yaĢın üzerindedir. HemĢirelerin %57.8‟inin lisans mezunu olduğu, 

%17,2‟sinin genel cerrahi kliniğinde çalıĢtığı, %44,8‟inin 1-5 yıl arası meslekte 

deneyim süresi olduğu, %56,9‟unun 2 yıl ve daha fazla süredir bulunduğu klinikte 

çalıĢmakta olduğu, %64.7‟sinin baĢka bir cerrahi kliniğinde de çalıĢma deneyimi 

olduğu, %92,2‟sinin klinik hemĢiresi olarak çalıĢtığı belirlendi. (Tablo 4-1)  
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Tablo 4-2: HemĢirelerin Taburculuk Eğitimi Alma Durumları     (N:116) 

 
n % 

Taburculuk planlanması eğitimi aldınız mı? 

  Hayır 66 56,9 

Evet 50 43,1 

Aldığınız eğitimin türü* 

  Kurs 4 8,0 

Okul 21 42,0 

Konferans 21 42,0 

Hizmet içi eğitim 19 38,0 

Aldığınız eğitimin içeriği* 

  ĠletiĢim teknikleri 25 50,0 

Taburculuk planlama süreci 26 52,0 

DanıĢmanlık 27 54,0 

Evde bakim 40 80,0 

Aldığınız eğitimin konuları* 

  Taburculuk eğitiminde yer alması gereken konular 40 80,0 

Taburculuk planlama sürecinin aĢamaları 25 50,0 

Taburculuk planlanması için ek eğitim almak ister 

misiniz? 

  Evet 78 67,2 

Hayır 38 32,8 
*=Birden fazla yanıt Ģıkkı iĢaretlenmiĢtir. 

 

AraĢtırma kapsamındaki hemĢirelerin, taburculuk planlaması eğitimi alma durumuna 

iliĢkin özellikleri incelendiğinde; yarısından fazlasının (%56,9) bu eğitimi almadığı, eĢit 

oranla (%42) okulda ya da konferansla aldığı, %80‟inin aldığı eğitimin içeriğinin evde 

bakım olduğu ve taburculuk eğitiminde yer alması gereken konu olduğu, %62,2‟sinin 

taburculuk planlaması için ek eğitim almak istediği belirlendi  (Tablo 4-2). 
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4.2. HemĢirelerin çalıĢtıkları kliniklerde taburculuk sürecine iliĢkin bildirimlerine 

iliĢkin bulgular 

Bu bölümde; çalıĢmaya katılan hemĢirelerin çalıĢtıkları kiliniklerde taburculuk 

sürecine iliĢkin bulgular yer almıĢtır. (Tablo 4-3, Tablo 4-4, Tablo 4-5, Tablo 4-

6, Tablo 4-7, Tablo 4-8, Tablo 4-9, Tablo 4-10, Tablo 4-11) 
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Tablo 4-3 :HemĢirelerin çalıĢtıkları kliniklerde taburculuk sürecine iliĢkin 

bildirimleri                                                                                                          (N:95) 

Ġfadeler n % 

Kliniğinizde taburculuk süreci yürütülüyor mu? 

  Evet 95 81,9 

Hayır 21 18,1 

Klinikte taburculuk sürecine aktif olarak katılan sağlık çalıĢanları*  

 Hekim 94 98,9 

HemĢire 95 100,0 

Diyetisyen 17 17,9 

Fizyoterapist 11 11,6 

Psikolog 95 100,0 

Sosyal hizmet uzmanı 95 100,0 

Taburculuk süreci kliniğinizde ne zaman baĢlatılıyor? 

  Hasta kliniğe yattığı andan itibaren 44 46,3 

Ameliyatın hemen ardından 6 6,3 

Taburcu etmeye karar verildiğinde 31 32,6 

Taburcu olacağı gün 14 14,7 

Kliniğinizde taburculuk planlama süreci etkin biçimde yürütülüyor mu?**  

 Evet 67 70,5 

Hayır 28 29,5 

Size göre kliniğinizde taburculuk sürecinin daha etkin yürütülmesi için ne 

gereklidir?* 

  Ekip iĢbirliği arttırılmalıdır 46 68,7 

Personelin iĢ yoğunluğu azaltılmalıdır 38 56,7 

Uygun eğitim materyalleri olmalıdır 32 47,8 

Uygun fiziksel ortam sağlanmalıdır 14 20,9 

Ekip üyelerinin eğitim düzeyleri artırılmalıdır 13 19,4 

ĠĢlemlerin kaydını tutacak sabit personel olmalıdır 60 89,6 

Taburculuk sürecinin etkin biçimde yürütülememesinin nedenleri*  

Ekip iĢbirliğinin olmaması 25 89,3 

Personelin iĢ yoğunluğu 27 96,4 

Eğitim materyallerinin yokluğu 5 17,9 

Fiziksel ortamın uygunsuzluğu 4 14,3 

Hasta sayısının fazlalığı 11 39,3 

Hasta yatıĢ sürelerinin kısa olması 4 14,3 

Ekibin eğitim eksikliği 7 25,0 

Hasta ve yakınlarının ilgisizliği 4 14,3 

Taburculuk sürecinde siz hangi rolü üstleniyorsunuz? *  

 Hastaya/yakınına eğitim verme 89 93,7 

Hastaya/yakınına danıĢmanlık 56 58,9 

Kayıt tutma 86 90,5 

Veri toplama 39 41,1 

Planlama yapma 28 29,5 

Değerlendirme 35 36,8 
*=Kliniğinde taburculuk süreci yürütülen olgular dahil edildi ve birden çok Ģık 

iĢaretlenmiĢtir. 

**= Kliniğinde taburculuk süreci yürütülen olgular dahil edildi. 
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   ÇalıĢma kapsamına alınan hemĢirelerin çalıĢtıkları kliniklerde taburculuk 

sürecine iliĢkin bildirimleri incelendiğinde; %81,9‟unun kliniğinde taburculuk sürecinin 

yürütüldüğü, eĢit oranla (%100) klinikte taburculuk sürecine aktif olarak katılan sağlık 

çalıĢanlarının hemĢire, psikolog ve sosyol hizmet uzmanı olduğu, %46,3‟ünün 

kliniğinde taburculuk sürecinin hasta kliniğe yattığı andan itibaren baĢlandığı, 

%70,5‟inin kliniğinde taburculuk sürecinin etkin biçimde yürütüldüğü, %89,6‟sının 

kliniğinde taburculuk sürecinin daha etkin yürütülmesi için iĢlemlerin kaydını tutacak 

sabit personel olması gerektiği, %96,4‟ünün kliniğinde taburculuk sürecinin etkin 

biçimde yürütülememesinin nedenin personel iĢ yoğunun olduğu, %93,7‟sinin 

taburculuk sürecinde hastaya/yakınına eğitim verme rolünü üstlendiği belirlendi (Tablo 

4-3). 
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Tablo 4-4:Taburculuk süreci kapsamında veri toplamaya iliĢkin 

bildirimleri 
 

 

 

 

(N:95) 

Ġfadeler n % 

 

Taburculuk planlama sürecinde hastalardan veri topluyor 

musunuz?  

 Evet 95 100,0 

Hayır 0 0,0 

Klinikte veri toplayan kiĢi* 

  Hekim 84 88,4 

HemĢire 91 95,8 

Diyetisyen 4 4,2 

Fizyoterapist 4 4,2 

Psikolog 95 100,0 

Sosyal hizmet uzmanı 95 100,0 

Klinikte veri toplama iĢini kim gerçekleĢtirmeli?* 

  Hekim 86 90,5 

HemĢire 94 98,9 

Diyetisyen 30 31,6 

Fizyoterapist 28 29,5 

Psikolog 13 13,7 

Sosyal hizmet uzmanı 12 12,6 

Veri topluma sürecine aktif olarak katılıyor musunuz?** 

  Evet 71 74,7 

Hayır 24 25,3 

Hastalardan veri toplama yöntemleri* 

  Hastayla görüĢme 94 98,9 

Hasta yakını ile görüĢme 80 84,2 

Hastanın hekimi ile görüĢme 37 38,9 

Hasta dosyasının incelenmesi 65 68,4 

Hastayı gözlemleme 74 77,9 

Fiziksel muayene 30 31,6 

Taburculuk sürecinde hastalardan toplanan veriler* 

  Demografik bilgileri 63 66,3 

Tıbbi özgeçmiĢi 90 94,7 

Sosyoekonomik durum bilgisi 59 62,1 

Aile öyküsü  83 87,4 

DüĢme riski 37 38,9 

Beslenme durumu 85 89,5 

Sağlık inanıĢları 19 20,0 
*= Kliniğinde taburculuk süreci yürütülen olgular dahil edildi ve birden çok Ģık iĢaretlenmiĢtir.  

**= Kliniğinde taburculuk süreci yürütülen olgular dahil edildi. 
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ÇalıĢma kapsamındaki kliniklerinde taburculuk süreci yürütülen hemĢirelerin 

taburculuk süreci kapsamında veri toplamaya iliĢkin bildirimleri incelendiğinde; 

tamamının (%100) taburculuk sürecinde hastalardan veri topladığı, eĢit oranla (%100) 

veri toplayan kiĢinin psikolog ve sosyal hizmet uzmanı olduğu, %98,9‟unun kliniğinde 

veri toplama iĢinin hemĢire tarafından gerçekleĢtirilmesi gerektiği, %74,7‟sinin veri 

toplama sürecine aktif olarak katıldığı, %98,9‟unun veri toplama yöntemlerinin hastayla 

görüĢme olduğu, %94,7‟sinin kliniğinde taburculuk sürecinde hastalardan tıbbi 

özgeçmiĢ bilgilerinin toplandığı belirlendi. (Tablo 4-4) 
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Tablo 4-5: Taburculuk süreci kapsamında planlamaya iliĢkin bildirimler   (N:95) 

Ġfadeler n % 

Taburculuk sürecinde yürütülecek aktiviteler planlanıyor mu?  

 Evet 81 85,3 

Hayır 14 14,7 

Klinikte aktivitelerin planlanmasını yapan kiĢi* 

  Hekim 64 79,0 

HemĢire 74 91,4 

Diyetisyen 3 3,7 

Fizyoterapist 3 3,7 

Psikolog 81 100,0 

Sosyal hizmet uzmanı 81 100,0 

Klinikte aktivitelerin planlanmasını kim gerçekleĢtirmeli* 

  Hekim 67 82,7 

HemĢire 80 98,8 

Diyetisyen 27 33,3 

Fizyoterapist 27 33,3 

Psikolog 10 12,3 

Sosyal hizmet uzmanı 16 19,8 

Aktivitelerin planlanması sürecine aktif olarak katılıyor musunuz?**  

 Evet 58 71,6 

Hayır 23 28,4 

Taburculuğa iliĢkin hangi aktiviteleri planlıyorsunuz? * 

  Hasta eğitimi 79 97,5 

Aile eğitimi 69 85,2 

Resmi taburculuk iĢlemleri 68 84,0 

Birimlere yönlendirme  31 38,3 

Ekip içinde rol dağılımı 18 22,2 

DanıĢmanlık 35 43,2 

Aynı durumdaki diğer hastalarla etkileĢim sağlama 13 16,0 

Kliniğinizde taburculuk sürecinde, taburculuğa iliĢkin aktiviteleri kim/ler 

gerçekleĢtiriyor?* 

  Hekim 90 94,7 

HemĢire 91 95,8 

Diyetisyen 11 11,6 

Fizyoterapist 10 10,5 

Psikolog 95 100,0 

Sosyal hizmet uzmanı 95 100,0 

Taburculuğa iliĢkin aktiviteleri kim/ler gerçekleĢtirmeli?* 

  Hekim 91 95,8 

HemĢire 94 98,9 

Diyetisyen 41 43,2 

Fizyoterapist 41 43,2 

Psikolog 22 23,2 

Sosyal hizmet uzmanı 31 32,6 

Kliniğinizde taburculuk sürecinde, taburculuğa iliĢkin aktivitelere aktif 

olarak katılıyor musunuz?** 

  Evet 81 85,3 

Hayır 14 14,7 

Taburculuğa iliĢkin hangi aktiviteleri gerçekleĢtiriyorsunuz* 

  Hasta eğitimi 95 100,0 

Aile eğitimi 82 86,3 

Taburculuk iĢlemleri 81 85,3 

Birimlere yönlendirme  30 31,6 

Ekip içinde rol dağılımı 19 20,0 

DanıĢmanlık 43 45,3 

Aynı durumdaki diğer hastalarla etkileĢim sağlama 11 11,6 

   *= Kliniğinde taburculuk sürecinde aktivite planlaması yapılan olgular dahil edildi ve birden çok Ģık iĢaretlenmiĢtir.  

**= Kliniğinde taburculuk sürecinde aktivite planlaması yapılan olgular dahil edildi. 
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AraĢtırma kapsamına alınan kliniklerinde taburculuk süreci yürütülen hemĢirelerin 

taburculuk süreci kapsamında planlamaya iliĢkin bildirimleri incelendiğinde; yarısından 

fazlasının (%85,3) kliniğinde taburculuk sürecinde yürütülecek aktiviteleri planladığı, 

eĢit oranla (%100) aktiviteleri planlayan kiĢilerin psikolog ve sosyal hizmet uzmanı 

olduğu, %98,8‟inin kliniğinde aktiviteleri planlama iĢini hemĢirelerin gerçekleĢtirmesi 

gerektiği, % 71,6‟sının aktivitelerin planlanması sürecine aktif olarak katıldığı, %97,5 

oranında taburculuğa iliĢkin planlanan aktivitenin hasta eğitimi olduğu, eĢit oranla 

(%100) taburculuk sürecinde taburculuğa iliĢkin aktiviteleri psikolog ve sosyal hizmet 

uzmanının gerçekleĢtirdiği, %98,9‟unun kliniğinde taburculuğa iliĢkin aktiviteleri 

hemĢirelerin gerçekleĢtirmesi gerektiği, %84,2‟sinin taburculuğa iliĢkin aktivitelere 

katıldığı, taburculuğa iliĢkin gerçekleĢtirilen aktivitenin hasta eğitimi (%100) olduğu 

belirlendi. (Tablo 4-5) 
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Tablo 4-6: Taburculuk süreci kapsamında uygulama ve taburculuk eğitimine iliĢkin 

bildirimler 

 

 

 

 

(N:95) 

 

Ġfadeler N % 

 

Kliniğinizde hastalara taburculuk eğitimi veriyor musunuz? 

Evet 95 100,0 

Hayır 0 0,0 

Klinikte hastalara taburculuk eğitimini veren kiĢi* 

  Hekim 86 90,5 

HemĢire 94 98,9 

Diyetisyen 11 11,6 

Fizyoterapist 13 13,7 

Psikolog 1 1,1 

Sosyal hizmet uzmanı 95 100,0 

Kliniğinizde hastalara taburculuk eğitimini kim vermeli?* 

  Hekim 86 90,5 

HemĢire 90 94,7 

Diyetisyen 39 41,1 

Fizyoterapist 37 38,9 

Psikolog 16 16,8 

Sosyal hizmet uzmanı 19 20,0 

Aktif olarak hastalara verilen taburculuk eğitimine katılıyor musunuz?** 

  Evet 76 80,0 

Hayır 19 20,0 

Kimlere taburculuk eğitimi veriyorsunuz?* 
  Hastaya 95 100,0 

Hasta yakınına 88 92,6 

Verilen eğitimin ortalama süresi 

  ≤30 65 68,4 

>30 30 31,6 

Klinikte verilen taburculuk eğitiminin konuları* 

  Beslenme 92 96,8 

Ġlaçların kullanımı 94 98,9 

Egzersizler 80 84,2 

Kontrol muayeneleri 87 91,6 

Yara bakımı 85 89,5 

Hijyen / Banyo 79 83,2 

Olası komplikasyonlar 74 77,9 

Yapılan giriĢimler 57 60,0 

Malzeme temini 39 41,1 

Cinsel yaĢam 38 40,0 

Acil durumlarda hareket Ģekli 48 50,5 

BaĢvuru adresleri/tel. Numaraları 43 45,3 

Sosyal yaĢamla ilgili sorular 36 37,9 

Taburculuk eğitimini hastaya hangi zaman aralığında veriyorsunuz?  

  Hastanın taburcu olacağı gün 48 50,5 

Taburculuktan birkaç gün once 2 2,1 

Yattığı sürece 38 40,0 

Plansız, fırsat buldukça 7 7,4 

Taburculuk eğitimini verirken hangi araçları/yöntemleri kullanıyorsunuz? *  

Sözlü anlatım 95 100,0 

Görsel material 6 6,3 

Hastaya uygulama yaptırma 30 31,6 

Demonstrasyon 1 1,1 

BroĢür ve el kitapları verme 19 20,0 

*= Kliniğinde taburculuk süreci yürütülen olgular dahil edildi ve birden çok Ģık iĢaretlenmiĢtir.  

**= Kliniğinde taburculuk süreci yürütülen olgular dahil edildi. 
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AraĢtırma kapsamına alınan kliniklerinde taburculuk süreci yürütülen hemĢirelerin 

taburculuk süreci kapsamında uygulama ve taburculuk eğitimine iliĢkin bildirimleri 

incelendiğinde; tamamının (%100) kliniğinde hastalara taburculuk eğitimi verildiği, 

hastalara taburculuk eğitimi veren kiĢinin sosyal hizmet uzmanı (%100) olduğu,   %94,7 

oranında taburculuk eğitimini hemĢirelerin vermesi gerektiği, %80‟inin hastalara verilen 

taburculuk eğitimine aktif olarak katıldığı, tamamının (%100) taburculuk eğitimini 

hastaya verdiği, %68,4‟ünün kliniğinde verilen eğitimin süresinin 30 dakika ve üzeri 

olduğu, klinikte verilen taburculuk eğitiminin konusunun %98,9 oranında ilaç kullanımı 

olduğu, taburculuk eğitiminin hastaya %50,5 oranında hastanın taburcu olacağı gün 

verildiği,taburculuk eğitimi verilirken sözlü anlatım yönteminin kullanıldığı (%100) 

belirlendi. (Tablo 4-6) 
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Tablo 4-7: Taburculuk süreci kapsamında değerlendirmeye iliĢkin 

bildirimler 

 

 

(N:95) 

Ġfadeler n % 

 
                 

Kliniğinizde hastalara verdiğiniz taburculuk eğitimini 

değerlendiriyor musunuz  

Evet 66 69,5 

Hayır 29 30,5 

Hastalara verilen taburculuk eğitimini nasıl değerlendiriyorsunuz?*  

 Soru-cevapla geri bildirim alma 63 95,5 

Hasta geri geliĢ sıklığını belirleme 29 43,9 

Hastaya uygulama yaptırma 26 39,4 

Telefonla geri bildirim alma 4 6,1 

Ekip üyelerinin değerlendirmesi 13 19,7 

Kliniğinizde hastalara verdiğiniz taburculuk eğitimini yeterli buluyor 

musunuz?**  

Evet 35 53,0 

Hayır 31 47,0 

Kliniğinizde yürütülen taburculuk planlaması sürecini bir bütün 

olarak değerlendiriyor musunuz? 

  Evet 58 61,1 

Hayır 37 38,9 

Sürecin bütünsel değerlendirmesini kim/kimler yapmaktadır? ª 

  Hekim 57 98,3 

HemĢire 57 98,3 

Diyetisyen 5 8,6 

Fizyoterapist 2 3,4 

Psikolog 58 100,0 

Sosyal hizmet uzmanı 1 1,7 

Sürecin bütününü değerlendirmede hangi araçları kullanıyorsunuz? ª  

 Sözlü hasta geri bildirimleri 55 94,8 

Hasta geri geliĢ sıklığını belirleme 37 63,8 

Ekibin öz değerlendirmesi 14 24,1 

Hasta anketleri 1 1,7 

Hasta yatıĢ durumu ile çıkıĢ durumu arası fark  15 25,9 
*=Klinikte taburculuk eğitim değerlendirilmesi yapan olgular dahil edildi ve birden çok Ģık iĢaretlenmiĢtir. 

**= Klinikte taburculuk eğitim değerlendirilmesi yapan olgular dahil edildi 

a= Klinikte taburculuk süreç değerlendirmesi yapan olgular edildi ve birden çok Ģık iĢaretlenmiĢtir. 
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AraĢtırma kapsamına alınan kliniklerinde taburculuk süreci yürütülen hemĢirelerin 

taburculuk süreci kapsamında değerlendirmeye iliĢkin bildirimleri incelendiğinde; % 

69,5‟inin kliniğinde hastalara verilen taburculuk eğitimini değerlendirdiği, %95,5 

oranında verilen taburculuk eğitiminin soru-cevapla geri bildirim alma olduğu, 

%53‟ünün kliniklerinde verilen taburculuk eğitimini yeterli buldukları, kliniklerde 

yürütülen taburculuk sürecinin %61,1 oranında bir bütün olarak değerlendirildiği, 

sürecin bütünsel değerlendirilmesini psikologların (%100) yaptığı, sürecin bütünsel 

değerlendirmesinde %94,8 oranında sözlü hasta geri bildirimleri olduğu belirlendi. 

(Tablo 4-7) 
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Tablo 4-8:HemĢirelerin eğitim düzeyleri ile taburculuk sürecine iliĢkin 

bildirimlerinin karĢılaĢtırılması 

 
Eğitim düzeyi 

Ġfadeler Ön lisans Lisans ve üstü  Anlamlılık 

 
n % n % X² P 

Taburculuk süreci eğitimi aldınız mı? 
      

Evet 12 34,3 38 46,9 1,116 0,291 

Hayır 23 65,7 43 53,1 
  

Taburculuk süreci yürütüyor musunuz? 
      

Evet 20 57,1 75 92,6 18,393 <0,001 

Hayır 15 42,9 6 7,4 
  

Taburculuk  sürecini (TS) ne zaman baĢlatıyorsunuz? 
      

Hasta kliniğe yattığı andan itibaren 13 65,0 31 41,3 9,171 0,010 

Hasta ameliyattan sonra servise yattığı andan itibaren 2 10,0 35 46,7 
  

Hasta çıkacağı gün 5 25,0 9 12,0 
  

Taburculuk iĢlemleri veri toplama sürecine aktif 

katılıyor musunuz?       

Evet 13 65,0 58 77,3 0,703 0,259 

Hayır 7 35,0 17 22,7 
  

Taburculuk iĢlemlerinde yürütülen aktivitelerin 

planlama sürecine aktif olarak katılıyor musunuz?       

Evet 12 63,2 46 74,2 0,413 0,521 

Hayır 7 36,8 16 25,8 
  

TS’de, taburculuğa iliĢkin aktivitelere aktif olarak 

katılıyor musunuz?       

Evet 19 95,0 61 81,3 - 0,181 

Hayır 1 5,0 14 18,7 
  

Aktif olarak hastalara verilen taburculuk eğitimine 

katılıyor musunuz?       

Evet 15 75,0 61 81,3 - 0,538 

Hayır 5 25,0 14 18,7 
  

Hastalara verdiğiniz taburculuk eğitimini 

değerlendiriyor musunuz?       

Evet 12 60,0 54 72,0 0,581 0,446 

Hayır 8 40,0 21 28,0 
  

Hastalara verdiğiniz taburculuk eğitimini yeterli 

buluyor musunuz?       

Evet 7 58,3 28 51,9 - 0,757 

Hayır 5 41,7 26 48,1 
  

TS’ni bir bütün olarak değerlendiriyor musunuz? 
      

Evet 12 60 46 61,3 - 1,000 

Hayır 8 40 29 38,7 
  

*=p<0,001,**=p<0,05 

x²= Ki-Kare testi (Pearson Chi-Square Test, Fisher's exact test, Continuity Correction) 
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“Taburculuk süreci eğitimi aldınız mı?” ifadesine lisans ve lisans üstü eğitim düzeyine 

sahip hemĢirelerin %46,9‟u (n=38) ; ön lisans eğitim düzeyindeki hemĢirelerin ise 

%34,3‟ü (n=12) evet yanıtını verdiği saptanırken,  hemĢirelerin eğitim düzeyi ile 

taburculuk süreci eğitimi alma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi 

bir farklılık saptanmadı(p>0,05). 

“Taburculuk sürecini yürütüyor musunuz?” ifadesine lisans ve lisans üstü eğitim 

düzeyine sahip hemĢirelerin %92,6‟sı (n=75) ; ön lisans eğitim düzeyindeki 

hemĢirelerin ise %57,1‟i (n=20) evet yanıtını verdiği ve lisans ve üzeri eğitim düzeyine 

sahip hemĢirelerin çalıĢtığı klinikte taburculuk iĢlemleri planlamasının istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde daha fazla uygulandığı istatistiksel olarak da anlamlı bulundu 

(p<0,001). 

“Taburculuk sürecini (TS) nezaman başlatıyorsunuz?” ifadesine lisans ve lisans üstü 

eğitim düzeyine sahip hemĢirelerin %41,3‟ü (n=31) “hasta kliniğe yattığı andan 

itibaren” diyerek doğru yanıt verirken, ön lisans mezunu hemĢirelerin ise %65‟inin 

(n=13) bu ifadeyi doğru değerlendirdikleri, aradaki farkın istatistiksel açıdan da anlamlı 

olduğu saptandı (p<0,05). 

“Taburculuk işlemleri veri toplama sürecine aktif katılıyor musunuz?” ifadesine 

lisans ve lisans üstü eğitim düzeyine sahip hemĢirelerin %77,3‟ü (n=58) ; ön lisans 

eğitim düzeyindeki hemĢirelerin ise %65‟i(n=13) evet yanıtını verdiği saptanırken,  

hemĢirelerin eğitim düzeyi ile taburculuk  iĢlemleri bilgi toplama sürecine aktif katılma 

durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir farklılık saptanmadı 

(p>0,05). 

“Taburculuk işlemlerinde yürütülen aktivitelerin planlama sürecine aktif olarak 

katılıyor musunuz?” ifadesine lisans ve lisans üstü eğitim düzeyine sahip hemĢirelerin 

%74,2‟si (n=46) ; ön lisans eğitim düzeyindeki hemĢirelerin ise %63,2s‟i (n=12) evet 

yanıtını verdiği saptanırken,  hemĢirelerin eğitim düzeyi ile taburculuk iĢlemlerinde 

yürütülen aktivitelerin planlama sürecine aktif olarak katılma durumları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir farklılık saptanmadı (p>0,05). 

“TS’de, taburculuğa ilişkin aktivitelere aktif olarak katılıyor musunuz?” ifadesine 

lisans ve lisans üstü eğitim düzeyine sahip hemĢirelerin %81,3‟ü (n=61) ; ön lisans 

eğitim düzeyindeki hemĢirelerin ise %95‟i (n=19) evet yanıtını verdiği saptanırken,  

hemĢirelerin eğitim düzeyi ile taburculuğa iliĢkin aktivitelere aktif olarak katılma 
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durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir farklılık saptanmadı 

(p>0,05). 

 

“Aktif olarak hastalara verilen taburculuk eğitimine katılıyor musunuz?” ifadesine 

lisans ve lisans üstü eğitim düzeyine sahip hemĢirelerin %81,3‟ü (n=61) ; ön lisans 

eğitim düzeyindeki hemĢirelerin ise %75‟i (n=15) evet yanıtını verdiği saptanırken,  

hemĢirelerin eğitim düzeyi ile hastalara verilen taburculuk eğitimine katılma durumları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir farklılık saptanmadı (p>0,05). 

“Hastalara verdiğiniz taburculuk eğitimini değerlendiriyor musunuz?”  ifadesine 

lisans ve lisans üstü eğitim düzeyine sahip hemĢirelerin %72‟si (n=54) ; ön lisans eğitim 

düzeyindeki hemĢirelerin ise %60‟ı (n=12) evet yanıtını verdiği saptanırken,  

hemĢirelerin eğitim düzeyi ile hastalara verilen taburculuk eğitimini değerlendirme 

durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir farklılık saptanmadı 

(p>0,05). 

“Hastalara verdiğiniz taburculuk eğitimini yeterli buluyor musunuz?” ifadesine lisans 

ve lisans üstü eğitim düzeyine sahip hemĢirelerin %51,9‟u (n=28) ; ön lisans eğitim 

düzeyindeki hemĢirelerin ise %58,3‟ü (n=7) evet yanıtını verdiği saptanırken,  

hemĢirelerin eğitim düzeyi ile hastalara verilen taburculuk eğitimini yeterli bulma 

durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir farklılık saptanmadı 

(p>0,05). 

“TS’ni bir bütün olarak değerlendiriyor musunuz?” ifadesine lisans ve lisans üstü 

eğitim düzeyine sahip hemĢirelerin %61,3‟ü (n=46) ; ön lisans eğitim düzeyindeki 

hemĢirelerin ise %60‟ı (n=12) evet yanıtını verdiği saptanırken,  hemĢirelerin eğitim 

düzeyi ile taburculuk planlama süresini bir bütün olarak değerlendirme durumları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir farklılık saptanmadı (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

Tablo 4-9: HemĢirelerin hemĢirelik mesleğindeki deneyim süreleri ile 

taburculuk sürecine iliĢkin bildirimlerinin karĢılaĢtırılması 

 
Meslekte deneyim süresi(yıl) 

Ġfadeler 1-5 6-10 11≤ Anlamlılık 

 
n % n % n % X² P 

Taburculuk süreci eğitimi aldınız mı? 
    

  
  

Evet 31 59,6 8 30,8 11 28,9 10,499 0,005 

Hayır 21 40,4 18 69,2 27 71,1 
  

Taburculuk süreci yürütülüyor musunuz? 
    

  
  

Evet 52 100,0 23 88,5 20 52,9 34,201 <0,001 

Hayır 0 0,0 3 11,5 18 47,4 
  

Taburculuk sürecini (TS) ne zaman 

baĢlatıyorsunuz?     
  

  

Hasta kliniğe yattığı andan itibaren 24 46,2 9 39,1 11 55,0 8,803 0,066 

Hasta ameliyattan sonra servise yattığı andan 

itibaren 
22 42,3 12 52,2 3 15,0 

  

Hasta çıkacağı gün 6 11,5 2 8,7 6 30,0 
  

Taburculuk iĢlemleri veri toplama sürecine 

aktif katılıyor musunuz?     
  

  

Evet 40 76,9 19 82,6 12 60,0 3,187 0,203 

Hayır 12 23,1 4 17,4 8 40,0 
  

Taburculuk iĢlemlerinde yürütülen aktivitelerin 

planlama sürecine aktif olarak katılıyor 

musunuz? 
    

  
  

Evet 32 72,7 14 77,8 12 63,2 1,031 0,597 

Hayır 12 27,3 4 22,2 7 36,8 
  

TS’de, taburculuğa iliĢkin aktivitelere aktif 

olarak katılıyor musunuz?     
  

  

Evet 41 78,8 21 91,3 18 90,0 2,500 0,286 

Hayır 11 21,2 2 8,7 2 10,0 
  

Aktif olarak hastalara verilen taburculuk 

eğitimine katılıyor musunuz?     
  

  

Evet 45 86,5 17 73,9 14 70,0 3,172 0,205 

Hayır 7 13,5 6 26,1 6 30,0 
  

Hastalara verdiğiniz taburculuk eğitimini 

değerlendiriyor musunuz?     
  

  

Evet 40 76,9 14 60,9 12 60,0 3,010 0,222 

Hayır 12 23,1 9 39,1 8 40,0 
  

Hastalara verdiğiniz taburculuk eğitimini 

yeterli buluyor musunuz?     
  

  

Evet 24 60,0 6 42,9 5 41,7 1,984 0,371 

Hayır 16 40,0 8 57,1 7 58,3 
  

TS’ni bir bütün olarak değerlendiriyor 

musunuz?     
  

  

Evet 34 65,4 13 56,5 11 55,0 0,917 0,632 

Hayır 18 34,6 10 43,5 9 45,0 
  

*=p<0,001,**=p<0,05; x²= Ki-Kare testi (Pearson Chi-Square Test) 
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“Taburculuk süreci eğitimi aldınız mı?” ifadesine hemĢirelik mesleğinde deneyim 

süresi 1-5 yıl arası olan hemĢirelerin %59,6‟sı(n=31), 6-10 yıl arası hemĢirelerin  

%30,8‟i (n=8) , 11yıl ve üzeri olan hemĢirelerin ise %28,9‟u (n=11) evet yanıtını 

verdiği saptanırken,  mesleki deneyim süresi 1-5 yıl arasında olan hemĢirelerin 

taburculuk planlama eğitimini istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla aldığı 

saptandı(p<0,01). 

“Taburculuk süreci yürütüyor musunuz?” ifadesine hemĢirelik mesleğinde deneyim 

süresi 1-5 yıl arası olan hemĢirelerin %100‟ü(n=52), 6-10 yıl arası hemĢirelerin  

%88,5‟i (n=23) , 11yıl ve üzeri olan hemĢirelerin ise %52,9‟u (n=20) evet yanıtını 

verdiği saptanırken,  mesleki deneyim süresi 1-5 yıl arasında olan hemĢirelerin çalıĢtığı 

klinikte taburculuk iĢlemleri planlamasının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha 

fazla uygulandığı saptandı(p<0,001). 

“Taburculuk sürecini (TS) ne zaman başlatıyorsunuz?” ifadesine hemĢirelik 

mesleğinde deneyim süresi 1-5 yıl arası olan hemĢirelerin %46,2‟si (n=24) “hasta 

kliniğe yattığı andan itibaren”, %42,3‟ü (n=22) “hasta ameliyattan sonra servise yattığı 

andan itibaren”,  %11,5‟i (n=6) “hasta çıkacağı gün”; deneyim süresi 6-10 yıl arası 

hemĢirelerin  %39,1 (n=9) “hasta kliniğe yattığı andan itibaren”, %52,2‟si (n=12) “hasta 

ameliyattan sonra servise yattığı andan itibaren”,  %8,7‟si (n=2) “hasta çıkacağı gün”; 

deneyim süresi 11yıl ve üzeri olan hemĢirelerin  %55‟i (n=11) “hasta kliniğe yattığı 

andan itibaren”, %15‟i (n=3) “hasta ameliyattan sonra servise yattığı andan itibaren”, ”,  

%30‟u (n=6) “hasta çıkacağı gün” yanıtını verdiği, anlamlı bir farklılık olmadığı 

saptandı (p>0,05). 

“Taburculuk işlemleri veri toplama sürecine aktif katılıyor musunuz?” ifadesine 

hemĢirelik mesleğinde deneyim süresi 1-5 yıl arası olan hemĢirelerin %76,9‟u(n=40), 6-

10 yıl arası hemĢirelerin  %82,6‟sı (n=19) , 11yıl ve üzeri olan hemĢirelerin ise %60‟ı 

(n=12) evet yanıtını verdiği saptanırken, hemĢirelerin mesleki deneyim süresi ile 

taburculuk  iĢlemleri bilgi toplama sürecine aktif katılma durumları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı herhangi bir farklılık saptanmadı (p>0,05). 

“Taburculuk işlemlerinde yürütülen aktivitelerin planlama sürecine aktif olarak 

katılıyor musunuz?” ifadesine hemĢirelik mesleğinde deneyim süresi 1-5 yıl arası olan 

hemĢirelerin %72,7‟si(n=32), 6-10 yıl arası hemĢirelerin  %77,8‟i (n=14) , 11yıl ve 

üzeri olan hemĢirelerin ise %63,2‟si (n=12) evet yanıtını verdiği saptanırken, 

hemĢirelerin mesleki deneyim süresi ile taburculuk iĢlemlerinde yürütülen aktivitelerin 
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planlama sürecine aktif olarak katılma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

herhangi bir farklılık saptanmadı (p>0,05). 

“TS’de, taburculuğa ilişkin aktivitelere aktif olarak katılıyor musunuz?” ifadesine 

hemĢirelik mesleğinde deneyim süresi 1-5 yıl arası olan hemĢirelerin %78,8‟i(n=41), 6-

10 yıl arası hemĢirelerin  %91,3‟ü (n=21) , 11yıl ve üzeri olan hemĢirelerin ise %90‟ı 

(n=18) evet yanıtını verdiği saptanırken, hemĢirelerin mesleki deneyim süresi ile 

taburculuğa iliĢkin aktivitelere aktif olarak katılma durumları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı herhangi bir farklılık saptanmadı (p>0,05). 

“Aktif olarak hastalara verilen taburculuk eğitimine katılıyor musunuz?” ifadesine 

hemĢirelik mesleğinde deneyim süresi 1-5 yıl arası olan hemĢirelerin %86,5‟i (n=45), 6-

10 yıl arası hemĢirelerin  %73,9‟u (n=17) , 11yıl ve üzeri olan hemĢirelerin ise %70‟i 

(n=14) evet yanıtını verdiği saptanırken, hemĢirelerin mesleki deneyim süresi ile 

hastalara verilen taburculuk eğitimine katılma durumları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı herhangi bir farklılık saptanmadı (p>0,05). 

“Hastalara verdiğiniz taburculuk eğitimini değerlendiriyor musunuz?”  ifadesine 

hemĢirelik mesleğinde deneyim süresi 1-5 yıl arası olan hemĢirelerin %76,9‟u  (n=40), 

6-10 yıl arası hemĢirelerin  %60,9‟u (n=14) , 11yıl ve üzeri olan hemĢirelerin ise %60‟ı 

(n=12) evet yanıtını verdiği saptanırken, hemĢirelerin mesleki deneyim süresi ile 

hastalara verilen taburculuk eğitimini değerlendirme durumları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı herhangi bir farklılık saptanmadı (p>0,05). 

“Hastalara verdiğiniz taburculuk eğitimini yeterli buluyor musunuz?” ifadesine 

hemĢirelik mesleğinde deneyim süresi 1-5 yıl arası olan hemĢirelerin %60‟ı (n=24), 6-

10 yıl arası hemĢirelerin  %42,9‟u (n=6) , 11yıl ve üzeri olan hemĢirelerin ise %41,7‟si 

(n=5) evet yanıtını verdiği saptanırken, hemĢirelerin mesleki deneyim süresi ile 

hastalara verilen taburculuk eğitimini yeterli bulma durumları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı herhangi bir farklılık saptanmadı (p>0,05). 

“TS’ni bir bütün olarak değerlendiriyor musunuz?” ifadesine hemĢirelik mesleğinde 

deneyim süresi 1-5 yıl arası olan hemĢirelerin %65,4‟ü (n=34), 6-10 yıl arası 

hemĢirelerin  %56,5‟i (n=13) , 11yıl ve üzeri olan hemĢirelerin ise %55‟i (n=11) evet 

yanıtını verdiği saptanırken, hemĢirelerin mesleki deneyim süresi ile taburculuk 

planlama süresini bir bütün olarak değerlendirme durumları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı herhangi bir farklılık saptanmadı (p>0,05). 
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Tablo 4-10: HemĢirelerin klinikte çalıĢma süreleri ile taburculuk sürecine 

iliĢkin bildirimlerinin karĢılaĢtırılması 

 
Klinikte çalıĢma süresi 

Ġfadeler ≤2 yıl 2yıl< Anlamlılık 

 
n % n  % X² P 

Taburculuk süreci eğitimi aldınız mı? 
      

Evet 25 37,9 25 50,0 1,704 0,192 

Hayır 41 62,1 25 50,0 
  

Taburculuk süreci yürütüyor musunuz? 
      

Evet 57 86,4 38 76,0 1,421 0,233 

Hayır 9 13,6 12 24,0 
  

Taburculuk sürecini (TS) ne zaman 

baĢlatıyorsunuz?       

Hasta kliniğe yattığı andan itibaren 26 45,6 18 47,4 0,957 0,618 

Hasta ameliyattan sonra servise yattığı andan itibaren 24 42,1 13 34,2 
  

Hasta çıkacağı gün 7 12,3 7 18,4 
  

Taburculuk iĢlemleri veri toplama sürecine aktif 

katılıyor musunuz?       

Evet 42 73,7 29 76,3 0,002 0,962 

Hayır 15 26,3 9 23,7 
  

Taburculuk iĢlemlerinde yürütülen aktivitelerin 

planlama sürecine aktif olarak katılıyor musunuz?       

Evet 28 60,9 30 85,7 - 0,024** 

Hayır 18 39,1 5 14,3 
  

TS’de, taburculuğa iliĢkin aktivitelere aktif olarak 

katılıyor musunuz?       

Evet 44 77,2 36 94,7 - 0,024** 

Hayır 13 22,8 2 5,3 
  

Aktif olarak hastalara verilen taburculuk 

eğitimine katılıyor musunuz?       

Evet 45 78,9 31 81,6 0,003 0,958 

Hayır 12 21,1 7 18,4 
  

Hastalara verdiğiniz taburculuk eğitimini 

değerlendiriyor musunuz?       

Evet 33 57,9 33 86,8 - 0,003* 

Hayır 24 42,1 5 13,2 
  

Hastalara verdiğiniz taburculuk eğitimini yeterli 

buluyor musunuz?       

Evet 18 54,5 17 51,5 - 1,000 

Hayır 15 45,5 16 48,5 
  

TS’ni bir bütün olarak değerlendiriyor musunuz? 
      

Evet 29 50,9 29 76,3 5,181 0,023** 

Hayır 28 49,1 9 23,7 
  

*=p<0,01,**=p<0,05; x²= Ki-Kare testi (Pearson Chi-Square Test, Fisher's exact test, Continuity Correction) 
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“Taburculuk süreci eğitimi aldınız mı?” ifadesine klinikte 2yıl ve daha az çalıĢan 

hemĢirelerin %37,9‟u (n=25) ; 2 yıldan fazla çalıĢan hemĢirelerin ise %50‟si (n=25) 

evet yanıtını verdiği saptanırken,  hemĢirelerin klinikte çalıĢma süreleri ile taburculuk 

süreci eğitimi alma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir farklılık 

saptanmadı (p>0,05). 

 

“Taburculuk süreci yürütüyor musunuz?” ifadesine klinikte 2yıl ve daha az çalıĢan 

hemĢirelerin %86,4‟ü (n=57) ; 2 yıldan fazla çalıĢan hemĢirelerin ise %76‟sı (n=38) 

evet yanıtını verdiği saptanırken,  hemĢirelerin klinikte çalıĢma süreleri ile kliniklerinde 

taburculuk planlaması yürütülmesi durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi 

bir farklılık saptanmadı (p>0,05). 

 

 “Taburculuk sürecini (TS) ne zaman başlatıyorsunuz?” ifadesine klinikte 2yıl ve 

daha az çalıĢan hemĢirelerin %45,6‟sı (n=26) “hasta kliniğe yattığı andan itibaren”, 

%47,4‟ü (n=24) “hasta ameliyattan sonra servise yattığı andan itibaren”,  %12,3‟ü (n=7) 

“hasta çıkacağı gün”; 2 yıldan fazla çalıĢan hemĢirelerin ise %47,4‟ü (n=18) “hasta 

kliniğe yattığı andan itibaren”, %34,2‟si (n=13) “hasta ameliyatta sonra servise yattığı 

andan itibaren”,  %18,4‟ü (n=7) “hasta çıkacağı gün” yanıtını verdiği saptandı (p>0,05). 

“Taburculuk işlemleri bilgi toplama sürecine aktif katılıyor musunuz?” ifadesine 

klinikte 2yıl ve daha az çalıĢan hemĢirelerin %73,7‟si (n=42) ; 2 yıldan fazla çalıĢan 

hemĢirelerin ise %76,3‟ü (n=29) evet yanıtını verdiği saptanırken,  hemĢirelerin klinikte 

çalıĢma süreleri ile taburculuk  iĢlemleri bilgi toplama sürecine aktif katılma durumları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir farklılık saptanmadı (p>0,05). 

“Taburculuk işlemlerinde yürütülen aktivitelerin planlama sürecine aktif olarak 

katılıyor musunuz?” ifadesine klinikte 2yıl ve daha az çalıĢan hemĢirelerin %60,9‟u 

(n=28) ; 2 yıldan fazla çalıĢan hemĢirelerin ise %85,7‟si (n=30) evet yanıtını verdiği 

saptanırken,  klinikte çalıĢma süresi 2 yıldan fazla olan hemĢirelerin taburculuk 

iĢlemlerinde yürütülen aktivitelerin planlama sürecine aktif olarak katılma oranlarının 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu; saptandı (p<0,05). 

“TS’de, taburculuğa ilişkin aktivitelere aktif olarak katılıyor musunuz?”  ifadesine 

klinikte 2yıl ve daha az çalıĢan hemĢirelerin %77,2 (n=44) ; 2 yıldan fazla çalıĢan 

hemĢirelerin ise %94,7‟si (n=36) evet yanıtını verdiği saptanırken, klinikte çalıĢma 

süresi 2 yıldan fazla olan hemĢirelerin taburculuğa iliĢkin aktiviteleri uygulamaya aktif 
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olarak katılma oranlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu 

saptandı (p<0,05). 

“Aktif olarak hastalara verilen taburculuk eğitimine katılıyor musunuz?” ifadesine 

klinikte 2yıl ve daha az çalıĢan hemĢirelerin %78,9‟u (n=45) ; 2 yıldan fazla çalıĢan 

hemĢirelerin ise %81,6‟sı (n=31) evet yanıtını verdiği saptanırken,  hemĢirelerin klinikte 

çalıĢma süreleri ile hastalara verilen taburculuk eğitimine katılma durumları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir farklılık saptanmadı (p>0,05). 

“Hastalara verdiğiniz taburculuk eğitimini değerlendiriyor musunuz?”  ifadesine 

klinikte 2yıl ve daha az çalıĢan hemĢirelerin %57,9‟u (n=33) ; 2 yıldan fazla çalıĢan 

hemĢirelerin ise %86,8‟i (n=33) evet yanıtını verdiği saptanırken, klinikte çalıĢma süresi 

2 yıldan fazla olan hemĢirelerin hastalara verilen taburculuk eğitimini değerlendirme 

oranlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptandı (p<0,05). 

“Hastalara verdiğiniz taburculuk eğitimini yeterli buluyor musunuz?” ifadesine 

klinikte 2yıl ve daha az çalıĢan hemĢirelerin %54,5‟i (n=18) ; 2 yıldan fazla çalıĢan 

hemĢirelerin ise %51,5‟i (n=17) evet yanıtını verdiği saptanırken,  hemĢirelerin klinikte 

çalıĢma süreleri ile hastalara verilen taburculuk eğitimini yeterli bulma durumları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir farklılık saptanmadı (p>0,05). 

“TS’ni bir bütün olarak değerlendiriyor musunuz?” ifadesine klinikte 2yıl ve daha az 

çalıĢan hemĢirelerin %50,9‟u (n=29) ; 2 yıldan fazla çalıĢan hemĢirelerin  %76,3‟ü 

(n=29) evet yanıtını verdiği saptanırken, klinikte çalıĢma süresi 2 yıldan fazla olan 

hemĢirelerin taburculuk planlama süresini bir bütün olarak değerlendirme oranlarının 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptandı (p<0,05). 
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Tablo 4-11: HemĢirelerin taburculuk eğitimi alma durumu ile taburculuk 

planlama sürecine iliĢkin bildirimlerinin karĢılaĢtırılması 

 
Taburculuk planlaması eğitimi alma durumu 

Ġfadeler Aldı Almadı Anlamlılık 

 
n % n % X² p 

Taburculuk süreci yürütüyor musunuz? 
      

Evet 49 98,0 46 69,7 - <0,001 

Hayır 1 2,0 20 30,3 
  

Taburculuk sürecini (TS) ne zaman 

baĢlatıyorsunuz?       

Hasta kliniğe yattığı andan itibaren 24 49,0 20 43,5 1,657 0,437 

Hasta ameliyattan sonra servise yattığı andan itibaren 20 43,5 17 37,0 
  

Hasta çıkacağı gün 5 10,2 9 19,6 
  

Taburculuk iĢlemleri veri toplama sürecine aktif 

katılıyor musunuz?       

Evet 40 81,6 31 67,4 1,850 0,110 

Hayır 9 18,4 15 32,6 
  

Taburculuk iĢlemlerinde yürütülen aktivitelerin 

planlama sürecine aktif olarak katılıyor 

musunuz? 
      

Evet 34 73,9 24 68,6 0,078 0,780 

Hayır 12 26,1 11 31,4 
  

TS’de, taburculuğa iliĢkin aktivitelere aktif 

olarak katılıyor musunuz?       

Evet 43 87,8 37 80,4 0,485 0,486 

Hayır 6 12,2 9 19,6 
  

Aktif olarak hastalara verilen taburculuk 

eğitimine katılıyor musunuz?       

Evet 43 87,8 33 71,7 2,869 0,090 

Hayır 6 12,2 13 28,3 
  

Hastalara verdiğiniz taburculuk eğitimini 

değerlendiriyor musunuz?       

Evet 40 81,6 26 56,5 5,920 0,015** 

Hayır 9 18,4 20 43,5 
  

Hastalara verdiğiniz taburculuk eğitimini yeterli 

buluyor musunuz?       

Evet 25 62,5 10 38,5 2,754 0,097 

Hayır 15 37,5 16 61,5 
  

TS’ni bir bütün olarak değerlendiriyor musunuz? 
      

Evet 37 75,5 21 45,7 7,684 0,006* 

Hayır 12 24,5 25 54,3 
  

*=p<0,01,**=p<0,05; x²= Ki-Kare testi (Pearson Chi-Square Test, Fisher's exact test, Continuity Correction) 
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“Taburculuk süreci yürütüyor musunuz?” ifadesine taburculuk planlaması eğitimi 

alan hemĢirelerin %98‟i (n=49) , taburculuk planlaması eğitimi almayan hemĢirelerin 

%69,7‟si (n=46) evet yanıtını verdiği ve taburculuk planlaması eğitimi alan hemĢirelerin 

çalıĢtığı klinikte taburculuk iĢlemleri planlamasının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

daha fazla uygulandığı saptandı (p<0,001). 

“Taburculuk sürecini (TS) ne zaman başlatıyorsunuz?” taburculuk planlaması eğitimi 

alan hemĢirelerin %49‟u (n=24) “hasta kliniğe yattığı andan itibaren”, %43,5‟i (n=20) 

“hasta ameliyattan sonra servise yattığı andan itibaren”,  %10,2‟si (n=9) “hasta çıkacağı 

gün”; taburculuk planlaması eğitimi almayan hemĢirelerin %43,5‟i (n=20) “hasta 

kliniğe yattığı andan itibaren”, %37‟si (n=17) “hasta ameliyatta sonra servise yattığı 

andan itibaren”,  %19,6‟sı (n=9) “hasta çıkacağı gün” yanıtını verdiği saptandı (p>0,05). 

“Taburculuk işlemleri veri toplama sürecine aktif katılıyor musunuz?” ifadesine 

taburculuk planlaması eğitimi alan hemĢirelerin %81,6‟sı (n=40) , taburculuk 

planlaması eğitimi almayan hemĢirelerin %67,4‟ü (n=31) evet yanıtını verdiği 

saptanırken, hemĢirelerin taburculuk planlaması eğitimi alma durumları ile taburculuk  

iĢlemleri bilgi toplama sürecine aktif katılma durumları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı herhangi bir farklılık saptanmadı (p>0,05). 

“Taburculuk işlemlerinde yürütülen aktivitelerin planlama sürecine aktif olarak 

katılıyor musunuz?” ifadesine taburculuk planlaması eğitimi alan hemĢirelerin %73,9 

(n=34) , taburculuk planlaması eğitimi almayan hemĢirelerin %68,6 (n=24) evet yanıtını 

verdiği saptanırken, hemĢirelerin taburculuk planlaması eğitimi alma durumları ile 

taburculuk iĢlemlerinde yürütülen aktivitelerin planlama sürecine aktif olarak katılma 

durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir farklılık saptanmadı 

(p>0,05). 

“TS’de, taburculuğa ilişkin aktivitelere aktif olarak katılıyor musunuz?” ifadesine 

taburculuk planlaması eğitimi alan hemĢirelerin %87,8‟i (n=43) , taburculuk planlaması 

eğitimi almayan hemĢirelerin %80,4‟ü (n=37) evet yanıtını verdiği saptanırken, 

hemĢirelerin taburculuk planlaması eğitimi alma durumları ile taburculuğa iliĢkin 

aktivitelere aktif olarak katılma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi 

bir farklılık saptanmadı (p>0,05). 

“Aktif olarak hastalara verilen taburculuk eğitimine katılıyor musunuz?” ifadesine 

taburculuk planlaması eğitimi alan hemĢirelerin %87,8‟i (n=43) , taburculuk planlaması 

eğitimi almayan hemĢirelerin %71,7‟si (n=33) evet yanıtını verdiği saptanırken, 
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hemĢirelerin taburculuk planlaması eğitimi alma durumları ile hastalara verilen 

taburculuk eğitimine katılma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir 

farklılık saptanmadı (p>0,05). 

“Hastalara verdiğiniz taburculuk eğitimini değerlendiriyor musunuz?” ifadesine 

taburculuk planlaması eğitimi alan hemĢirelerin %81,6‟sı (n=40) , taburculuk 

planlaması eğitimi almayan hemĢirelerin %56,5 (n=26) evet yanıtını verdiği 

saptanırken, taburculuk planlaması eğitimi alan hemĢirelerin hastalara verilen 

taburculuk eğitimini değerlendirme oranlarının, istatistiksel olarak anlamlı derecede 

daha yüksek olduğu saptandı (p<0,05). 

 “Hastalara verdiğiniz taburculuk eğitimini yeterli buluyor musunuz?” ifadesine 

taburculuk planlaması eğitimi alan hemĢirelerin %62,5‟i (n=25) , taburculuk planlaması 

eğitimi almayan hemĢirelerin %38,5‟i (n=10) evet yanıtını verdiği saptanırken, 

hemĢirelerin taburculuk planlaması eğitimi alma durumları ile ile hastalara verilen 

taburculuk eğitimini yeterli bulma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

herhangi bir farklılık saptanmadı (p>0,05). 

“TS’ni bir bütün olarak değerlendiriyor musunuz?” ifadesine taburculuk planlaması 

eğitimi alan hemĢirelerin %75,5‟i (n=37) , taburculuk planlaması eğitimi almayan 

hemĢirelerin %45,7‟si (n=21) evet yanıtını verdiği saptanırken, taburculuk planlaması 

eğitimi alan hemĢirelerin taburculuk planlama süresini bir bütün olarak değerlendirme 

oranlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptandı (p<0,01). 
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5. TARTIġMA 

Taburculuk eğitimi, hastanın evde bakım gereksinimlerinin belirlenmesi, hasta 

bakım kalitesinin arttırılması ve bakımın sürekliliğinin sağlanmasında giderek önem 

kazanmaya baĢlamıĢtır. Taburculuk, hastanın hastaneye yatıĢından itibaren baĢlayarak, 

ilgili ekip üyeleri tarafından veriler toplanarak hastanın gerçek ve olası sorunlarının 

belirlenmesini, belirlenen sorunları gidermeye yönelik planlanan eğitimi ve etkinliğini 

değerlendirmeyi içeren bir süreçtir (NHS 2004, Peter, Fleuren, Wijkel 1997, Ertem ve 

ark. 2007). Taburculuk eğitimi alan bireyin mental ve fonksiyonel sağlık durumunu 

geliĢtirerek yaĢam kalitesini ve tedaviye uyumunu arttırdığı, bireyin tedavi süreci içinde 

etkin bir Ģekilde yer almasını sağladığı, taburculuk sonrasında sağlık hizmetlerinden 

faydalanmayı ve hasta memnuniyetini arttırdığı belirlenmiĢtir (Anthony ve ark 2005, 

ÇavuĢ 2008). Eğitim alan hastaların hastane ortamından ev ortamına geçiĢinin 

kolaylaĢtığı (NHS 2004, Ertem ve ark 2007, ÇavuĢ 2008) ayrıca bakım ve tedavi 

maliyetlerinin azaldığı da bilinmektedir (ÇavuĢ 2008). Bunun yanı sıra taburculuk 

eğitiminin hastanede kalıĢ süresini, hastalığa bağlı komplikasyonları, taburculuk sonrası 

sağlık merkezlerine baĢvuru oranlarını, acil servislerin kullanımını, tekrarlı yatıĢları ve 

tekrarlı yatıĢlarda hastanede kalıĢ süresini azalttığı saptanmıĢtır (Peters ve ark. 1997). 

Naylor ve arkadaĢları (1994) ve Mc Caughan ve Thampson (2000)‟nın yaptıkları 

çalıĢmada taburculuk eğitimi yapılmadan evlerine dönen hastaların hastaneye yeniden 

baĢvuru oranının, taburculuk eğitimi yapılanlara göre yüksek olduğu belirlenmiĢtir 

(ÇavuĢ 2008).  

Ekip çalıĢmasını gerektiren taburculuk eğitiminde anahtar kiĢi konumunda olan 

hemĢire, hasta ve ailesine verilecek eğitimin planlanmasında, uygulanmasında ve ekip 

içi koordinasyonun sağlanmasında önemli sorumluluklara sahiptir. HemĢire taburculuk 

eğitimine hasta servise yattığı andan baĢlayarak, verileri toplayarak sorunlarını 

saptamalı ve hastanın ve ailenin gereksinimleri doğrultusunda ekip üyelerini dahil 

ederek planlamalıdır (ÇavuĢ 2008).  

Bu bilgiler doğrultusunda, cerrahi hemĢirelerinin taburculuk sürecindeki 

rollerinin belirlenmesi amacı ile planlanan çalıĢmadan elde edilen verilerin tartıĢıldığı 

bu bölümde, hemĢirelerin taburculuk sürecine iliĢkin bildirimleri ve bu bildirimler ile 
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eğitim düzeyi, mesleki deneyim süresi ve klinikte çalıĢma süresi gibi hemĢirelerin 

tanıtıcı özellikleri arasındaki etkileĢim bulguları tartıĢıldı.  

AraĢtırma kapsamına alınan hemĢirelerin yaĢ ortalaması 28 olup, yarısından 

fazlası (%58,6) 30 yaĢın üzerindedir. HemĢirelerin %57,8‟inin lisans düzeyinde eğitime 

sahip olduğu, %17,2‟sinin genel cerrahi kliniğinde çalıĢtığı, %44,8‟inin 1-5 yıl arası 

meslekte deneyim süresi olduğu, %56,9‟unun 2 yıl ve daha fazla süredir bulunduğu 

cerrahi klinikte çalıĢmakta olduğu, %64.7‟sinin baĢka bir cerrahi kliniğinde de çalıĢma 

deneyimi olduğu, %92,2‟sinin klinik hemĢiresi olarak çalıĢtığı belirlendi. (Tablo 4-1)  

 

HemĢirelerin Taburculuk Sürecine ĠliĢkin Eğitim Alma Durumlarına ve 

Bilgilerine Yönelik TartıĢma 

HemĢirelerin yarısından fazlasının (%56,9) taburculuk planlaması ile ilgili 

eğitim almadığı, %67,2‟sinin eğitim almak istediği; taburculuk sürecine iliĢkin eğitim 

aldıklarını belirten hemĢirelerin yarısına yakın ve eĢit oranlarda konferanslarda (%42) 

ve okulda (%42)  eğitim aldığını ifade ettikleri belirlendi (Tablo 4-2). AraĢtırma 

bulgusu, hemĢirelerin taburculuk sürecine yönelik bilgileri, hemĢirelik eğitimi sırasında 

okuldaki eğiticilerden aldıklarını belirten Yıldırım‟ın (2007) çalıĢma bulgusunu kısmen 

desteklemekte; ancak günübirlik cerrahi giriĢimlerin giderek arttığı günümüzde, bu 

konunun gerek örgün eğitim gerekse mezuniyet sonrası eğitim kapsamında yeterince ele 

alınmadığı izlemini vermektedir. 

Taburculuk sürecine yönelik eğitim alan hemĢirelere aldıkları eğitimin içeriği 

sorulduğunda, çoğunluğunun (%80) evde bakım konusunda bilgilendirme ile sınırlı 

bilgiye sahip olduğu, hemĢirelik süreci doğrultusunda uygulanması gereken taburculuk 

süreci konusunda yetersiz oldukları saptandı (Tablo 4-2).  

 

HemĢirelerin ÇalıĢtıkları Kliniklerde Taburculuk Sürecine ĠliĢkin 

Bildirimlerine Yönelik TartıĢma 

AraĢtırmada; hemĢirelerin %81,9‟unun çalıĢtıkları klinikte taburculuk sürecinin 

uygulandığını, taburculuk sürecine, hemĢire (%100) psikolog (%100), sosyal hizmet 

uzmanı (%100) ve hekimin (%98,9) aktif olarak katıldıklarını ifade ettikleri belirlendi 

(Tablo 4-3). Yüzde yüz hemĢire, psikolog ve sosyal hizmet uzmanının yanı sıra yakın 

bir oranda hekimlerin taburculuk sürecine aktif katılımını gösteren bu sonuç, bakımın 
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niteliği ve sürekliliğinin sağlanması açısından gerekli ve sevindirici bir durum olarak 

değerlendirildi.  

Literatürde verilen bilgilerin unutulmaması, hastanın soru sorma fırsatı 

bulabilmesi, kullanacağı araç gereçle ilgili deneyim kazanabilmesi ve eğitimin etkili 

olabilmesi için taburculuk sürecinin hastaneye yatıĢla birlikte baĢlatılması, bilgilerin 

tekrar edilmesi, hastaya kullanacağı araç-gereci kullanmayı ve uygulamayı deneme 

fırsatının verilmesi gerektiği belirtilmektedir (TaĢocak ve ark 2007).  

Bu çalıĢmada, taburculuk sürecinin, hemĢirelerin %46.3‟ü, hasta kliniğe 

yattığında; %32.6‟sı hastanın taburculuğuna karar verildiğinde baĢlandığını ifade etti 

(Tablo 4-3). Yıldırım (2007), taburculuk sürecine, hastanın hastaneye yattığı andan 

itibaren ya da yatıĢından önce baĢlanması gerektiğini belirtmiĢ, Watts ve Gardner 

(2005)‟ın çalıĢmasında, ise hemen hemen hemĢirelerin tümü, taburculuk sürecinin 

hastanın hastaneye yattığı günden ve taburcu olacağı güne kadar sürekli devam etmesi 

gerektiğini belirtmiĢtir. Watts ve arkadaĢları (2006)‟nın farklı bir çalıĢmasında 

hemĢirelerin %30‟u çalıĢtıkları klinikte uygulanan taburculuk sürecinin, hastanın 

durumu iyi hale geldiğinde, %35‟i ise hastanın taburculuğuna karar verildiğinde 

baĢladığını ifade etmiĢtir. Literatür bilgilerini kısmen destekleyen bu çalıĢma bulguları, 

önceki çalıĢma sonuçlarına benzerlik göstermekte; eksik/yetersiz bilgi ya da eğitimin, 

bu durum üzerinde etkili olduğunu düĢündürmektedir (Tablo 4-3). 

Taburculuk sürecinin baĢarılı olması için, etkili iletiĢim, personelin sürekliliği, 

taburculukların planlı ve uygun zamanda yapılması, bilginin yeterli olması, planlamaya 

hasta hastaneye yatar yatmaz baĢlanması, interdisipliner bir yaklaĢımın kullanılması, 

taburculuk planının sağlık ekibinin bütün üyelerinin katıldığı bir toplantıda tartıĢılması, 

gerektiği belirtilmektedir (Watts ve ark. 2006, Watts ve ark. 2005).  

Taburculuk sürecinin daha etkili gerçekleĢtirilmesini sağlayan faktörleri 

belirlemek için yapılan çalıĢmalar incelendiğinde; taburculuk sürecini uygulamada 

güçlüklere neden olan faktörlerin, sağlık ekibi üyelerinin taburculuk sürecine verdikleri 

önemin farklı olması, iĢ yükünün fazla olması, taburculukların planlanmadan yapılması, 

hastanın taburcu olacağının 24 saatten daha az bir süre önce bildirilmesi, sağlık ekibinin 

üyeleri arasındaki iletiĢim yetersizliği, zaman eksikliği olduğu görülmektedir. (Watts ve 

ark. 2006, Watts ve ark. 2005) 

Bu faktörlerin yanı sıra fiziksel çevre koĢullarının yetersizliği, taburculuk 

sonrasında gerekli olan destek sistemlerine iliĢkin bilgi eksikliği, hemĢirelerin 
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taburculuk sürecinin kırtasiye iĢlerini artıracağı ve zaman kaybına neden olacağını 

düĢünmeleri, sorumluluk eksikliği ve hemĢirelerin deneyimsiz olması gibi etkenlerin de 

taburculuk sürecinin uygulanmasında, güçlüklere neden olduğu belirtilmektedir (Ġnanç 

ve ark. 2000, CoĢkun ve ark. 2001, Erdil ve ark. 2001, Akdemir ve ark. 2004, Ertem ve 

ark. 2007).   

ÇalıĢmaya katılan hemĢireler çoğunlukla (%70.5) çalıĢtıkları klinikte taburculuk 

sürecinin etkin bir Ģekilde yürütüldüğünü; %25.9 hemĢire ise etkin olamadığını belirtti. 

Etkin bir biçimde yürütülmeme nedeni olarak çoğunlukla (%89.3) iĢ yoğunluğunu ve 

ekip iĢbirliğinin olmamasını gerekçe gösterdikleri belirlendi (Tablo  4-3). Etkin 

olmadığını belirten hemĢirelerin %89.6‟sı yapılan iĢlemlerin kaydını tutacak sabit bir 

çalıĢanın olmamasını neden olarak belirtti. Her nekadar, araĢtırmanın yapıldığı kurumda 

çalıĢan hemĢirelerin çoğunluğu (%81.9) taburculuk sürecinin uygulandığını; %70.5‟i ise 

etkin bir Ģekilde yürütüldüğünü belirtseler de (Tablo 4-3), aksayan yönlerinin bulunması 

doğal ancak eksikliğinin giderilmeye çalıĢılması ya da önlem alınması bir o kadar önem 

taĢımaktadır. Daha önce yapılan çalıĢmalarda da benzer sorunların dile getirildiği 

görülmektedir. 

Eğitim; taburculuk süreci uygulamasının büyük bir bölümünü oluĢturmakla 

birlikte, taburculuk sonrasında hasta ve hastaya bakım verecek kiĢilerin gereksinim 

duyacağı gerekli hizmetlere/kaynaklara ulaĢımının sağlanması ve danıĢmanlık da 

önemlidir. 

Bu çalıĢmada hemĢirelerin %93,7 gibi büyük bir çoğunluğunun taburculuk 

sürecinde hasta ve yakınına eğitim verme rolünü üstlendiklerini ifade etmeleri; olması 

gereken ve beklenen bir durum olarak değerlendirildi. Ayrıca hemĢirelerin eğitici rolünü 

benimsediklerini göstermesi açısından sevindirici bulundu (Tablo 4-3).  

 

HemĢirelerin Taburculuk Sürecinin AĢamalarına ĠliĢkin Bildirimlerine 

Yönelik TartıĢılması 

HemĢirenin; veri toplama, planlama, uygulama ve değerlendirme aĢamalarından 

oluĢan taburculuk sürecinin tüm evrelerinde, etkin rol alması önemlidir. Örneklem 

grubunun çalıĢtıkları klinikteki taburculuk sürecinin uygulama aĢamalarından (veri 

toplama, planlama, uygulama, değerlendirme) ilki olan veri toplama ile ilgili olumlu 

yanıt verenlerin %100‟ü psikolog ve sosyal hizmet uzmanının; yakın oranda hemĢirenin 

(%95.8); daha düĢük oranda da hekimin (%88.4) bu aĢamada sorumluluk aldığını 
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belirttikleri; ancak bu iĢlevin kimin tarafından yapılması gerektiği sorulduğunda; 

çoğunlukla hemĢire (%98.9) ve hekim (%90.5) tarafından yapılması gerektiğini ifade 

ettikleri; düĢük oranda da sosyal hizmet uzmanı (%12,6) ve psikolog (%13,7)‟a yer 

verdikleri görüldü (Tablo 4-4). 

HemĢirelerin veri toplama yöntemleri arasında çoğunlukla hastayla görüĢme 

(%98.9), hasta yakını ile görüĢme (%84.2) ve hastayı gözlemleme (%77.9) 

seçeneklerine yer verdikleri bu aĢamada, tıbbi özgeçmiĢ (%94.7), beslenme durumu 

(%89.5) ve aile öyküsüne (%87.4) iliĢkin verilerin toplandığını belirttikleri saptandı 

(Tablo 4-4). 

Veri toplama aĢamasında, hastanın tedavi ve bakım giriĢimlerinin 

yürütülmesinde öncelikli olarak sorumlu olan hekim ve hemĢirenin yanı sıra psikolog ve 

sosyal hizmet uzmanının yer almasına iliĢkin elde edilen sonuç, taburculuk sürecinin 

multidisipliner bir uygulama olduğu gerçeğine uygun, sağlık çalıĢanlarının rol ve 

sorumluluklarının bilincinde olduğunu gösteren ve beklenen bir durum olarak 

yorumlanabilir. Ancak hemĢirelerin, veri toplama iĢlevini, yapması gereken kiĢiler 

arasında sosyal hizmet uzmanı ve psikoloğa çok düĢük oranda yer vermeleri bulgusu ise 

çeliĢkili ve sürecin iĢleyiĢi ile ilgili kuramsal eksikliklerin ve uygulama eksikliklerinin 

olduğunu düĢündürmektedir.  

Hastalardan toplanan veriler ve veri toplama yöntemine iliĢkin elde edilen 

bulgular, benzer çalıĢma bulgularına ve literatür bilgilerine paralellik göstermektedir 

(TaĢocak ve ark. 2007, TaĢocak 2007). 

Literatürde hasta ve ailesine yönelik öğretim planı gerçekleĢtirilirken; öğrenme 

hedeflerinin ve eğitim önceliklerinin belirlenmesi, uygun zamanlama, konunun 

organizasyonu ve içeriğin basitten karmaĢığa düzenlenmesi, etkin katılımın sağlanması, 

hastanın yapılacak olan uygulamalarda gerekli beceriyi kazanıncaya kadar 

denetlenmesi, yeni bilgilerin var olanlara temellenmesi, uygun yöntem ve tekniklerin 

seçilmesi, kullanılacak kaynakların/materyallerin belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir 

(Akdemir 2004, TaĢocak ve ark 2007, TaĢocak 2007). 

Bu çalıĢmada hemĢirelerin çoğunluğunun (%84.2) taburculuk sürecinin 

planlama aĢamasına katıldığı, bu aktivitede çoğunlukla hekim ve hemĢirenin etkin 

olduğu ve olması gerektiğini belirttikleri görüldü (Tablo 4-5).  

Literatürde taburculuk süreci kapsamında çoğunlukla hastaya ve yakınlarına 

“eğitim verme” üzerinde durulmuĢ (TaĢocak ve ark. 2007); hastaların öğrenme 
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yetenekleri ve bilgi gereksinimleri farklı olduğundan eğitime ayrılacak sürenin de 

hastanın gereksinimine göre düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıĢtır. Yapılan birçok 

çalıĢmada da hastaların ve hastaya bakım veren bireylerin taburculuk sonrasında da 

bilgi gereksinimlerinin devam ettiği ve verilen taburculuk eğitimi ile bu gereksinimlerin 

önemli derecede azaldığı saptanmıĢtır (Tok 2006, Peters ve ark 1997, Yaman 2008). 

 Literatürde eğitime ek olarak, uygulama sırasında nelerin, hangi sıra ile, nasıl ve 

ne zaman yapılacağının; değerlendirmenin nasıl yapılacağının; ailenin sürece nasıl 

katılacağının hastaya verilecek eğitimin içeriğinin, nasıl değerlendirileceğinin, eğitimde 

hangi yöntemlerin kullanılacağının belirlenmesinin ve taburculuk sonrasında hasta ve 

ailesinin ihtiyaç duyacağı gerekli hizmetlere/kaynaklara ulaĢımının nasıl sağlanacağının 

da planlanması gerektiği belirtilmektedir (NHS 2004, Birol 2004, TaĢocak ve ark. 2007, 

TaĢocak 2007). Bu çalıĢmada literatürden farklı olarak taburculuk sürecinin planlama 

aĢamasına iliĢkin aktiviteler incelendiğinde; hemĢireler en fazla planlanan aktivitenin 

“eğitim” olduğunu ifade etti (Tablo 4-5). 

Bu çalıĢmada taburculuk sürecinin uygulama aĢamasında hemĢirelerin %100‟ü 

çalıĢtıkları klinikte taburculuk eğitimi verildiğini, bu iĢlevi etkin olarak hemĢire (%94.7) 

ve hekimin (%90.5) yaptığını belirtmeleri; taburculuk eğitimi kapsamında verilen 

bilgiler arasında ilk sıralarda ilaç kullanımı (%98.9), beslenme (%96.8), kontrol 

muayenelerine (%91.6) ve yara bakımı (%89.5)‟na, daha düĢük oranlarda da egzersizler, 

hijyen/banyo, olası komplikasyonlar, yapılan giriĢimler/iĢlemler, acil durumlarda 

hareket Ģekli, baĢvuru adresleri/telefon numaraları, malzeme temini, cinsel yaĢam, 

sosyal yaĢamla ilgili konulara yer verildikleri saptandı (Tablo 4-6). 

Literatür bilgilerini ve benzer çalıĢma bulgularını destekleyen (Öztekin ve ark 

2010, Akdemir ve ark 2004, Yaman 2008) sonuçlar, bireysel gereksinimlere göre 

farklılıklar olsa da genel anlamda taburculuk eğitiminin içeriği ile örtüĢmekte, sürecin 

doğasına uygun ve beklenen bir durum olarak değerlendirildi (Tablo 4-6). 

Bu çalıĢmada hemĢirelerin yarısının (%50.5) taburculuk eğitimini hastanın 

taburcu olacağı gün verdiklerini ifade ettiklerine iliĢkin sonuç, hemĢirelerin bu konudaki 

daha önce elde edilen bulguların (Tablo 4-3) doğal bir yansıması olarak 

değerlendirilebilir  (Tablo 4-6).  

Yıldırım (2007)‟ın araĢtırmasında yer verdiği Goodman‟nın çalıĢmasında; 

önceden hazırlanmıĢ geniĢ kapsamlı ameliyat öncesi bilgi paketlerinin, hastaları 

taburculuk için hazırlamada çok önemli kaynaklar olduğunu ve bu kaynakların 



51 

 

 

 

kitapçıkları, konferansları, evde nelerle karĢılaĢabileceklerini ve normal aktivitelerini 

yavaĢ yavaĢ nasıl geri kazanacaklarını açıklayan video kasetleri kapsadığını 

belirtmektedir. 

Farklı kaynaklarda taburculuk eğitiminde düz anlatım, görsel materyal 

kullanma, bire-bir ya da grup tartıĢması, soru-cevap, bireysel görüĢme, demonstrasyon, 

uygulama, rol oynama/yapma ve örnek olay/vaka çalıĢması gibi yöntem ve tekniklerin 

kullanılması gerektiği ve sözel bilgilendirmenin unutulabileceği belirtilmektedir 

(Akdemir 2004, TaĢocak ve ark. 2007, TaĢocak 2007, Choi, Ahn, Doohwan ve Jung 

2009). 

Bu çalıĢmada hemĢireler %100 oranında eğitim verirken sözel anlatım 

yöntemini kullandıklarını belirtti (Tablo 4-6). Literatürde belirtilen ve eğitimin 

etkinliğini yükseltecek eğitim yöntemlerinden, hemĢirelerin yararlanmadığını gösteren 

bu sonuç üzerinde, iĢ yoğunluğu/iĢ yükünün fazla olması ve ekip iĢbirliğinin olmaması, 

hasta sayısının fazla olması, hastaların kısa sürede taburcu olması gibi (Tablo 4-3) 

nedenlerin etkili olduğu söylenebilir. 

Eğitimi değerlendirmede gözlem, görüĢme, sözlü ve yazılı testler gibi 

yöntemlerin hemĢireler tarafından sıklıkla kullanıldığı belirtilmektedir (TaĢocak ve ark 

2007). Ayrıca değerlendirmenin ev ziyareti, poliklinik izlemi, telefonla görüĢme ya da 

bilgisayar aracılığı ile  de sağlanabildiği bildirilmektedir (NHS 2004, Akdemir 2004).  

Bu araĢtırmada taburculuk eğitimini değerlendirdiklerini ifade eden hemĢirelerin 

(n=66) büyük çoğunluğu (%95.5), değerlendirmede soru-cevap; taburculuk sürecinin 

tümünün değerlendirilmesinde ise %94.8‟i sözlü geri bildirim yöntemini kullandıklarını 

belirtti. HemĢireler tarafından belirtilen diğer değerlendirme yöntemleri ise sırasıyla; 

hastanın hastaneye geri geliĢ sıklığını belirleme, hastaya uygulama yaptırma, ekip 

üyelerinin değerlendirmesi, telefonla geri bildirim almadır (Tablo 4-7). 

Ġlgili kaynaklarda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin aksine çok sınırlı bir 

değerlendirme yönteminin kullanıldığına iliĢkin elde edilen sonuç, taburculuk sürecinin 

yaĢama geçirilmesinde yaĢanan sorunların ya da yetersizliklerin doğal bir yansıması 

olarak değerlendirilebilir. 

HemĢirelerin Taburculuk Sürecine Katılma Durumlarını ve Taburculuk 

Sürecine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörlere ĠliĢkin TartıĢma 

HemĢirelerin eğitim düzeyleri ile taburculuk sürecine iliĢkin bildirimleri 

karĢılaĢtırıldığında; lisans ve üzeri eğitim düzeyindeki hemĢirelerin çalıĢtıkları 



52 

 

 

 

kliniklerde taburculuk süreci yürütülme oranının (%92.6), ön lisans eğitim düzeyindeki 

hemĢirelerin çalıĢtıkları kliniklere (%57.1) göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu görüldü (p<0,001) (Tablo 4-8); eğitim durumu ile sürecin aĢamalarına 

katılım arasında ise anlamlı bir farklılık saptanmadı. Sonuç, böbrek transplantasyonu 

ünitesinde çalıĢan hemĢirelerin eğitim düzeylerindeki artıĢın, hastalarının bakım 

gereksinimlerine yönelik bilgilerini olumlu etkilediğini belirten Güler (2003)‟in çalıĢma 

bulgusunu desteklemekte ve eğitim düzeyi yüksek hemĢirelerin bu konudaki 

farkındalıklarını göstermesi açısından sevindiricidir. Ancak eğitim durumu ile sürecin 

aĢamalarına katılım arasında farklılık gözlenmemesi durumunun, uygulamada yaĢanan 

sorunların (iĢ yoğunluğu, hasta sayısının fazla olması vb.) tüm hemĢireleri 

kapsamasında kaynaklandığı söylenebilir. 

HemĢirelerin mesleki deneyim süreleri ile taburculuk sürecine iliĢkin 

bildirimleri karĢılaĢtırıldığında; taburculuk eğitimi alma ve taburculuk süreci 

uygulanma aĢamalarında çalıĢma süresi 1-5 yıl arasında olan hemĢirelerin oranının, 

mesleki deneyimi daha fazla olanlara gore anlamlı farklılık yaratacak Ģekilde yüksek 

olduğu saptandı ve hemĢirelerin yeni mezun olması nedeniyle, bilgilerinin daha taze 

olması ve mesleğe yeni baĢlamıĢ olmanın verdiği istekliliğin, bu sonuç üzerinde etkili 

olduğu söylenebilir (p<0.001) (Tablo 4-9). 

HemĢirelerin klinikte çalıĢma süreleri ile taburculuk sürecine iliĢkin bildirimleri 

karĢılaĢtırıldığında; taburculuk sürecinin planlama, uygulama ve değerlendirme 

aĢamaları ile sürecin tümünün değerlendirilmesi aĢamalarına, hemĢirelerin aktif katılım 

oranı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05) (Tablo 4-10). 

HemĢirelerin taburculuk eğitimi alma durumu ile taburculuk sürecine iliĢkin 

bildirimleri karĢılaĢtırıldığında; taburculuk ile ilgili eğitim alan hemĢirelerin çalıĢtıkları 

kliniklerde taburculuk iĢlemlerini planlama oranının, eğitim almayanlara göre anlamlı 

derecede daha fazla olduğu saptandı (p<0.001) (Tablo 4-11). Ayrıca, taburculuk 

sürecinin uygulanması, taburculuk eğitiminin değerlendirilmesi ve sürecin bir bütün 

olarak değerlendirilmesi alt seçeneklerinde eğitim alan hemĢirelerin lehine anlamlı 

farklılık olduğu görüldü (p<0.05) (Tablo 4-11).  

Eğitimin kısmen de olsa etkinliğini göstermesi açısından kayda değer bir bulgu 

olarak değerlendirilebilecek bu sonuçların hemĢirelerin mesleki deneyimi ve taburculuk 

süreci ile ilgili almıĢ oldukları eğitimin taburculuk sürecine iliĢkin farkındalıklarını 
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arttırdığı ve taburculuk süreci içerisinde yer almalarına olumlu katkıda bulunduğu 

söylenebilir. 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

 Örneklem grubunu oluĢturan hemĢirelerin yarısından biraz fazlasının 

(%58.6) 30 yaĢın altında olduğu, yaklaĢık aynı oranda (%57.8) lisans mezunu olduğu; 

çoğunluğunun (%92.2) klinik hemĢiresi olarak çalıĢtığı; %56.9‟unun taburculuk 

sürecine iliĢkin eğitim aldığı belirlendi (Tablo 4-1). 

 HemĢirelerin çalıĢtıkları kliniklerde taburculuk sürecine iliĢkin 

bildirimleri incelendiğinde; hemĢirelerin %81.9‟unun taburculuk sürecinin uygulandığı, 

%70.5‟inin bu sürecin etkin yürütüldüğünü belirttikleri; taburculuk sürecinde 

%93.7‟sinin hasta/yakınına eğitim verme rolünü üstlendiklerini ifade ettikleri görüldü 

(Tablo 4-3) 

 HemĢirelerin taburculuk sürecinin veri toplama, planlama, uygulama ve 

değerlendirme aĢamalarına iliĢkin bildirimleri değerlendirildiğinde; veri toplama 

aĢamasında %100‟ünün etkin olduğu, büyük bir çoğunluğunun (%98.9) veri toplarken 

hasta ile görüĢme yöntemini kullandığı (Tablo 4-4); planlama aĢamasında yürütülecek 

aktiviteleri planlayan hemĢirelerin %71.6 „sının  planlama sürecine aktif olarak 

katıldığı, büyük çoğunluğunun (%97.5) planlanan aktivite olarak hasta eğitimini ifade 

ettiği (Tablo 4-5); uygulama aĢamasında tamamanın (%100) hastalara taburculuk 

eğitimi verdiği ve eğitim verirken sözlü anlatım yöntemini kullandığı, büyük 

çoğunluğunun (%98.9) ilaç kullanımı, beslenme (%96.8) ve kontrol muayeneleri 

(%96.6),  konusunda eğitim verdiği (Tablo4-6); hemĢirelerin yarıdan fazlasının (%69.5) 

taburculuk eğitimini değerlendirdiği; yaklaĢık aynı oranda taburculuk eğitiminin 

(%95.5) ve taburculuk sürecinin bütününün (%94.8) sözlü hasta geri bildirimleri ile 

değerlendirdikleri belirlendi (Tablo 4-7). 

 HemĢirelerin eğitim düzeyleri, mesleki deneyim, klinikte çalıĢma süreleri 

ve taburculuk eğitimi alma durumu ile taburculuk sürecine iliĢkin bildirimleri 

karĢılaĢtırıldığında; lisans ve üzeri eğitim düzeyine sahip hemĢirelerin, önlisans mezunu 

hemĢirelere göre taburculuk sürecinin yürütülmesinin, istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde daha fazla uygulandığı (p<0.001)(Tablo 4-8); mesleki deneyim süreleri ile 

taburculuk eğitimi almaları arasında istatistiksel olarak anlamlı iliĢki olduğu (p<0.01); 
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mesleki deneyim süresi azaldıkça, taburculuk sürecinin yürütülmesinin arttığı ve 

farklılığın anlamlı olduğu (Tablo 4-9); klinikte çalıĢma süreleri arttıkça taburculuk 

sürecinin planlama, uygulama ve değerlendirme aĢamalarına katılma oranlarının 

anlamlılık oluĢturacak Ģekilde arttığı (p<0,05)(Tablo 4-10); taburculuk eğitimi alan 

hemĢirelerin taburculuk sürecini yürütmesi (p<0.001), taburculuk eğitiminin 

değerlendirilmesi (p<0.05) ve sürecin tümünün değerlendirilmesinde (p<0.01) eğitim 

almayanlara göre anlamlı farklılık olacak Ģekilde etkin olduğu saptandı (Tablo 4-11). 

 Taburculuk eğitimi alan hemĢirelerin, taburculuk sürecinin tüm 

aĢamalarında eğitim almayan hemĢirelere göre sayısal olarak daha yüksek oranda etkin 

yer aldıkları gözlense de, fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05)(Tablo 4-

11). 

 

AraĢtırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; 

 Taburculuk süreci ile ilgili hemĢirelere yönelik hizmet içi eğitim 

programlarının düzenlenmesi ve periyodik aralıklarla tekrarlanması, 

 Taburculuk sürecine olumsuz yönde etkileyen faktörlerin belirlenerek, 

engellerin ve eksikliklerin giderilmesi  

 Sürecin uygulanabilmesi için gerekli kurumsal ve yasal düzenlemelerin 

yapılması, önerilebilir. 
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FORMLAR 

Ek-1: 

ANKET FORMU 

Sayın katılımcı;  

Bu çalıĢma Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik 

Yüksek Okulu Cerrahi Hastalıkları HemĢireliği Ana Bilim Dalı 

BaĢkanlığında “Cerrahi Birimlerde Taburculuk Sürecinde HemĢirenin 

Rolü” konulu yüksek lisans tez araĢtırması kapsamında hazırlanmıĢtır. 

Ankette sorulan sorular tamamen bilimsel amaçlıdır. 

Bu anketin güvenilirliğinin, tarafsızlığının ve amacına ulaĢmasının 

sağlanması için soruların dikkatlice cevaplandırılmasını rica ederim. Ad 

ve Soyad bilgilerinizi yazmayınız. GöstermiĢ olduğunuz ilgiye, ayırdığınız 

zamana saygı duyar, katılımınız için teĢekkür ederim. 

Gülizar ĠYĠLĠKCĠ 

Ġ.Ü. Florence Nightingale HemĢirelik Yüksek Okulu Cerrahi Hastalıkları 

HemĢireliği ABD Yüksek Lisans Öğrencisi  

giyilikci@gmail.com 
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CERRAHĠ BĠRĠMLERDE TABURCULUK SÜRECĠNDE HEMġĠRENĠN 

ROLÜ 

Form No: Tarih: 

 

I. KĠġĠSEL ÖZELLĠKLER 

1. YaĢınız: 

2. ÇalıĢtığınız Klinik 

 Genel Cerrahi Beyin Cerrahisi Göğüs 

Cerrahisi 

 KBB 

 Plastik Cerrahi  Üroloji  Ortopedi  Göz 

 Yanık Merkezi  Kalp ve Damar Cerrahisi  

 Kadın ve Doğum Hastalıkları 

 

  

3. Meslekte kaçıncı yılınız? ______ yıl _____ ay 

  

4. Kaç yıldır halen çalıĢtığınız klinikte 

görevlisiniz? 

______ yıl _____ ay 

  

5. Daha önce baĢka cerrahi kliniğinde çalıĢtınız 

mı? 

 Evet   Hayır 

 

6. Eğitim düzeyiniz 

 Sağlık Meslek Lisesi  Ön Lisans  Lisans 

Yüksek Lisans   Doktora  
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7. ÇalıĢtığınız klinikte göreviniz nedir? 

 Klinik Sorumlu HemĢiresi  Klinik HemĢiresi 

  

8. Taburculuk Planlaması Eğitimi aldınız 

mı? 

 Evet   Hayır (12. soruya 

geçiniz) 

 

 

9. Aldığınız eğitimin tipini belirtir misiniz? 

 Kurs  Konferans  Atölye çalıĢması  Diğer 

 

10. Aldığınız eğitimin içeriğini özetler misiniz? 

______________________________________________________________________

_________ 

______________________________________________________________________

__________ 

 

11. Aldığınız eğitimin hangi konuları içermekteydi? 

______________________________________________________________________

_________ 

 

12. Taburculuk planlaması için ek eğitim almak ister misiniz? 

 Evet  Hayır 
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II. HEMġĠRELERĠN ÇALIġTIKLARI KLĠNĠKLERDE TABURCULUK SÜRECĠNE 

ĠLĠġKĠN BĠLDĠRĠMLERĠ 

 

13. Kliniğinizde taburculuk planlaması yürütülüyor mu? 

 Evet  Hayır (Ankete katıldığınız için teĢekkür ederiz. Bu 

bölümden sonrasını doldurmanıza gerek yoktur.) 

 

14. Kliniğinizde taburculuk planlamasına aktif olarak katılan sağlık 

çalıĢanlarını belirtiniz. 

 Hekim  HemĢire  Diyetisyen  Fizyoterapist 

 Psikolog  Sosyal Hizmet Uzmanı  

 

15. Taburculuk planlama süreci kliniğinizde ne zaman baĢlatılıyor? 

 Hasta kliniğe yattığı andan 

itibaren 

 Ameliyatın hemen ardından 

 Taburcu etmeye karar 

verildiğinde 

 Taburcu olacağı gün 

 

16. Kliniğinizde taburculuk planlama süreci etkin biçimde yürütülüyor 

mu? 

 Evet  Hayır 
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17. Yanıtınız “Hayır” ise nedenlerini iĢaretleyiniz. 

 Ekip iĢbirliğinin olmaması  Personelin iĢ yoğunluğu 

 Eğitim materyallerinin yokluğu  Fiziksel ortamın uygunsuzluğu 

 Hasta sayısının fazlalığı  Hasta yatıĢ sürelerinin kısa 

olması 

 Ekibin eğitim eksikliği  Hasta ve yakınlarının ilgisizliği 

 

18. Taburculuk planlama sürecinde hemĢirenin üstlendiği rolleri önem 

sırasına göre belirtir misiniz? 

 Hastaya eğitim vermek  Hasta yakınına eğitim vermek 

 Hastaya danıĢmanlık vermek  Hasta yakınına danıĢmanlık 

vermek 

 Sekreterya iĢlerini yürütmek  Veri toplamak 

 Planlama yapmak  Değerlendirme yapmak 

 

19. Taburculuk planlama sürecinde siz hangi rolü üstleniyorsunuz? 

(Birden fazla seçenek iĢaretlenebilir)  

 Hastaya/yakınına eğitim verme  Hastaya/yakınına danıĢmanlık 

 Sekreterya iĢleri  Veri toplama 

 Planlama yapma  Değerlendirme yapma 
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II.I. HEMġĠRELERĠN TABURCULUK SÜRECĠ KAPSAMINDA VERĠ 

TOPLAMAYA ĠLĠġKĠN BĠLDĠRĠMLERĠ 

20. Taburculuk planlama sürecinde hastalardan bilgi topluyor 

musunuz? 

 Evet  Hayır (26. Soruya geçiniz) 

 

21. Yanıtınız “Evet” ise kliniğinizde bilgi toplama iĢini kim 

gerçekleştiriyor? 

 Hekim  HemĢire  Diyetisyen  Fizyoterapist 

 Psikolog  Sosyal Hizmet Uzmanı  Diğer 

(Belirtiniz) 

 

22. Kliniğinizde bilgi toplama iĢini kim gerçekleştirmeli? 

 Hekim  HemĢire  Diyetisyen  Fizyoterapist 

 Psikolog  Sosyal Hizmet Uzmanı  Diğer 

(Belirtiniz) 

 

23. Bilgi topluma sürecine aktif olarak katılıyor musunuz? 

 Evet  Hayır 

 

24. Hastalardan bilgi toplarken hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? 

(Birden fazla seçenek iĢaretlenebilir)  

 Hastayla görüĢme  Hasta yakını ile görüĢme 

 Müdavim hekimi ile görüĢme  Hasta dosyasının incelenmesi 

 Hastayı gözlemleme  Fiziksel muayene 

 Diğer (Belirtiniz) ____________________ 
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25. Taburculuk planlama sürecinde hastalardan hangi bilgileri 

topluyorsunuz? (Birden fazla seçenek iĢaretlenebilir)  

 Demografik bilgileri  Tıbbi özgeçmiĢi 

 Sosyoekonomik durum bilgisi  Aile öyküsü  

 DüĢme riski  Beslenme durumu 

 ĠnanıĢları Diğer(Belirtiniz) 

____________________ 

 

II.II. HEMġĠRELERĠN TABURCULUK SÜRECĠ KAPSAMINDA 

PLANLAMAYA ĠLĠġKĠN BĠLDĠRĠMLERĠ 

 

26. Taburculuk planlama sürecinde yürütülecek aktiviteler planlanıyor 

mu? 

 Evet  Hayır (31. Soruya geçiniz) 

 

27. Kliniğinizde aktivitelerin planlanması iĢini kim gerçekleştiriyor? 

 Hekim  HemĢire  Diyetisyen  Fizyoterapist 

 Psikolog  Sosyal Hizmet Uzmanı Diğer(Belirtiniz) 

 

28. Kliniğinizde aktivitelerin planlanması iĢini kim gerçekleştirmeli? 

 Hekim  HemĢire  Diyetisyen  Fizyoterapist 

 Psikolog  Sosyal Hizmet Uzmanı Diğer(Belirtiniz) 

 

29. Aktivitelerin planlanması sürecine aktif olarak katılıyor musunuz? 

 Evet  Hayır 
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30. Taburculuğa iliĢkin hangi aktiviteleri planlıyorsunuz? (Birden fazla 

seçenek iĢaretlenebilir)  

 Hasta eğitimi  Aile eğitimi 

 Resmi taburculuk iĢlemleri  Birimlere yönlendirme  

 Ekip içinde rol dağılımı  DanıĢmanlık 

Aynı durumdaki diğer hastalarla 

etkileĢim sağlama 

Diğer(Belirtiniz) 

____________________ 

 

31. Kliniğinizde taburculuk planlanması sürecinde, taburculuğa iliĢkin 

aktiviteleri kim/ler gerçekleştiriyor? (Birden fazla seçenek 

iĢaretleyebilirsiniz) 

 Hekim  HemĢire  Diyetisyen  Fizyoterapist 

 Psikolog  Sosyal Hizmet Uzmanı Diğer(Belirtiniz) 

 

32. Kliniğinizde taburculuk planlanması sürecinde, taburculuğa iliĢkin 

aktiviteleri kim/ler gerçekleştirmeli? (Birden fazla seçenek 

iĢaretleyebilirsiniz) 

 Hekim  HemĢire  Diyetisyen  Fizyoterapist 

 Psikolog  Sosyal Hizmet Uzmanı Diğer(Belirtiniz) 

 

33. Kliniğinizde taburculuk planlanması sürecinde, taburculuğa iliĢkin 

aktivitelere aktif olarak katılıyor musunuz? 

 Evet  Hayır 
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34. Taburculuğa iliĢkin hangi aktiviteleri gerçekleĢtiriyorsunuz? (Birden 

fazla seçenek iĢaretlenebilir)  

 Hasta eğitimi  Aile eğitimi 

 Resmi taburculuk iĢlemleri  Birimlere yönlendirme  

 Ekip içinde rol dağılımı  DanıĢmanlık 

 Aynı durumdaki diğer 

hastalarla etkileĢim sağlama 

Diğer(Belirtiniz) 

____________________ 

 

II.III. HEMġĠRELERĠN TABURCULUK SÜRECĠ KAPSAMINDA 

UYGULAMAYA ĠLĠġKĠN BĠLDĠRĠMLERĠ 

 

35. Kliniğinizde hastalara taburculuk eğitimi veriyor musunuz? 

 Evet  Hayır (47. Soruya geçiniz) 

 

36. Kliniğinizde hastalara taburculuk eğitimini kim veriyor? 

 Hekim  HemĢire  Diyetisyen  Fizyoterapist 

 Psikolog  Sosyal Hizmet Uzmanı Diğer(Belirtiniz) 

 

37. Kliniğinizde hastalara taburculuk eğitimini kim vermeli? 

 Hekim  HemĢire  Diyetisyen  Fizyoterapist 

 Psikolog  Sosyal Hizmet Uzmanı Diğer(Belirtiniz) 

 

38. Aktif olarak hastalara verilen taburculuk eğitimine katılıyor 

musunuz? 

 Evet  Hayır 
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39. Kimlere taburculuk eğitimi veriyorsunuz? 

 Hastaya  Hasta yakınına  Diğer ______________ 

 

40. Verilen eğitim için ortalama bir süre belirtebilir misiniz? ______ saat 

 

41. Kliniğinizde hastalara verilen taburculuk eğitimi hangi konuları 

kapsamaktadır? (Birden fazla seçenek iĢaretlenebilir)  

 Beslenme  Ġlaçların kullanımı 

 Egzersizler  Kontrol muayeneleri 

 Yara bakımı  Hijyen / Banyo 

 Olası komplikasyonlar  Yapılan operasyon/iĢlemler 

 Malzeme temini  Cinsel yaĢam 

 Acil durumlarda hareket Ģekli BaĢvuru adresleri/tel. 

Numaraları 

 Sosyal yaĢamla ilgili sorular Diğer(Belirtiniz) 

____________________ 

 

42. Taburculuk eğitimini hastaya/yakınına hangi zaman aralığında 

veriyorsunuz?  

 Hastanın taburcu olacağı gün  Taburculuktan birkaç gün önce 

 YatıĢ süresine yayılmıĢ biçimde  Plansız, fırsat buldukça 

 

43. Taburculuk eğitimini verirken hangi araçları/yöntemleri 

kullanıyorsunuz? (Birden fazla iĢaretleyebilirsiniz) 

 Sözlü anlatım  Görsel materyal 

 Hastaya uygulama yaptırma  Demonstrasyon 

 BroĢür ve el kitapları verme  Diğer ____________________ 
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II.IV. HEMġĠRELERĠN TABURCULUK SÜRECĠ KAPSAMINDA 

DEĞERLENDĠRMEYE ĠLĠġKĠN BĠLDĠRĠMLERĠ 

44. Kliniğinizde hastalara verdiğiniz taburculuk eğitimini 

değerlendiriyor musunuz? 

 Evet  Hayır (47. Soruya geçiniz) 

 

45. Hastalara verilen taburculuk eğitimini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

(Birden fazla iĢaretleyebilirsiniz) 

 Soru-cevapla geri bildirim alma  Hasta geri geliĢ sıklığını 

belirleme 

 Hastaya uygulama yaptırma  Telefonla geri bildirim alma 

 Ekip üyelerinin değerlendirmesi  Diğer ____________________ 

 

46. Kliniğinizde hastalara verdiğiniz taburculuk eğitimini yeterli buluyor 

musunuz? 

 Evet  Hayır (Açıklayınız) ___________________________________________ 

 

47. Kliniğinizde yürütülen taburculuk planlaması sürecini bir bütün 

olarak değerlendiriyor musunuz? 

 Evet  Hayır (Ankete katıldığınız için 

teĢekkür ederiz. Bu bölümden 

sonrasını doldurmanıza gerek yoktur) 

 

 

 

48. Sürecin bütünsel değerlendirmesini kim/kimler yapmaktadır? 

 Hekim  HemĢire  Diyetisyen  Fizyoterapist 

 Psikolog  Sosyal Hizmet Uzmanı Diğer(Belirtiniz) 
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49. Sürecin bütününü değerlendirmede hangi araçları kullanıyorsunuz? 

(Birden fazla iĢaretleyebilirsiniz) 

 Sözlü hasta geri bildirimleri  Hasta geri geliĢ sıklığını 

belirleme 

 Ekibin öz değerlendirmesi  Hasta anketleri 

 Hasta yatıĢ durumu ile çıkıĢ 

durumu arası fark  

 Diğer ____________________ 

 

50. Size göre kliniğinizde taburculuk planlama sürecinin daha etkin 

yürütülmesi için ne gereklidir?  

 Ekip iĢbirliği artırılmalıdır  Personelin iĢ yoğunluğu 

azaltılmalıdır 

 Uygun eğitim materyalleri 

olmalıdır 

 Uygun fiziksel ortam 

sağlanmalıdır 

 Ekip üyelerinin eğitim düzeyleri 

artırılmalıdır 

 ĠĢlemlerin sekreteryasını 

yürütecek sabit personel olmalıdır 

 

 

ANKETE KATILDIĞINIZ ĠÇĠN TEġEKKÜR EDERĠZ: 

Anket sonuçları isimsiz olarak değerlendirilecek olup elde edilecek 

sonuçlar tez çalıĢması ve bilimsel yayın içinde belirtilecek ortalama 

değerler dıĢında üçüncü kiĢilerle paylaĢılmayacaktır. Anket 

katılımcılarının çalıĢma sonucundan öncelikle haberdar olmaları 

mümkündür. AĢağıdaki iĢletiĢim yollarından tercihinizi belirtmeniz 

halinde anket sonuçları tarafınıza ulaĢtırılacaktır.  

E-posta:                                        Fax:                                   Mektup 

adresi: 
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Doğ.Yeri  DENĠZLĠ Doğ.Tar.  10.02.1985 

Uyruğu  T.C. TC Kim No 34297306408 

Email giyilikci@gmail.com Tel 0555 559 1963 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Lisans GATA HemĢirelik Yüksek Okulu 2007 

Lise  Denizli Kazım Kaynak Lisesi 2003 

ĠĢ Deneyimi (Sondan geçmiĢe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. Servis HemĢiresi 
GATA HaydarpaĢa Eğitim Hastanesi 

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği 
2011-halen 

2. Yoğun Bakım HemĢiresi 
GATA HaydarpaĢa Eğitim Hastanesi 

Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi 
2008-2011 

3. Yoğun Bakım HemĢiresi 
GATA Eğt. Ve Ar. Hast. Anesteziyoloji 

ve Reanimasyon Ünitesi 
2007-2008 

 

Yabancı 

Dilleri 

Okuduğunu 

Anlama* 
KonuĢma* Yazma* 

KPDS/ÜDS 

Puanı 

(Diğer) 

                  Puanı 

Ġngilizce Ġyi Orta Orta 50.00  

      

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal EĢit Ağırlık Sözel 

LES Puanı  79.521 77.150 74.423 

(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Windows (Word, Excel, Powerpoint) Ġyi 

  

  

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

 

Özel Ġlgi Alanları (Hobileri):  

mailto:giyilikci@gmail.com

