
Kanser hastalarına ve yakınlarına bakım veren hemşireler:

• Onkoloji Hemşireliği ile ilgili bilgi ve becerinizi geliştirin

• Kanser hastasının biyopsikososyal açıdan kapsamlı bakımını en güncel ka- 
 nıtları kullanarak planlayın

• Kanser hasta ve yakınlarının bakım kalitesini yükselterek yaşam kalitesini  
 iyileştirin.

PROGRAMIN AMACI
Bu kursun amacı, onkoloji alanında çalışan/çalışacak 

hemşirelerin kanser tanı, tedavi ve bakım süreçlerine 

ilişkin kanıt temelli güncel bilgileri öğrenmesini sağla-

mak ve kanser hasta/ailesinin bakım kalitesinin yüksel-

tilmesine katkıda bulunmaktır. 

PROGRAMIN SÜRESİ
Programın toplam süresi 3 gün, 19 saattir. Programı 
başarı ile tamamlayan katılımcıya 19 ANCC kredisi 
verilir. Program içeriği ile ilgili daha detaylı bilgi almak 
isteyenler, SANERC Kayıt Ofisi ile iletişime geçebilirler.

EĞİTİMCİLER
Bu programda; Onkoloji alanında uzman akademisyen 
ve klininisyenlerden oluşan  multidisipliner (hemşire, 
hekim, psikolog, diyetisyen, eczacı)  eğitimciler görev 
almaktadır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ
Bu kursu başarı ile tamamlayan katılımcılar:

• Onkoloji hemşirelerinin rol ve sorumluluklarını kavrar.

• Onkoloji hemşireliğine ilişin kavramları tartışır.

• Kanser tanı ve tedavilerine yönelik güncel    

 uygulamaları bilir. 

• Onkoloji alanında kullanılan ilaçların güvenli hazırlama  

ve uygulama ilkelerini kavrar. 

• Kanser tedavilerine bağlı yaşanan yan etkileri ve ağrıyı 

doğru tanımlar.

• Kanser tedavilerine bağlı yaşanan yan etkiler ve ağrı 

yönetimine ilişkin güncel kanıtları kullanarak bakımı 

planlar.

• Kanser hastalarının beslenme sorunlarını doğru tanımlar 

ve bu sorunların çözümüne yönelik  güncel yaklaşımları 

hasta bakım planına dahil eder. 

• Kanser hasta ve yakınlarının deneyimlediği psikososyal 

sorunları bilir ve doğru tanımlar.

• Kanser hasta ve yakınlarının deneyimlediği psikososyal 

sorunların çözümüne ilişkin bakımı planlar ve uygular.

• Kanser hasta ve yakınları ile olumlu iletişim kurar. 

• Kanser hasta ve yakınlarına bakım verirken kendi iyilik 

halini sürdürmeyi öğrenir.

EĞİTİM DOKÜMANLARI
Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır 
ve her yıl güncellenir. Eğitim dokümanları eğitim öncesinde ve 
başlangıcında katılımcılara verilir.

BAŞARI KRİTERLERİ
• Katılımcılar eğitim sonunda “öz değerlendirme” yaparlar.

• Eğitimin tamamına katılmaları gerekir. Sadece özel durumlarda  
 %10 devamsızlık kabul edilebilir.

VERİLECEK BELGE 
Kurs başarı kriterlerine uygun olarak kursu tamamlayamayan katılım-
cılara “Katılım Belgesi” verilir. Katılım Belgesinde, kurs süresi ve 
katılımcının katıdığı tüm konular detaylı olarak belirtilir.

KİMLER KATILABİLİR?
Bu programa, kanser hastası ile çalışan/çalışacak klinik ve akademik 
alandaki hemşireler katılabilir. 

Kontenjan 30 k�ş� 3 gün 19 saat Başvuru 0 212 311 26 40 / 2603 • sanerc@ku.edu.tr

Sözlü 
Anlatım

Soru-Cevap
Akt�f Tartışma

Slayt
Sunumları

Semahat Arsel Hemş�rel�k Eğ�t�m, Uygulama ve Araştırma Merkez�
Koç Ün�vers�tes� Sağlık B�l�mler� Kampüsü
Davutpaşa Caddes� No:4 34010 Topkapı/İSTANBUL
Tel: +90 212 311 26 40 / 2603 
www.sanerc.ku.edu.tr e-posta: sanerc@ku.edu.tr 

SANERC, Türkiye’de 
hemşirelik sürekli eğitiminde 
uluslararası akreditasyona 
sahip ilk ve tek merkezdir.

öğrenaraştırpaylaşfarkyarat

TEMEL DÜZEY 
ONKOLOJİ 
HEMŞİRELİĞİ 
KURSU



Kanser hastalarına ve yakınlarına bakım veren hemş�reler;
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