
Sağlık ve eğitim hizmeti sunan (Okul, Aile Sağlığı Merkezi, Huzur Evleri, 
Hastane gibi) hemşireler:  

• Bakım verdiğiniz bireylerle/hastalarla cinsellikle ilgili iletişimi ilk başlatan siz  
 olun
• Bireylerle/hastalarla cinsel konuları konuşurken kendinizi güvenli ve rahat  
 hissedin
• Cinselliği değerlendirme modeli kullanarak bireylerin/hastaların bakım 
 kalitesini ve memnuniyetini artırın  
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EĞİTİM DOKÜMANLARI
Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır 
ve her yıl güncellenir. Tüm eğitim dokümanları eğitimin başladığı gün 
katılımcılara verilir.

BAŞARI KRİTERLERİ
Eğitimin başlangıcında “ön test” ve sonunda “son test” yapılır.  
Katılımcıların başarılı sayılmaları için son testte en az 80 almaları 
gerekir.

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

VERİLECEK BELGE 
Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir.  
Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.  Başarı belgesinde; kurs süresi ve 

kursta yer alan konular detaylı olarak belirtilir. Kurs başarı kriterlerine 
uygun kursu tamamlayan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir. Katılım 
Belgesinde kurs süresi ve kursta yer alan konular detaylı olarak 
belirtilir.

KİMLER KATILABİLİR?
Bu programa, hastanelerde, okullarda aktif sağlık ve eğitim hizmeti 
sunan (Okulda, Aile Sağlığı Merkezi, Huzur Evleri, Hastane gibi) 
hemşireler katılabilir. 

EĞİTİM YERİ ve ULAŞIM
Eğitim Programı Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve 
Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.  Yol tarifiniz ile ilgili 
sorularınız için lütfen SANERC idari çalışanları ile iletişime geçiniz. 

PROGRAMIN AMACI
Bu kursun amacı; hemşirelerin bakım verdikleri birey-
lerin/hastaların cinsellikle ilgili bilgi ve danışmanlık 
gereksinimlerini sistematik bir şekilde değerlendirebil-
mek ve uygun girişimde bulunabilmek için bilgi-bece-
rilerini geliştirmelerine ve bireylerin/hastaların bütün-
cül ve kaliteli bakım almasına katkıda bulunmaktır.

PROGRAMIN SÜRESİ
Eğitim programının toplan süresi 3 gün, 21 saattir. 
Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 21 ANCC 
kredisi verilir. Program içeriği ile ilgili bilgi almak 
isteyenler, SANERC Kayıt Ofisi ile iletişime geçebilirler.

EĞİTİMCİLER
Bu programda, cinsel sağlık ile ilgili klinik ve akademik 
çalışmaları olan öğretim elemanları ve alanında uzman 
kişiler görev almaktadır.

SANERC ANCC AKREDİTASYONU
SANERC, Amerika Birleşik Devletleri’nde en tanınmış ve en büyük hemşirelik 
akreditasyon örgütü olan Amerikan Hemşireler Yetki Belgelendirme Merkezi 
(American Nurses Credentialing Center/ANCC) tarafından ilk olarak 25 Kasım 
2010 tarihinde akredite edilmiştir. 15 Ekim 2018 tarihinde üçüncü kez yenile-
nen akreditasyon belgesi ile SANERC’in sunduğu tüm eğitim programlarınının 
planlama, yürütme ve değerlendirme süreçleri ANCC standartlarına göre 31 
Mart 2023 tarihine kadar onaylanmıştır.

Bu eğitim programı, ANCC Akreditasyon Standartları doğrultusunda yürütülür. 
Bu eğitim programında;
• Görev alan eğitimciler ile ilgili menfaat çatışmasına yol açacak herhangi bir  
 durum söz konusu değildir.
• Herhangi sponsor desteği/bir ticari kuruluştan destek alınmamıştır.
• Resmi olarak onaylanmış ürünler dışında, herhangi bir ürün kullanımı ile  
 ilişkili bir eğitim faaliyeti yoktur.

PROGRAMIN HEDEFLERİ
Bu kursu başarı ile tamamlayan katılımcılar:

• Hasta cinselliğini ele almaya temel oluşturan evrensel  
 cinsel değer ve hakları sıralar.

• Cinsel sağlığı etkileyen faktörleri açıklar.

• Bakım verdiği hastada cinsellikle ilgili iletişimi başlatır.

• Hastalarıyla cinsel konularda konuşurken duygusal   
 rahatlık düzeyi artar.

• Temel ilkelere uygun olarak cinsel öykü alır.

• Hasta cinselliğini ele almaya temel oluşturan   
 modelleri açıklar.

• PLISSIT Modelinin ilk üç basamağını kapsayacak   
 şekilde cinsel değerlendirme ve eğitim yapar.

• Cinselliği değerlendirme becerisini sürekli geliştirmek  
 için geleceğe yönelik bireysel mesleki amaçlar   
 geliştirir.
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SANERC, Türkiye’de 
hemşirelik sürekli eğitiminde 
uluslararası akreditasyona 
sahip ilk ve tek merkezdir.
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