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Hemşirelik mesleğine
koşulsuz katkı

G

ünümüzde hasta bakım sürecinde ve hemşirelik hizmetlerinin yönetiminde etkili bir rol üstlenen
hemşirelerin, mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin, hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasının,
klinik uygulamaların sürekli güncellenmesinin önemi giderek artıyor. Vehbi Koç Vakfı (VKV) Yönetim
Kurulu Başkanı Semahat Arsel’in 25 yıl önce olağanüstü kişisel fedakarlıkla hayata geçirdiği Semahat Arsel
Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (Semahat Arsel Nursing Education and Research Center/SANERC)
kurulduğu günden bu yana tam da bu ihtiyacı karşılıyor.
SANERC bugün sağlık sektöründeki gelişmeler ışığında halkın sağlığının gelişmesine katkıda bulunmak
ve hemşirelik alanında sürekli eğitimi sağlamak için çalışmalarına var gücüyle devam eden, Hemşirelik
Fakültemizle güçlerini birleştirerek sürdürdüğü nitelikli eğitim programlarıyla ülke çapında örnek teşkil eden
araştırma merkezlerimizden biri. Kalitesini uluslararası düzeyde belgeleyen, Türkiye’de alanında akredite ilk
ve tek merkez olan SANERC, hep daha iyisi için yol alırken on binlerce insanın hayatına dokundu. Hemşirelik
mesleğinin gerektirdiği etkileşimi düşündüğümüzde SANERC’in dolaylı olarak katkıda bulunduğu kişilerin sayısı
çok daha fazladır.
Türkiye’de çok uzun yıllardır hemşirelik mesleğine koşulsuz katkı sağlayan Vehbi Koç Vakfı’nın açtığı yolda
öncü bir birim haline gelen SANERC’in etkilediği hayatlara tanıklık etmenizi sağlayacak “SANERC: Hemşireliğe
Adanan 25 Yıl” adlı bu kitap, aynı zamanda SANERC’in 25 yıllık serüvenine ve yaptığı çalışmaların önemine
ışık tutuyor. Bugün faaliyetlerini Koç Üniversitesi çatısı altında sürdürmeye devam eden, üniversitemizin
“mükemmeliyet merkezi” olma hedefi doğrultusunda “mükemmel bir hemşirelik eğitim ve araştırma merkezi”
olmak için çalışmalarını durmaksızın sürdüren SANERC’in önümüzdeki yıllarda da eğitim programları,
araştırma faaliyetleri ve taşıdığı misyonla değişime öncülük edeceğine ve hemşirelik mesleğine önemli
katkılar sunmayı sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Türkiye’de hemşirelik mesleğinde belirgin bir etki
yaratan bu katkının gelecek 25 yılda ve daha ötesinde devam etmesini temenni ediyorum. Bu mükemmel
merkezin oluşturulmasını sağlayan, maddi ve manevi cömert desteklerini hem Hemşirelik Fakültemiz hem de
SANERC’ten esirgemeyen Semahat Arsel’e en içten teşekkürlerimi de bu vesileyle tekrar iletiyorum.

Prof. Dr. Umran S. İnan
Koç Üniversitesi Rektörü
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İlklerin öncüsü

V

aroluş amacı topluma sağlık hizmeti sunmak olan hemşireliğin, bu hedefe ulaşmasının önündeki
en önemli engellerden biri, mesleki özerklik sorunudur. Bir mesleğin uygulanmasını ve geleceğini
belirlemede meslek üyelerinin karar vermesi olarak tanımlanan özerklik, meslek üyelerinin bilgi ve
uygulama gücünden geniş ölçüde etkilenir. Bu bağlamda mesleğe ilişkin bilgi ve uygulamaların tamamını,
temel hemşirelik eğitimi programlarıyla kazandırmak mümkün değildir. Ayrıca temel meslek eğitimi sırasında
öğretilenler, hızla gelişen bilimsel bilgiler doğrultusunda geçerliliğini yitirebilir veya toplumun değişen sağlık
gereksinimleri açısından özel alanların ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelebilir.
Bu temel çıkış noktasının yanı sıra, her bireyin kendi alanında derinlemesine bilgiye ve deneyime sahip olan
sertifikalı hemşireler ile uzman hemşirelerden hizmet alma hakkını savunan hemşirelik felsefesi, dünyada
mezuniyet sonrasında çok çeşitli eğitim programlarının başlatılmasını kaçınılmaz kıldı. Bu gereklilik, başta
meslek örgütleri ve eğitim kurumları olmak üzere ilgili devlet kurumlarını, sivil toplum örgütlerini veya sağlık
kuruluşlarını mezuniyet sonrası sürekli eğitim programları ve sertifikalı programlar açmaya yönlendirdi.
Dünyadaki benzerlerinden farklı olarak ülkemizde sertifikalı eğitim programı, SANERC’in kurucusu Semahat
Arsel’in öncülüğünde 1990’da Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu şeklinde başlatıldı.
Uluslararası iş birliğiyle yapılan sertifikalı ilk eğitim programından sonra SANERC’in kurulmasıyla kurs
programlarının sayısı ve çeşidi her geçen gün arttı. Bu özelliğiyle SANERC, Türkiye’de hemşirelikte sertifikalı
eğitim programlarını başlatan ilk merkez oldu. SANERC, 2010 yılından beri tüm programlarını Amerikan
Hemşireler Yetki Belgelendirme Merkezi’nden (The American Nurses Credentialing Center/ANCC) aldığı
akreditasyon belgesiyle uluslararası standartlarda yürütüyor. Ayrıca Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje
Destekleme Programı çerçevesinde, bilim üretme süreçlerinde hemşireleri finansal olarak destekliyor. Bu iki
işleviyle hemşirelikte özerkliğin geliştirilmesine çok önemli katkılar sağlayarak hemşireliği güçlendiriyor.
Şunu büyük bir onurla belirtmek isterim ki Türkiye’de 2007’de değişen “Hemşirelik Kanunu” ve 2010’da bu
kanuna dayalı hazırlanan “Hemşirelik Hizmetleri Yönetmeliği” ile yasal zemini oluşturulan “yetki belgesine sahip
-sertifikalı- hemşire” statüsünün temelleri, bu tarihlerden çok önce SANERC tarafından atıldı. Çağın gerekleri
doğrultusunda eğitim programlarını ve eğitim metotlarını dinamik tutan SANERC, ilklere öncülük etme anlayışını
hiç kaybetmedi. Bu bağlamda, memleketin her köşesinde eğitim gereksinimi olan hemşireleri çağımızın
nimetleri olan eğitim teknolojileriyle eğitmeyi temel stratejileri arasına aldı.
Kuruluşundan günümüze çok sayıda hemşirenin ve sağlık profesyonelinin eğitim aldığı SANERC’in eğitim
aracılığıyla bireyler, kurumlar ve toplum üzerinde oluşturduğu etkiler bu kitabın sayfalarında bir araya getirildi.
Hemşirelikte mezuniyet sonrası eğitim programlarının tarihsel gelişim serüvenini yaşanmışlıklar üzerinden
keyifle anlatan bu değerli kitabı ortaya koyma önerisi için SANERC’in müdürü, sevgili meslektaşım Dr. Emine
Türkmen’e ve kıymetli hocam Dr. Selvet Sevinç’e teşekkür ederim.
Sayın Semahat Arsel’e hemşireliğe sağladığı tüm değerler ve koşulsuz destekleri için en içten saygılarımızı ve
teşekkürlerimizi sunarız.

Prof. Dr. Ayişe Karadağ
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı
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Hemşirelik bakımında
mükemmeliyete ulaşmak için…

O

kumakta olduğunuz “SANERC: Hemşireliğe Adanan 25 Yıl” kitabının oluşturulması fikri, Vehbi Koç
Vakfı’nın 50. yıl toplantısında aklıma geldi. Toplantıda “hayırseverlik” konuşulmuş ve “İnsanlarda yardım
etme fikri nasıl geliştirilir; bu fikir, yeni kuşaklara nasıl aşılanabilir?” konusu tartışılmıştı. SANERC’in
kurucusu Semahat Arsel’in 25 yıl önce attığı adım, felsefesi ve varoluş nedeni “insanlara yardım etmek” olan
hemşireliğe hizmet etmek amacını taşıyordu. SANERC’in kuruluşunda yer alan kişilerin, SANERC’le gönül bağı
kurarak hizmet vermiş yönetici ve eğitimcilerin, SANERC’ten kurs almış hemşirelerin, birlikte çalıştıkları hekim
ve yöneticilerin, kısacası tüm paydaşların bu konudaki duygu ve düşünceleri neydi? SANERC’in dokunduğu
hemşirelerin pratik yaşamda başardıkları ya da topluma sağladıkları katkılar nelerdi? Hem bu sorulara yanıt bulmak
hem de çeyrek asrı geride bırakan SANERC’te yürütülen faaliyetlerin etkisini ortaya koymak üzere bu kitabın
hazırlıkları için harekete geçtik.
Öncelikle, her zaman olduğu gibi bu kitap için de bize güvenerek desteğini esirgemeyen, inandığı değerlerin
arkasında durup, “Bir şey yaptığınızda en iyisini yapın.” yaklaşımı ve değerli görüşleriyle bize yön veren, var
olma nedenimiz, kurucumuz, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel’e; ülkemizde hemşirelik
mesleğinin en nitelikli biçimde uygulanmasını kendisine misyon edinmiş, SANERC olarak gerçekleştirdiğimiz tüm
faaliyetlerin uluslararası standartlarda olmasını sağlamak için destekleriyle bize güç veren Vehbi Koç Vakfı Genel
Müdürü Erdal Yıldırım’a teşekkürü bir borç bilirim.
SANERC’in 2004’te Koç Üniversitesi’ne bağlanma sürecini ve entegrasyonunu en iyi biçimde sağlayan, SANERC’e
ivme kazandıran Koç Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Attila Aşkar ile dönemin Sağlık Yüksek Okulu Müdürü
Prof. Dr. Elizabeth Herdman’a ve Müdür Vekili Prof. Dr. Nurgün Platin’e; SANERC’in sürekli hemşirelik eğitimi
konusunda uluslararası düzeyde akreditasyonu için gerekli altyapıyı destekleyerek Koç Üniversitesi’nin vizyonu
ve kaynaklarıyla güçlenmesine önderlik eden, her zaman yanımızda hissettiğimiz Koç Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Umran S. İnan’a; hemşirelik mesleğine önemli katkılar sağlayan, ülkemizde özel dal hemşireliğinin
en iyi örneklerinden biri olarak stoma ve yara hemşireliğinin gelişmesine çok emek veren, SANERC’in eğitim
faaliyetlerine güç katan Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayişe Karadağ’a; SANERC eğitimleri
için tüm eğitimcilere ve idari çalışanlara önderlik eden, SANERC’in bir “eğitim markası” olarak hafızalarda yer
etmesinde büyük emeği olan Kurucu Müdürümüz Dr. Selvet Sevinç’e; henüz SANERC kurulmadan ilk Yoğun
Bakım Hemşireliği Kursu’nu tasarlayarak hayata geçiren Anecita Fadol, Ayşe Pişkin ve Fatma Yiğitol’a; işe ilk
başladıkları günden bu yana SANERC’e gönülden sahip çıkan ve kalite bayrağını sürekli yukarıya taşıyan SANERC
yöneticilerine, eğitimcilerine, dergi yayın kurulu üyelerine, proje destekleme program üyelerine, idari çalışanlarına;
SANERC’e güvenerek eğitim alan tüm kursiyerlere; hemşirelik bilgi birikimine katkı sağlayan proje yürütücülerine
ve burada adını sayamadığım tüm SANERC dostlarına teşekkür ederim.
Koç Üniversitesi’nin sahip olduğu üst düzey insani ve diğer kaynakların yanı sıra, güncel teknoloji ve eğitim
bilimlerindeki gelişmelerden yararlanarak ülkemiz hemşirelerinin gereksinimi olan kanıt temelli eğitimleri
sürdürmeye ve bilgi birikimine katkı sağlayacak araştırmaları desteklemeye devam edeceğiz. SANERC’in, “Öğren,
araştır, paylaş, fark yarat” ilkesiyle hemşirelik bakımında mükemmeliyete ulaşmak için ülkemiz hemşireliğine
sağlayacağı katkıların katlanarak artması dileğiyle…
Dr. Emine Türkmen
SANERC Müdürü
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‘Bence SANERC,
Türkiye’ye büyük bir yenilik,
hemşirelik mesleğine yeni bir
nefes getirdi. SANERC’in yirmi
beş yıllık faaliyetlerine baktığımda
hedefimize büyük ölçüde ulaştığımızı
görüyorum. Bu işe gönül koyduğum
ilk yıllardan beri hemşirelik
mesleğinde önemli ilerlemeler
kaydedilmesine katkı sağlamış
olmaktan memnunum
doğrusu.’
Semahat Arsel
SANERC Kurucusu
Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
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Semahat Arsel:

‘SANERC,
hemşirelik
mesleğine
yeni bir nefes
getirdi’

Kurslar aracılığıyla hemşirelerin
bilgi ve becerilerini geliştirmelerini
sağlamak, hemşirelerin
bilgilerini güncel tutmaları ve
araştırmalarında kullanmaları için
kütüphane oluşturmak, hemşirelik
alanında araştırma faaliyetlerini
desteklemek. SANERC’in kurucusu
Semahat Arsel, Türkiye’de halkın
daha kaliteli bakım almasına
katkı sağlamak hedefiyle açtıkları
merkezin amaçlarını bu üç
maddede topluyor. Yaşam
hikayesinin SANERC’in serüveniyle
birleştiği nokta, merkezin
kuruluşuna hatta yaklaşık yarım asır
öncesine uzanıyor.

Vehbi Koç Vakfı tarafından 1974’te oluşturulan Hemşirelik Fonu’yla birlikte
yaklaşık 45 yıldır Türkiye’de hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi için
sunduğunuz güçlü destek aşikar. Neden başka bir mesleği değil de hemşirelik
mesleğini desteklemeye karar verdiniz?
Başka bir mesleği değil de hemşirelik mesleğini desteklemeyi ben seçmedim.
Sağlık sorunlarım ve geçirdiğim uzun soluklu ameliyatlar nedeniyle gerek
Türkiye’de gerekse yurt dışındaki hemşirelik bakımını karşılaştırabilme imkanı
buldum. Neticede Türkiye’deki bakımın yetersizliğinin nedenlerini öğrendim. Bir
sürü imkansızlıktan dolayı hemşirelerin çektikleri sıkıntıları ve üzüntüleri dinledim.
İmkanlarım çerçevesinde bu mesleği desteklemeye karar verdim.
Teferruat isterseniz… 1949’da liseden mezun olduğum yıl hastalandım. Üniversite
imtihanlarına hazırlanıyordum o sene. Ankara’daydık, bir gece sancılarla
uyandım. Doktor yok, röntgen yok… Tedavim için Londra’ya gittik. Maceram
orada başladı. 1985’e kadar aralıklı olarak hastalıklarla uğraştım. Ameliyatlarımın
çoğunu da yurt dışında olmak mecburiyetinde kaldım. O nedenle de Türkiye’deki
ve yurt dışındaki hemşirelik bakımının farkını deneyimleyerek yaşadım. Bilhassa
Houston’daki acil servis ve yoğun bakımlarda çalışan hemşirelerin kıvraklığı,
becerileri, bilgileri; hakikaten beni kurtaran o oldu. Derken ben bu konuda inceleme
yapacağım, dedim; ailem de beni destekledi. O tarihlerde bir taraftan İstanbul’daki,
diğer taraftan Anadolu’daki hemşirelik okullarını geziyor, oradakilerin görüşlerini
alıyorduk. O kadar imkansızlık içinde çalışıyorlardı ki… Araç gereç ihtiyaçları ön
plandaydı. Sahadaki hastanelerde çalışan hemşireler ise bazı konularda kendilerini
yetersiz buluyorlardı. Acil servisler ve yoğun bakımlar bunların başındaydı.
Okul açmak yerine öncelikle mezun hemşirelerin güçlendirilmesini ya da
desteklenmesini tercih ettiniz. Bunun nedeni nedir?
Önceliğimiz hemşirelik bakımını iyileştirmekti. Hemşire yetiştirecek okullar zaten
vardı. Ancak mezun hemşirelerin sürekli eğitiminin sağlanması konusunda
Türkiye’de hizmet veren bir kurum yoktu. Hemşirelerden aldığımız geri
bildirimler bize özel alanlara yönelik eğitim ihtiyaçlarının ne kadar çok olduğunu
gösteriyordu. Hemşirelerden gelen her talebe ayrı ayrı yetişemeyeceğimizi
düşündük ve SANERC’i kurduk. Böylece hem sahada çalışmakta olup kendini
yetersiz hisseden hem de temel hemşirelik eğitiminde yer almayan önemli özel
alanlarda kurslar vermeyi planladık. En büyük talep Yoğun Bakım Hemşireliği
Kursu için geldi. Houston Methodist Hastanesi’nden tanıdığım eğitimci
hemşirelerin tavsiye ettikleri uzman bir eğitimciyi Türkiye’ye davet ederek ilk
eğitimlerimizi başlattık.
Bugüne kadar yapılan çalışmaları göz önünde bulundurarak SANERC’i kurma
hedefinize ulaştığınızı söyleyebilir miyiz?
SANERC’i kurarken üç önemli hedefimiz vardı: Birincisi, kurslar aracılığıyla
hemşirelerin bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratmak. İkincisi,
hemşirelerin bilgilerini güncellemeleri ve araştırmalarında yararlanmaları için bir

‘Sağlık sorunlarım ve
geçirdiğim uzun soluklu
ameliyatlar nedeniyle
gerek Türkiye’de gerekse
yurt dışındaki hemşirelik
bakımını karşılaştırabilme
imkanı buldum.
Neticede Türkiye’deki
bakımın yetersizliğinin
nedenlerini öğrendim.
İmkansızlıklardan dolayı
hemşirelerin çektikleri
sıkıntıları ve üzüntüleri
dinledim. İmkanlarım
çerçevesinde bu mesleği
desteklemeye karar
verdim.’

kütüphane oluşturmak. Üçüncüsü ise hemşirelik araştırma ihtiyaçlarını
belirlemek ve araştırma faaliyetlerini desteklemek. Aslında istediğimiz
bu üç hedef aracılığıyla halkımızın daha kaliteli bakım almasına katkı
sağlamaktı.
SANERC’in yirmi beş yıllık faaliyetlerine baktığımda bu üç hedefe
büyük ölçüde ulaştığımızı görüyorum. Şöyle ki SANERC, hemşireler
için yoğun bakım, yenidoğan yoğun bakım, ameliyathane, acil bakım
gibi mezuniyet sonrası kurslar başlattı. Verdiği eğitimlerle ülkemizin
dört bir yanında çalışan çok sayıda hemşireye ulaştı. En önemlisi
de ilk günden itibaren eğitim kalitesini hiç bozmadan çıtayı sürekli
yükselterek bugüne geldi ve mezuniyet sonrası eğitimde öncü
oldu. Kütüphane açısından baktığımızda ise SANERC bünyesinde
kurduğumuz ve şimdi Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kütüphanesi’ne
devrettiğimiz kitaplığımız o yıllarda çok önemli bir ihtiyacı karşıladı.
Bugün kütüphanemiz, sahip olduğu zengin kaynaklarıyla hem Koç
Üniversitesi öğrencilerine hem de kurum dışından gelen kullanıcılara
özenle hizmet vermeye devam ediyor. Üçüncü hedefimiz olan
hemşirelik araştırmalarına gelince; 2003 yılında bunun için özel bir fon
ayırdık ve bugüne kadar 50’den fazla araştırma projesine maddi destek
sağladık. Şimdilerde hemşire araştırmacılar başka fonlardan destek
almayı başarsa da o yılları düşündüğümüzde başlattığımız faaliyeti çok
anlamlı buluyorum.
Sonuç olarak belirtmek isterim ki bu işe gönül koyduğum ilk yıllardan
beri hemşirelik mesleğinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini
görmekten ve buna katkı sağlamış olmaktan memnunum doğrusu.

Türkiye’de hemşirelik mesleğinin hak ettiği yere gelebilmesi için önerileriniz
nelerdir?
Türkiye’deki hemşirelik mesleği değerleri ve ölçüleri maalesef daha tam olarak yerine
oturmadı. Bugüne geldiğimizde ise gerek hemşirelik temel eğitimi veren okulların
gerekse mezuniyet sonrası eğitim merkezlerinin akreditasyon standartlarını benimseyerek
faaliyet göstermesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Avrupa ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde (ABD) olduğu gibi devletin üst düzeyde “bir hemşirelik kurulu” oluşturarak
hemşirelik standartlarını belirlemesinin, mezun hemşireleri işe başlamadan önce ve
aralıklarla sınava tabi tutmasının, sahada denetim yapmasının hemşirelik mesleğinin
geleceği açısından çok yararlı olacağını düşünüyorum. Türk Hemşireler Derneği’nin ve
hemşire liderlerin bu gibi konular üzerinde çalışmaları gerek bence.
Biliyorsunuz SANERC çeyrek asrı geride bırakıyor. Bu konuda neler söylersiniz?
Türkiye’ye büyük bir yenilik, hemşirelik mesleğine yeni bir nefes getirdi. Yoğun bakım
ve diğer sertifika programlarıyla pek çok kuruma rol model ve ilham kaynağı oldu.
Hemşirelik sorunlarına sahip çıkan ve çözüm arayan kuruluşlarla iş birliği içinde
çalışarak hemşirelik yasa ve yönetmeliklerinin yenilenmesi için mücadele etti. Eğitim,
araştırma, kitap, dergi faaliyetleriyle hasta bakımının gelişmesine katkı sağladı. SANERC
olarak biz görevimizi yaptık. Umarım bundan sonrası için yeni teknolojilerden
yararlanarak İstanbul dışındaki, eğitim almak isteyen hemşirelere özellikle Doğu
bölgelerine daha çok ulaşabiliriz.
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Hemşireliğe adanmak

H

emşirelik mesleğinin tarihsel gelişimine bakıldığında
14. yüzyılda Kızılhaç’ın felsefesinde olduğu gibi dinsel
hemşirelikle başladığı, daha sonra vatansever hemşireliğe
doğru evrildiği görülür. 1854 yılına gelindiğinde, Kırım Savaşı
devam ederken İstanbul’da, Selimiye Kışlası’nda Florence
Nightingale’in rehberliğinde rahibe hemşirelerce İngiliz askerlerine
verilen hizmet, modern hemşireliğin ya da başka bir deyişle
bilimsel hemşireliğin başlangıcı olarak kabul edilir.
Türkiye’de hemşirelik yüksekokulları 1955 yılı itibarıyla açılmaya
başlasa da hemşirelik eğitiminin hâlâ üzerine düşülmesi gereken
bir konu olduğu aşikardır. 1969 yılında Vehbi Koç Vakfı’nı kuran
başarılı iş insanı Vehbi Koç, hemşireliğin geliştirilmesi yolunda
kızı Semahat Arsel’in attığı ilk adımı desteklemeye karar verir.
Tarih 12 Aralık 1974’ü gösterirken Vakıf Yönetim Kurulu’na yazdığı
mektupta, yapacağı şartlı bağışla bir Hemşirelik Fonu kurulmasını
arzu ettiğini iletir. Bu bağışın amacı, “memlekette bilgili, görevine
bağlı, mesleğin gerektirdiği maddi ve moral yeteneklere sahip
hemşireler yetiştirilmesine katkıda bulunmak”tır.

Kırım Savaşı devam ederken Florence Nightingale’in 1854’te İstanbul’a gelerek
Selimiye Kışlası’nda liderlik ettiği rahibe hemşirelerce yaralı askerlere verilen
hizmet, modern hemşireliğin ya da başka bir deyişle bilimsel hemşireliğin
başlangıcı olarak kabul edilir.
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Türkiye’de hemşireliğin sorunlarını
saptamak, uygulanabilir ve kalıcı
çözümler üretilmesine destek
olmak, hemşirelik mesleğinin
daha ileriye götürülmesine yönelik
faaliyetler gerçekleştirmek için
Hemşirelik Komitesi’nin önerileri
doğrultusunda hareket edilir.

Vehbi Koç Vakfı Özel Hemşirelik Fonu’nun etkin olarak
kullanılabilmesini sağlamak için Hemşirelik Komitesi oluşturulur.
Gerçekleştirilecek çalışmaları planlamak hedefiyle ilk toplantı,
18 Ocak 1975’te yapılır. Komitenin Başkanı Semahat Arsel’dir.
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Eren
Kum ve Amiral Bristol Özel Hemşirelik Okulu Müdürü Gülsevim
Çeviker ise komitenin hemşire üyeleridir. Yıllar içinde sayısı artıp
değişse de komite üyeleri; Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Hemşirelik Hizmetleri Daire Başkanı, Türkiye’deki hemşirelik
yüksekokullarının müdürleri, seçilmiş bazı hemşire öğretim üyeleri ve
Türk Hemşireler Derneği Başkanı’ndan oluşur.
Türkiye’de hemşireliğin sorunlarını saptamak, uygulanabilir ve
kalıcı çözümler üretilmesine destek olmak, hemşirelik mesleğinin
daha ileriye götürülmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmek için
Hemşirelik Komitesi’nin önerileri doğrultusunda hareket edilir.
Gelişen teknolojinin nimetlerinden faydalandığımız bugünlerde
anlamak zor olsa da basılı Türkçe meslek kitaplarının bulunmadığı
günlerde birçok hemşirelik okuluna Hemşirelik Komitesi
tarafından eğitim materyali ve kaynak kitap desteği sağlanır.

HEMŞİRELİĞE ADANAN 25 YIL
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Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu, Türkiye’de
hemşirelik mesleğinin gelişmesi ve dünya
standartlarına ulaşması için mevzuat çalışmaları,
eğitim kitaplarının kazandırılması, sempozyumlar,
öğrenci eğitimi ve bursları, teknolojik destek,
araştırma projeleri, hemşireliğin ulusal ve
uluslararası görünürlüğünü sağlama, hemşirelik
mesleğinin toplum içinde itibarını artırma
çalışmaları, yoğun bakım, ameliyathane, acil
hemşireliği kursları gibi pek çok konuda hizmetler
verilmesini sağladı. Yurt dışı eğitimleri de dahil
10.000’den fazla hemşireye eğitim alma olanağı
sundu. Böyle bir desteğe dünyanın hiçbir yerinde
rastlamak mümkün değil. Bu, Türkiye hemşireliği
için bulunmaz bir fırsat oldu.
Eğitimsiz bir hemşire düşünülemez, hele hayati
tehlike taşıyan bir hastanın bakımı söz konusuysa.
Hemşire, hastaya uygulanan tedavinin başarısıyla
doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle hemşirelerin
iyi hemşirelik bakımı vermesi çok önemlidir,
bunun için de iyi bir eğitim almaları gerekir. Diğer
yandan, hemşirenin eğitimini hemşire vermelidir.
Amerikan Bristol Hastanesi’nde (bugünkü adıyla
Amerikan Hastanesi) çalıştığım dönemde, 1981
yılında hastane tarafından Amerika’ya gözlem
için gönderildiğimde bunu daha iyi anladım
ve yaşadım. O dönemin Hemşirelik Hizmetleri
Müdürü Delores Kelemetz, Amerikan Yoğun
Bakım Hemşireleri Derneği’nin (American
Association of Critical-Care Nurses/AACN)
eğitim materyallerini temin ederek tercüme
etmemi sağladı. Biz de bu kursları hastanemizde
vermeye başladık. Kursları, Vehbi Koç Vakfı’nın
desteğiyle ulusal çapta yaygınlaştırarak SANERC
açılıncaya kadar yüzlerce yoğun bakım hemşiresi
yetiştirilmesine katkıda bulunduk.
Ayşe Pişkin
İstanbul Hospital Hemşirelik Hizmetleri
ve Kalite Müdürü

‘Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik
Fonu, Türkiye’de hemşirelik
mesleğinin gelişmesi ve dünya
standartlarına ulaşması için pek
çok konuda hizmetler verilmesini
sağladı. Yurt dışı eğitimleri de
dahil on binden fazla hemşireye
eğitim alma olanağı sundu.
Böyle bir desteğe dünyanın
hiçbir yerinde rastlamak
mümkün değil.’
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‘Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu programını
tasarlarken ABD’nin sağlık sistemindeki
hemşirelere nazaran Türkiye’deki hemşirelerin
rolündeki farklılıkları dikkate aldım.’

1989’da Vehbi Koç Vakfı tarafından Ayşe Pişkin ve Fatma Yiğitol, eğitimcilerinden
olduğum altı ay süreli Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı için Houston
Methodist Hastanesi’ne gönderildi. SANERC’in kurucusu Semahat Arsel, Houston
Methodist Hastanesi’ndeki hemşirelik hizmetlerinden memnuniyeti nedeniyle aynı
mükemmel bakımı Türkiye’de de istediğini söyledi. Ocak 1990’da Vehbi Koç Vakfı
tarafından Türkiye’deki hemşireler için İstanbul’da yürütülecek Houston Methodist
Hastanesi’ndeki eğitim programı müfredatına bağlı bir Yoğun Bakım Hemşireliği
Kursu geliştirmem teklif edildi. Mayıs 1990’da ilk Yoğun Bakım Kursu’nu yürütmek
üzere İstanbul’a gittim. İki aylık kurs, teorik ve klinik bölümlerden oluşuyordu. İlk kursa
farklı coğrafi bölgelerden 14 hemşire katıldı. Bu hemşireler, önceki yoğun bakım
hemşireliği deneyimlerine bağlı olarak seçilmişlerdi ve kursu tamamladıktan sonra geri
döndüklerinde kendi hastanelerinde hemşirelere eğitim vereceklerdi.
Türkiye için yoğun bakım hemşireliği programını tasarlarken ABD’nin sağlık
sistemindeki hemşirelere nazaran Türkiye’deki hemşirelerin rolündeki farklılıkları dikkate
aldım. Ülkedeki hemşireliğin uygulanma biçimini etkileyebilecek kültürel farklılıkları,
gelenekleri ve inançları göz önünde bulundurdum. Kırım Savaşı esnasında Florence
Nightingale’in Türkiye’deki hizmeti çoğunlukla modern hemşireliğin başlangıcı
olarak gösterilse de 1990’da Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu’nu başlattığımda yoğun
bakım hemşireliği emekleme çağındaydı. Kritik düşünme becerilerini ve yoğun bakım
hemşiresinin otonom rolünü adım adım öğrettim. Rol oynama (rol playing) anlatımın
bir parçasıydı ve bu özellikle dil engelinde işe yaradı. Çünkü derslerimi bir çevirmenle
yürüttüm.
Değişimi sağlamak ve uygulamada iyileşmeyi sürdürebilmek amacıyla, katılımcıların
eğitici rolünün gelişimini sağlamak üzere “Eğiticiyi Eğit” konseptini kullandım ki
kursiyerler hastanelerine döndüklerinde nihai değişimle sonuçlanan programı bağımsız
olarak yönetebilsinler. 1990’dan sonra dört yıl içinde her yıl iki hemşire üç aylığına
Houston Methodist Hastanesi’ndeki Yoğun Bakım Hemşireliği eğitim programına
katılmak için ABD’ye gönderildi. Ek olarak İstanbul’daki Yoğun Bakım Hemşireliği
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Kursu için eğitimci olarak rollerini geliştirmeleri
açısından, klinik alanlarda eğitimcilerle gözlemci
olmaları sağlandı. Yoğun Bakım Hemşireliği
Kursu’nun uygulamasını değerlendirmek ve
Türkiye’deki yoğun bakım hemşireliği eğitiminin
gelişimi konusunda ulusal iş birliğine yönelik bir
yapı geliştirmek için 1991-1995 tarihlerinde her
yaz İstanbul’a gittim. Bu uluslararası değişim,
katılımcıların hemşirelik uygulamasındaki benzerlik
ve farklılıkları düşünmelerine, Yoğun Bakım
Hemşireliği Kursu müfredatını şekillendirmeye ve
geliştirmeye yardım eden örnek uygulamaların
tespitine olanak sağladı. Bu başarı doğrultusunda
Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu baz alınarak Acil
Hemşireliği, Perioperatif Hemşirelik ve Yenidoğan
Yoğun Bakım Hemşireliği gibi programlar peşi sıra
açıldı.
Türkiye için Yoğun Bakım Hemşireliği Programı
geliştirmek, uluslararası ilk iş birliği deneyimimdi.
Türkiye’deki hemşirelerle, hastane yöneticileri ve
programı yürekten destekleyen Semahat Arsel’le
çalışmak, hayatımdaki önemli deneyimlerden
biri oldu. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler
arasındaki iş birlikleri, sağlık hizmetlerinde
sürdürülebilir hizmet girişimleri yoluyla
dönüştürücü değişim elde etmek için Yoğun
Bakım Hemşireliği Kursu gibi kalıcı modeller
yarattı. Bu programla hemşirelik uygulamasında
ve hastalar ile ailelerinin yaşamlarında fark yaratan
meslektaşlarımın (hemşirelerin) yaşamlarında bir
fark yaratma hayalini gerçekleştirdim.

Doç. Dr. Anecita Fadol
Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi
Hemşirelik ve Kardiyoloji Bölümleri
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1976’da Türkiye’de bilgisayarların ve dünyada arama motorlarının
esamesi yokken, kütüphaneler sayılı, hemşirelik eğitiminde
kullanılan en önemli kaynak derste tutulan notlarken Hemşirelik
Komitesi’nin önerisiyle Vehbi Koç Vakfı, hemşirelik alanındaki ilk
yayın olan “Hemşireliğin Temel İlkeleri” kitabının telif hakkını alır,
kitabı tercüme ettirir ve yayımlar. Bunların yanı sıra, öğrencilere
ve eğitimci hemşirelere burs, birçok bilimsel aktiviteye destek
verilir. Takvimler 1981’i gösterdiğinde ise Vehbi Koç Vakfı’nın
maddi katkılarıyla Amerikan Bristol Hastanesi’nde Hemşirelik
Hizmetleri Direktörü Delores Kelemetz’in girişimiyle Ayşe Pişkin’in
koordinatörlüğünde ilk Koroner Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu
gerçekleştirilir. Ayrıca Vehbi Koç Vakfı tarafından iki temel kitap
daha, “Hemşirelikte Ana Psikiyatrik Kavramlar” ve “Hemşirelik
Teknikleri El Kitabı” hemşirelik eğitimine kazandırılır. 1984 yılında
tercüme ettirilerek yayımlanan bir başka mesleki kitap ise “HastaHemşire İlişkilerinde Kişilerarası Süreçler” olur. Vehbi Koç Vakfı
Yayınları’nın altıncı kitabı “İç Hastalıkları Hemşireliği”, Hacettepe
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Üyelerinden Prof.
Dr. Leman Birol, Yrd. Doç. Dr. Nuran Akdemir ve Dr. Tülin Bedük
tarafından yazılır. Bu kitapların tamamı Türkiye’deki hemşirelik
yüksekokullarının tümünde, sağlık yüksekokullarının hemşirelik,
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ebelik ve sağlık memurluğu programlarının çoğunda ders kitabı
olarak uzun yıllar okutulur.
Okullarda temel hemşirelik eğitimi lise, ön lisans, lisans olmak
üzere farklı seviyelerde yürütülürken 1989’da, Türkiye’de
hemşirelikte özel dal eğitimlerinin eksikliği ve buna duyulan
gereksinim gündeme gelir. Daha önceki yıllarda Hemşirelik
Fonu’nun desteğiyle bazı eğitimciler bilgi ve deneyimlerini
artırmak üzere ABD’deki bazı hastanelere gönderilmiştir ancak
artık hedef Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı onaylı özel dal
eğitimlerini başlatmaktır. İlk olarak yoğun bakım hemşireliği
eğitimi için çalışmalara başlanır. Hemşirelik Komitesi toplantısında
alınan bir kararla Houston Methodist Hastanesi’nin hemşirelik
eğitimi yöneticisiyle iletişime geçilir. Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik
Fonu sponsorluğunda Amerikan Bristol Hastanesi bünyesinde
düzenlenen Koroner Yoğun Bakım Hemşireliği Kurslarının
koordinatörü ve eğitimcisi Ayşe Pişkin ile Sağlık Bakanlığı Tedavi
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hemşirelik Hizmetleri Daire
Başkanlığı’ndan Fatma Yiğitol, altı aylık eğitim için Houston
Methodist Hastanesi’ne gönderilir. İki hemşire Houston’da
eğitimlerini sürdürürken Semahat Arsel onları ziyaret eder,
hastane eğitim departmanının da katılımıyla bir toplantı yaparlar.
Gündem, Houston Methodist Hastanesi’nde düzenlenen kursun
bir benzerinin Türkiye’de de düzenlenmesidir. Sonuç olarak
Türkiye’de düzenlenecek Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu için
Houston Methodist Hastanesi’nin bir eğitimci göndermesine ve
kurs notlarını paylaşmasına karar verilir. İlk kursun temeli orada
atılır. Eğitimci belirlenir, yedi haftalık kurs programı hazırlanır, kurs
notlarına karar verilir.
1990 yılında Türkiye’deki Sağlık Bakanlığı onaylı ilk Yoğun
Bakım Hemşireliği Kursu İstanbul’da düzenlenir. Kurs notlarının
tercüme edilmesi ve basılması, eğitimcilerin konaklama ve yol
giderleri Hemşirelik Fonu’ndan karşılanır. Houston Methodist
Hastanesi’nin deneyimli kurs eğitimcilerinden Anecita Fadol ile
orada eğitim alan iki hemşire tarafından başarıyla verilen kursa
yoğun bakım deneyimi olan on dört hemşire katılır. Vehbi Koç
Vakfı, Türkiye’de yoğun bakım hemşireliğinin gelişmesi için bu
eğitimlerin devam etmesi gerektiğinin farkındadır. Bu nedenle,
Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu için eğitimci yetiştirmek hedefiyle
her yıl iki olmak üzere toplam sekiz hemşireyi Houston Methodist
Hastanesi’ndeki yoğun bakım kursuna gönderir ve Türkiye’de
düzenlenen kurslara oradan dört yıl süreyle eğitimci getirilmesine
destek olur. İstanbul’da, yılda bir kez düzenlenen yedi haftalık
kursta hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verilir.
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Vehbi Koç Vakfı, Türkiye’de yoğun
bakım hemşireliğinin gelişmesi
için bu eğitimlerin devam etmesi
gerektiğinin farkındadır. Bu nedenle,
Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu
için eğitimci yetiştirmek hedefiyle
her yıl iki olmak üzere toplam sekiz
hemşireyi Houston Methodist
Hastanesi’ndeki yoğun bakım
kursuna gönderir.
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Vehbi Koç Vakfı’ndan
SANERC’e sürekli destek
Hemşirelik Fonu oluşturulurken, Hemşirelik Komitesi toplanırken, SANERC kurulurken
ve mesleğin gelişimi adına gerçekleştirilecek projelere destek sağlanırken Vehbi
Koç Vakfı her daim başroldeydi. Dünden bugüne SANERC’in en önemli maddi
destekçilerinden biri olarak hemşirelik mesleğine nasıl sahip çıktıklarını Vehbi Koç Vakfı
Genel Müdürü Erdal Yıldırım anlatıyor.
1974’te Hemşirelik Fonu’nun oluşturulmasından SANERC’in
kuruluşuna kadar geçen süreyi göz önünde bulundurduğunuzda
Vehbi Koç Vakfı’nın Türkiye’de hemşirelik hizmetlerinin
geliştirilmesine sağladığı desteği nasıl değerlendirirsiniz?
Hemşirelik Fonu, kuruluşunun ardından Vehbi Koç Vakfı bünyesinde
oluşturulan ilk özel fon. Büyük bir vakfın belli bir alanda destek
vermesi, o alanla ilgili bilgi birikimini artırmaya çalışması, uluslararası
kuruluşların geliştirdiği bilgiyi Türkiye’ye getirmeye çalışması ve gerçek
anlamda bir bilgi merkezinin kuruluşuna destek olmasından bahsediyoruz.
Dolayısıyla bu hem Vehbi Koç Vakfı için hem de Türkiye’deki diğer vakıflar
için önemli bir örnek. Yönetişim açısından bakıldığında ise bu fon önemli bir
dönüm noktası; Hemşirelik Komitesi’nin kurulmasıyla hemşirelik alanında
çalışan sivil toplum örgütlerini ve akademisyenleri aynı masanın etrafında
toplayan ortak bir çalışma söz konusu. SANERC’in kurucusu
Semahat Arsel’den dinlediğim kadarıyla farklı kesimler arasında fikir
birliği yapmak ve mesleğin gerçekten daha da ilerlemesi için çalışma
yapılması konusunda motivasyon sağlamak çok da kolay olmamış.
Geriye dönüp baktığımızda Vehbi Koç Vakfı olarak iyi ki bunu
yapmışız, diyoruz. Çünkü Türkiye’de özel bir vakfın bir mesleğe bu
anlamda sahip çıktığını çok da görmüyoruz.
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Vehbi Koç Vakfı olarak halihazırda mesleğin gerektirdiği
etik değerler, bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip hemşirelerin
yetiştirilmesine katkı sağlamak hedefiyle SANERC’e
sunduğunuz destek hakkında bilgi verir misiniz?
Semahat Hanım, hemşirelik mesleğini Türkiye’de geliştirmek
istediğini söylediğinde babası ona destek olmayı teklif etmiş.
Yaptığı her faaliyetin altında sürdürülebilir bir iz bırakmayı
önemseyen Vehbi Bey’in bağışıyla kurulan ve sonrasında ağırlıklı
olarak Semahat Hanım’ın yaptığı bağışlarla büyüyen bir fon,
Hemşirelik Fonu. Vehbi Koç Vakfı bünyesinde iki farklı hemşirelik
fonu mevcut: Biri SANERC’i ve Türkiye’deki tüm hemşirelere
yönelik eğitim, araştırma, yayın, sempozyum, burs gibi faaliyetleri
kapsayan, diğeri ise Koç Üniversitesi bünyesinde Sağlık Yüksek
Okulu (bugünkü Hemşirelik Fakültesi) kurulması kararı verildiğinde
bu kuruma destek için Semahat Hanım’ın bağışlarıyla oluşturulan
fon. Kurulduğu andan itibaren, Vehbi Koç Vakfı sürekli yanında
olduğu için şanslı addedebileceğimiz SANERC; yayınlarıyla,
verdiği eğitimlerle, vakfın desteğini çok iyi bir şekilde kullanarak
hatta kaynak yaratarak gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilginç bir
model. Vehbi Koç Vakfı olarak SANERC’e verdiğimiz bu desteği
umarım her zaman sürdürürüz.
2003 yılında oluşturulan Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu
Proje Destekleme Programı doğrultusunda neler yaptınız?
Bu aslında benim ortaya attığım bir projeydi. Çıkış noktası şuydu:
Dünyada büyük vakıfların hemen hemen hepsi kendi kurumlarının
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değil, başka sivil toplum örgütlerinin projelerini destekler. Özellikle
Kuzey Amerika ve Avrupa’da vakıfların büyük bir bölümünü bunlar
oluşturur. Bizde ise büyük vakıfların çoğu, kaynaklarının önemli
bölümünü kendi kurumlarına veya projelerine aktarır, farklı sivil
toplum örgütlerinin projelerine çok da destek vermezler. Vehbi
Koç Vakfı olarak Hemşirelik Fonu Proje Destekleme Programı’nı
hem bünyemizdeki Hemşirelik Fonu Türkiye koşullarında iyi bir
kaynağa sahip olduğu için hem de karşımıza çıkacak projelerin
yetkinliğini biraz geliştirmek hedefiyle oluşturduk. Aslında her iki
tarafı da geliştiren ve her iki taraf için öğretici olan bir süreç. 2003
yılında hemşirelik alanında fark yaratabileceğimizi ve SANERC’in
bunun için çok önemli bir konumda olduğunu düşünerek proje
başvurularını duyurduk. İlk yıl bizim için biraz hayal kırıklığı oldu.
Çünkü gerçekten desteklenmeye değer çok fazla proje gelmedi.
Bir süre sonra süreci Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin
idaresine bıraktık. Bu önemli bir çalışma; bu programla
akademisyenler normal şartlar altında yapamayacakları projeleri
gerçekleştirdiler, öğrencilere ve hastalara dokunan projeler
yapıldı. Keşke daha fazla proje olabilseydi ve biz daha fazla kaynak
verebilseydik.
SANERC’in üstlendiği misyon ve hemşirelik mesleğinin
gelişimine sağladığı katkılar hakkında ne düşünüyorsunuz?
İnsanların çalışırken bilgilerini güncellemeleri anlamına gelen
mesleki ya da meslek içi eğitim uzun süredir gündemde olan
bir konu. Bundan 20 yıl önce bu kavram, karşımıza bu kadar sık
çıkmıyordu ve dünya bu hızla değişmiyordu. İnsanlar mesleklerini
sürdürebilmek için asgari bir bilgi yenilemesiyle hatta bazen
bilgilerini hiç yenilemeden emekli olabiliyorlardı. Artık neredeyse
her meslekte çok daha hızlı bir bilgi birikimi transferi ve değişikliği
oluyor. SANERC’in hemşirelik alanında kurulan ilk ve akredite tek
merkez olması çok önemli.
Sağlık sektöründe olmazsa olmaz bir meslek dalından söz
ediyoruz ama çok uzun süre hemşireler, doktorun yardımcısı,
doktorun emrinde çalışan biri olarak algılanmış. Dünyada sağlık
sektörüne baktığımızda hemşireliğin rolünün gittikçe arttığını
görüyoruz. Türkiye’deki genel kanı da değişti, bunda Hemşirelik
Fonu’nun, SANERC’in, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
başta olmak üzere prestijli hemşirelik okullarının ve yeni nesil
hekimler ile hemşirelerin çok önemli rolü var. Tabii SANERC hem
hemşirelik mesleğinin geliştirilmesi hem de hizmet içi eğitim
konusunda yapılması gerekenlerin bir bölümünü yapabiliyor.
Keşke buna benzer başka merkezler de olsa, Türkiye’deki binlerce
hemşirenin ve hemşirelik mesleğinin gelişimine katkıda bulunsa.
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‘Kurulduğu andan
itibaren, Vehbi Koç
Vakfı sürekli yanında
olduğu için şanslı
addedebileceğimiz
SANERC; yayınlarıyla,
verdiği eğitimlerle,
vakfın desteğini çok iyi
bir şekilde kullanarak
hatta kaynak yaratarak
gerçekleştirdiği
faaliyetlerle ilginç bir
model.’
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İlk yıllar

Z

amanın daha hızlı akmaya başladığı ve teknolojinin daha
hızlı gelişim gösterdiği 1990’lı yıllar… Tüm alanlarda olduğu
gibi tıpta da teknolojiler ve uygulamalar değişim gösterir, bu
değişime ayak uydurmak bir zorunluluk haline gelir. Üniversite ve
liselerde verilmekte olan temel hemşirelik eğitiminin, özel alanlara
yönelik eğitimleri kapsamaması nedeniyle yoğun bakım ünitelerinde
çalışan hemşirelerin daha iyi hizmet verebilmeleri ancak mezuniyet
sonrası eğitim almalarıyla mümkün görünür. Diğer yandan 1990’lı
yıllarla gelen sosyo-kültürel dönüşüm hem hastaların hem de hasta
ailelerinin hemşirelerden beklentilerini artırır. 12 Mart 1990 günü
tüm bunlar göz önünde bulundurularak hemşirelik mesleğinin
geliştirilmesi adına bir ilke imza atılır. Sağlık Bakanlığı Müsteşar
Vekili Orhan Karapınar ve Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Komitesi
Başkanı Semahat Arsel’in imzaladığı protokolle, Türkiye’deki kamu
ve özel sağlık kuruluşlarının yoğun bakım ünitelerinde görev alacak
hemşirelerin gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlayacak bir
eğitim programı hayata geçirilir. Türkiye’deki sağlık kurumlarında
bakım hizmeti verecek hemşirelerin özel bir eğitimle yetiştirilmeleri,
yoğun bakım ünitelerindeki tıbbi malzemenin konuyla ilgili bilgi
sahibi hemşirelerce amacına uygun biçimde kullanılması dolayısıyla
ülke ekonomisine katkı sağlaması göz önünde bulundurulur. Atılan
bu imzayla “Sağlık Bakanlığı onaylı ilk Yoğun Bakım Hemşireliği
Kursu”nun düzenlenmesi elbette pek çok yeniliği ve ilki beraberinde
getirir.

Türkiye’deki Sağlık Bakanlığı onaylı ilk Yoğun
Bakım Hemşireliği Kursu 1990 yılında düzenlenir.
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SANERC’in kurucusu Semahat Arsel, hemşirelerin yoğun bakım, acil servis,
yenidoğan yoğun bakım gibi alanlarda hizmet ve bakım verebilmeleri için bilgi,
beceri sahibi ve uzman olmalarının önemini biliyordu. 1990’lı yıllarda Vehbi Koç
Vakfı ve Houston Methodist Hastanesi iş birliğiyle ilk Yoğun Bakım Hemşireliği
Kursu’nun verilmesini sağladı. Anecita Fadol’la çok başarılı programlara imza attık.
O zamanlar, ülke çapındaki tüm hemşirelerin bu kurslardan faydalanabilmelerinin
yanı sıra, hemşireliğe dair diğer sorunlara eğilmeyi sağlayacak bir eğitim
merkezinin nasıl kurulabileceği gündeme geldi. Merkezin kurulması sürecinde
gerçekleştirilen toplantılara katılmak üzere davet edildim ve bu sayede SANERC’in
kuruluşuna katkı sağladım. Bunu yapmak benim için büyük bir onurdu.
Türkiye’de geçirdiğim bu süreç, eğitimlere katılan hemşirelerin Houston Methodist
Hastanesi ve Teksas Çocuk Hastanesi’nden gelen eğitimci hemşirelerle birlikte
çalıştıklarını gözlemlememi, kuruluş aşamasında belirlediğimiz tüm parçaların
bir araya geldiğini görmemi sağladı. Türkiye’deki hemşirelerin bu programlardan
mezun olduklarını ve bu etkinliklere katıldıklarını görmek gerçekten harikaydı.
Yoğun bakım hemşirelerinin verdiği bakımın kalitesinin oldukça artması ve lider
hemşireler olarak rol almaya başlamaları, SANERC’te aldıkları eğitim ve ABD’li
eğitimcilerle profesyonel ilişkiler geliştirmeleri sayesinde yakaladıkları fırsattan
kaynaklanıyordu.

‘Yoğun bakım
hemşirelerinin verdiği
bakımın kalitesinin
oldukça artması
ve lider hemşireler
olarak rol almaya
başlamaları SANERC’te
aldıkları eğitim ve
ABD’li eğitimcilerle
profesyonel ilişkiler
geliştirmeleri sayesinde
yakaladıkları fırsattan
kaynaklanıyordu.’

Türkiye’deki hemşirelere 1992 yılından itibaren sağlanan bu bilgi desteği, yoğun
bakım hastalarının kaliteli bakım almalarına önemli ölçüde etki etti. Görevlerini
yerine getirmekle kalmayıp bunun yanında hastalar ve yakınları için bakım sürecine
katkı sağlayan hemşireler sayesinde doktorların bu mesleği bir uzmanlık alanı
olarak görmelerine şahit oldum. Hemşireler bu sayede birlikte çalıştıkları doktorlar
tarafından da bakım ekibinin üyeleri olarak saygı görmeye başladılar.
SANERC’in kuruluş yıllarında ve VKV Amerikan Hastanesi’nde geçirdiğim 14 yıllık
süreçte hemşireliğin profesyonel gelişimine; yetişkin ve yenidoğan yoğun bakım
üniteleri ile acil servis birimleri için sunulan katkıya ve aldıkları eğitim sayesinde
yetkin hale gelen hemşirelerin kurtarmaya yardımcı oldukları hayatlara tanıklık
ettim. SANERC, o günden bu yana büyümeye ve hemşireler için ülke çapında
sürekli eğitim programları düzenlemeye devam etti. Bildiğim kadarıyla SANERC,
Türkiye’de bu alanda hizmet veren ve akreditasyona sahip tek merkez. Buna katkı
sağlayabilmek benim için bir onur ve zevkti.

Lynda E. Mikalauskas
Uluslararası Birleşik Komisyon (Joint Commission International/JCI)
Orta Doğu ve Afrika Başdanışmanı
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Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Komitesi, hemşireliğin geliştirilmesi adına
gerçekleştirilebilecek yenilikler ve ilkler için yoğun bir şekilde emek
harcarken tüm bu çalışmaların bir merkez altında toplanması fikri
doğar. 14 Ocak 1992’de yapılan toplantı, SANERC’in tohumunun
toprağa atılış anına tanıklık eder. Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Komitesi
Başkanı Semahat Arsel; Amerikan Bristol Hastanesi Başhekimi Dr.
Warren Winkler, Genel Müdürü George D. Rountree, Hemşirelik
Hizmetleri Müdürü Lynda E. Mikalauskas, Hemşirelik Hizmetleri
Müdür Yardımcısı Ayşe Pişkin ve Amiral Bristol Özel Hemşirelik Okulu
Müdürü Gülsevim Çeviker’den oluşan çekirdek Kuruluş Komitesi’ni
bir araya getiren toplantıda, Türkiye’de hemşirelik mesleğini
geliştirmek ve yükseltmek adına bir merkez açılması konusunda
karar verilir. Buna göre Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma
Merkezi, politik ve ekonomik baskılar olmaksızın hemşirelik
mesleğinin gerçek problemlerine çözüm sunacak, özgür ve çağdaş
bir eğitimle hemşirelerin bilgi ve becerilerini geliştirecek, ülkenin
gerçek sağlık sorunlarının tespit edilmesi ve çözümlenebilmesi için
araştırmalar yapılmasına öncülük edecektir. Bu sayede hemşirelik
alanında ulusal düzeyde liderler yetiştirilirken halkın ve devlet
yetkililerinin de konuyla ilgili farkındalıkları artırılacaktır.

36

37

SANERC’İN YOL HİKAYESİ

Bunun için uluslararası hemşirelik kuruluşlarıyla iş birliği sağlanacak, özel
hemşirelik problemleri konularında araştırmalar gerçekleştirilecek,
hemşirelik alanında mezuniyet sonrası kurslar düzenlenecek,
hemşirelik eğitiminin liseye temellendirilmesine önayak olunacak,
geliştirilecek yeni eğitim-öğretim metotlarının kullanılması için bir
laboratuvar görevi üstlenilecek, seminerler düzenlenecek dolayısıyla
hemşirelere beceri seviyelerini yükseltme olanakları sunulacaktır.
Bu sayede hemşirelik mesleğinin Türkiye’deki imajı güçlendirilecek,
mesleğe daha iyi adaylar sağlamak için hemşireliğe layık olduğu
saygınlık kazandırılacaktır. Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu’yla finanse
edilecek ve Amerikan Bristol Hastanesi’nde yer alacak SANERC’in
toplantı salonu, konferans salonu, ofisleri, ders araçları, kütüphanesi,
bilgisayar odası ve laboratuvarıyla bir buçuk yıl içinde kurulmasına
karar verilir. Gerek kuruluş süreçleri gerekse verilecek hizmetlerin
belirlenmesini kapsayan bu zaman zarfında başta Prof. Dr. Sevgi
Oktay ve Prof. Dr. Saadet Ülker olmak üzere hemşirelik alanında
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görev yapan pek çok yönetici, akademisyen ve liderin fikirleri alınır.
Houston Methodist Hastanesi eğitim hemşirelerinden Anecita
Fadol ve eğitim konusunda uluslararası alanda önemli isimlerden
Danışman Dr. Eileen M. Jacobi‘nin görüşlerine başvurulur.
3 Kasım 1992, hemşireliğin gelişimi adına önemli bir gün olarak
kayıtlara geçer. O gün, 1920 yılında ilk Hemşirelik Okulu’nu açan
ve Türkiye’de bugüne değin hemşirelik eğitimi ve hemşirelik
uygulamalarının öğretimi ve yayılımında etkin katkıları olan Amerikan
Bristol Hastanesi yöneticileri ile Florence Nightingale Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Komitesi
Başkanı olan Semahat Arsel arasında mutabakat sağlanır. İmzalanan
protokole göre Amerikan Bristol Hastanesi bünyesinde, yapısal
değişimleri Vehbi Koç Vakfı’ndan yönetilecek, Hemşirelik Okulu’ndan
tamamen bağımsız bir “Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi”
açılacaktır. Merkez, 14 Ocak 1992’deki toplantıda kararlaştırılan
hedefler doğrultusunda faaliyet gösterecektir. Amerikan Bristol
Hastanesi, merkezin küresel örneklerine uygun nitelikte çalışan
sunarak, imkanları elverdiği ölçüde bütçe açığını finanse ederek,
merkez için Hemşirelik Okulu binasında uygun bir alan ve altyapıyı
sağlayarak, ameliyathane hemşireliği ve yoğun bakım hemşireliğinin
yanı sıra, hemşirelik yönetimi gibi konularda eğitim verilebilecek
ya da planlayabilecek yetkinlikte hemşireleri ve çalışanlarını
görevlendirerek, klinik araştırma yapabilecek çalışanlar atayarak bu
sürece katkıda bulunacaktır. Vehbi Koç Vakfı ve Amerikan Bristol
Hastanesi yetkilileri tarafından seçilecek Yönetim Kurulu’na stratejik
planlamalar doğrultusunda destek sağlanacaktır. Protokolde yer alan
maddelerden biri de merkeze yapılacak yatırımla ilgilidir. Buna göre
1992 yılından itibaren Vehbi Koç Vakfı ve Semahat Arsel’in merkeze
beş yıl süreyle eşit miktarlarda yapacakları yatırımın yarısı merkezin
ihtiyaçlarına harcanacaktır.
Tüm bu hazırlıkların ardından 21 Aralık 1992’de Amerikan Bristol
Hastanesi çatısı altında Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel Hemşirelik
Eğitim ve Araştırma Merkezi, kısa adıyla SANERC kurulur. Hedef; daha
iyi sağlık hizmeti, kanıta dayalı bilgilerin uygulamaya aktarılmasıyla sağlık
bakımında yüksek kalite, yeniliklerin ve gelişmelerin yakın takibidir.
Türkiye’deki sağlık sistemine büyük katkıda bulunacak bu önemli
adımın atılmasının yani SANERC’in kurulmasının ardından bir direktör
arayışı başlar. Adaylar konusunda fikirler alınır, belirlenen birkaç
adayla görüşmeler yapılır. Vehbi Koç Vakfı tarafından Amerika’ya
Yoğun Bakım Kursu’na gönderilmiş isimler arasında yer alan Selvet
Şen (Sevinç), kurucu müdür olarak seçilir. 1 Ağustos 1993’te kurucu
müdürün iş başı yapmasıyla, hedef kitlesi Türkiye’deki tüm hemşireler
olan SANERC’in faaliyetleri de başlar.
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Amerikan Bristol
Hastanesi yetkilileri ve
Semahat Arsel arasında
imzalanan protokolle
21 Aralık 1992’de
SANERC kurulur.
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‘Hani çok emek verdiğiniz şeyi çok sever, benimsersiniz
ya, SANERC de öyle benim için. Çocuğum gibi, büyüyüp
gelişmesini izlemekten keyif aldım her zaman. Çalıştığım sürece
SANERC’e giderken evime gidiyormuş gibi hissettim hep.’

1993’te ilk kez düzenlenen iki haftalık İleri Yoğun Bakım Hemşireliği Semineri’ne katıldım. Yoğun Bakım
Hemşireliği Kursu’na en baştan itibaren büyük bir istekle gerek danışman gerekse eğitimci olarak destek
veren Anecita Fadol, bu seminerin eğitimcilerinden biriydi. İlk kez bu seminer sırasında Fadol’dan
duymuştum SANERC’in adını. Fadol, SANERC için müdür arayışı konusunda ilgili komisyonun çeşitli
görüşmeler yaptığını, kendisine görüşünü sorduklarında beni önerdiğini ve komisyonun benimle
görüşmek istediğini söyledi. Ertesi gün komisyonla toplantı yaptık. Olumlu geçen görüşme sonucunda
SANERC’in kurucu müdürü oldum.
SANERC, hayatımın dönüm noktalarından biri oldu. Ankara’da yaşadığım, sadece kurslarda eğitimcilik
yapmak üzere İstanbul’a geldiğim yıllarda söylediğim bir söz vardı: “İstanbul gezip dolaşmak için çok
güzel ama yaşamak için asla.” İstanbul’da yaşamayı düşünmeyen, hızlı kararlar almaktan kaçınan ben, o
gün Müdür Arama Komisyonu’yla yaptığım görüşmeden teklifi kabul etmiş olarak çıktım. Üstelik işimi de
çalıştığım okulu da çok seviyordum. “Nasıl oldu da böyle bir kararı, bu kadar hızlı verdim?” diye sonraları
çok sordum kendime. Sanırım beni en çok etkileyen, SANERC’in kurucusu Semahat Arsel’in çabası, inancı
ve hemşireliğe verdiği gönülden destekti.
Tabii her kurum için olduğu gibi SANERC’i kurmak da emek istiyordu. İşe başladıktan sonra Hemşirelik
Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ayşe Pişkin’in ofisini paylaştım bir süre, sonra başka ofisleri. Çünkü henüz
SANERC’in belli bir mekanı yoktu. O zamanki adıyla Amerikan Bristol Hastanesi’nin SANERC için vereceği
yerin belirlenmesi konusunda görüşmeler yapıldı; yer belirlendi, planlar çizildi, inşaat yapıldı ve nihayet
1994’te SANERC’in kendine ait bir yeri oldu. İki ofis, bir derslik ve geniş kitaplık alanından oluşan, sıcak,
samimi, huzurlu bir eğitim ortamıydı burası. SANERC’in kadrolu tek çalışanı bendim önceleri, sonra çok
sevdiğim bir öğrencim (Asuman Salkaya) idari asistan olarak işe başladı. Bu arada bir yandan mevcut
kurslarımızı düzenlemeye devam ettik, diğer yandan yeni kurslar başlatmak için çalışmalarımızı yürüttük.
Semahat Arsel, Lynda E. Mikalauskas ve Ayşe Pişkin ile sıkı bir iş birliği içinde çalıştık. Kurulacak yurt dışı
bağlantılar, yurt dışından getirilecek eğitimciler, yurt dışına eğitime gönderilerek yetiştirilecek eğitimciler,
hazırlanacak eğitim materyalleri, teknik donanım... Yapılacak çok iş vardı. Hedefimiz belliydi. SANERC’in yarı
zamanlı kadrolu eğitimcisi olarak Emine Türkmen, Nisan 1995’te başladı işe. Eğitim kadromuzdaki genişleme,
1997 yılının ikinci yarısında Diler Sepit ve Aysel Badır’ın katılımıyla devam etti. Bunu, 1998’de Emine Türkmen’in
tam zamanlı kadroya geçmesi ve 2002 yılında Nilgün Göktepe’nin aramıza katılması izledi.

HEMŞİRELİĞE ADANAN 25 YIL

Eğitimlerimize destek veren çok değerli konuk eğitimcilerimiz
vardı her zaman. Tüm eğitimciler öyle istekli, öyle özveriliydi ki
kurslar hem çok yoğun hem çok verimli hem de çok keyifliydi.
Özellikle 6-7 hafta süren kursların sonunda düzenlenen sosyal
etkinlikler, uzun süren kursların yorgunluğunu alıp götürür,
her katılımcının mesleki donanımının yanı sıra, güzel anılarla
kurumlarına geri dönmelerini sağlardı. O günleri düşünmek
beni hâlâ mutlu eder.
SANERC’te düzenlediğimiz eğitim programlarımız duyuldukça
katılım talepleri de artıyordu. O kadar bütünleşmiştim ki
SANERC’le, bazen beni telefona isteyenler ”SANERC Hanım’la
görüşebilir miyim?” diye soruyorlardı. Hani çok emek
verdiğiniz şeyi çok sever, benimsersiniz ya, SANERC de öyle
benim için. Çocuğum gibi, büyüyüp gelişmesini izlemekten
keyif aldım her zaman. Çalıştığım sürece SANERC’e giderken
evime gidiyormuş gibi hissettim hep; sadece ben değil
çalışma arkadaşlarım da öyle düşündüklerini söylerlerdi.
SANERC, özel dal hemşireliği eğitimlerinin ülkemiz çapında
yaygınlaşmasını sağladı ve Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı
eğitim programlarının temelini attı. Bugün sayıları yüzü geçse
de geçmişte Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği
Sertifikalı Eğitim Programı düzenleyen ilk kuruluş Vehbi Koç
Vakfı ve SANERC’ti. Sadece bu değil, başka konularda da özel
dal eğitimlerini başlatan SANERC oldu. Bence önemli olan,
verilen eğitimlerin niteliğidir. SANERC, başlatacağı her eğitimin
ön hazırlığını çok iyi yaptı. Dünya standartlarında planladığı
eğitimleri, her zaman aynı kalitede sürdürdü. Eğitim yapmış
olmak için değil, kursiyerlerin eğitimlerden en iyi şekilde
yararlanmalarını sağlamak için çalıştı. Güncel bilgi, gerekli olan
teknik donanım ve iyi organize edilmiş laboratuvar ortamında
çeşitli maketler üzerinde verdi beceri eğitimlerini. Kurulduğu
gün de böyleydi, bugün de böyle.

Dr. Selvet Sevinç
SANERC Kurucu Müdürü
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‘Mükemmel bir hemşirelik
eğitim ve araştırma merkezi
nasıl olmalı?’ sorusunun izinde

S

ANERC’in tüm çalışmalarının temelinde mükemmel bir
hemşirelik eğitim ve araştırma merkezi nasıl olmalı?” sorusu
yer alır. Dünyanın önde gelen sağlık kuruluşlarına ve eğitim
kurumlarına danışmanlık veren Tufts & Associates’ten Dr. Eileen
M. Jacobi’nin 25 Mayıs 1993’te hazırladığı rapor, SANERC’in bu
konudaki gelişimine ışık tutar. Türk insanının sağlık konusunda
yüzyıllardır öncü bir konum üstlendiğinin altını çizerek başlayan
raporun giriş bölümünde, 16. yüzyılda İstanbul’daki ve diğer
bölgelerdeki büyük hastanelerin varlığına dikkat çekilir, hemşireliğe
verdiği değerden dolayı Türkiye’nin “modern hemşireliğin beşiği”
olduğu belirtilir. Bu durum göz önünde bulundurularak SANERC’in
çalışmalarının sürekli eğitim, araştırma ve kütüphane hizmetlerine
yoğunlaştırılması önerilir. Dr. Jacobi’nin raporunda, ana hedefi
çalışan ve mesleğe adım atan hemşirelerin bilgi ve yetkinliklerini
zenginleştirmek olan SANERC’in hem hemşirelerin hem de
yönetici veya işverenlerinin fikri alınarak ve hasta bakımındaki
eksiklikler doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarının bir anketle saptaması
gerektiği anlatılır. Hayata geçirilecek kütüphanenin ise hemşireler,
araştırmacılar ve akademisyenler tarafından vazgeçilmez bir kaynak
ve arşiv materyalleri için bir havuz olarak konumlanması gerektiği
rapor edilir.
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1994 güzü, SANERC’te
verilen eğitim
sertifikalarının
Sağlık Bakanlığı’nca
onaylanabileceği
müjdesini verir.

1994 güzü, SANERC’te verilen eğitim sertifikalarının Sağlık
Bakanlığı’nca onaylanabileceği müjdesini verir. Bunun için Semahat
Arsel’in, dönemin Sağlık Bakanı Doğan Baran’la yazışmalarında
öncelikle hemşirelik mesleğinin çözüm bulmayı bekleyen
sorunlarına dikkat çekilir. Talepler arasında, Bakanlık bünyesinde
Hemşirelik İşleri Genel Müdürlüğü’nün oluşturulması, “Hemşirelik
Kanunu”nun yenilenmesi ve mevzuatın geliştirilmesi, Türk Hemşireler
Birliği’nin kurulması, T.C. Sağlık Şurası’nda Türk hemşirelerin
temsil edilmesi, hemşirelik eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve bu
eğitimin liseye temellendirilmesi, hemşirelik mesleğinde yükselme,
branşlaşma ve belirli görevlere getirilebilmenin yeni esaslara
bağlanması, hemşirelik unvanının korunmasının Sağlık Bakanlığı’nın
belirli zamanlarda açacağı tescil sınavına bağlı tutulması yer alır.
Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Komitesi ile SANERC’in bu yönde
başlatılacak tüm çalışmalara destek vermeye hazır olduğunun altı
çizilir. Yazışmalar, SANERC’in bir yıl içinde 96 hemşireye mezuniyet
sonrası eğitim verdiğine; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda
çalışan 11 hemşirenin bu kurslara katıldığına; Bakanlığın teşvik
ve yardımıyla bu sayının artması için Yoğun Bakım Hemşireliği
Kursu’yla ilgili protokolün yenilenmesi, Acil Bakım Hemşireliği Kursu
ve Kardiyopulmoner Resüsitasyon (Duran Kalp ve Akciğerlerin
Yeniden Canlandırılması) Kursu’yla ilgili protokollerin yapılması,
kurslarda başarı gösterenlere Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikaların
terfi etme, ücret artışı gibi konularda ayrıcalık sağlaması, SANERC
programlarının Sağlık Bakanlığı’na bağlı yataklı tedavi kurumlarına
Bakanlıkça duyurulması, kurslara katılımın özendirilmesi, kurs
ücretlerinin karşılanması gerektiğine dikkat çeker.
Semahat Arsel, George D. Rountree, Lynda E. Mikalauskas, Gülsevim
Çeviker, Ayşe Pişkin ve Selvet Şen’in yanı sıra, Vehbi Koç Vakfı Genel
Sekreteri İnal Avcı ile Genel Sekreter Yardımcısı Nilgün Baykoç’un
katılımıyla 25 Kasım 1994’te gerçekleştirilen toplantı tüm bu gelişmeleri
ve yeni hedefleri özetler. Merkezin gündemini meşgul eden diğer
konular da bu gibi toplantılar aracılığıyla enine boyuna konuşulur,
gelişim için gerekli tüm süreçler üzerinde çalışmalara devam edilir.
Hazırladığı kapsamlı raporla SANERC’in nasıl bir yapısı olması gerektiğini
detaylandıran Tufts & Associates, 1995 yılında merkezi yeniden
ziyaret eder. Bu kez Mary E. Conway’in hazırladığı rapor, SANERC’in
Yönetim Kurulu’nun işlevsel olarak faaliyetlerini yürüttüğüne, merkezin
müdürünün tam zamanlı olarak görev yaptığına, merkezde hemşirelik
literatürüne ulaşmayı sağlayan bir kütüphane oluşturulduğuna,
Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu ve Acil Bakım Hemşireliği
Kursu’nun periyodik aralıklarla düzenlendiğine, Houston Methodist
Hastanesi eğitimcileriyle yapılan iş birliği içinde hekimlerin de
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SANERC’le yolum, Teksas Çocuk Hastanesi’nde yenidoğan uzman hemşiresi
olarak çalıştığım sırada kesişti. Yöneticim, heyecan verici bir eğitim fırsatıyla ilgili
bana ulaştı. Seyahat etmeye ve eğitime büyük bir sevgi beslediğimi bildiğinden
İstanbul’daki uluslararası bir projeye dahil olmam için beni cesaretlendirdi. Bu
fırsatla hemen ilgilendim ve Türkiye’de hemşireler için yapılan ilk Yenidoğan Yoğun
Bakım Hemşireliği Kursu’nu geliştirmeye başladım.

‘Yenidoğan Yoğun
Bakım Hemşireliği
Kursu’yla önemli bir fırsat
olduğunu hissettiğim,
harika bir eğitim
projesinin parçası oldum.
SANERC çalışanlarının,
sürekli ve kaliteli
eğitim için nasıl çaba
gösterdiklerine şahitlik
ettim.’

Teksas Çocuk Hastanesi’nin Genel Müdürü ve Vehbi Koç Vakfı’ndan Semahat Arsel,
bu proje fikrinin gelişiminde önemli rol oynadılar. Bu noktadan itibaren Teksas
Çocuk Hastanesi’nin yenidoğan uzman hemşire ekibi, bu kursu SANERC’in talep
ettiği şekilde geliştirmek için ihtiyaç duyulan materyali hazırlamaya başladı. Bu
kursu farklı bir dilde düzenlerken hesaba katılması gereken pek çok eğitim zorluğu
vardı. Örneğin yazılı tüm kurs materyalinin önceden tamamlanması gerekiyordu,
böylece tercüme ettirilebilirdi. Tartışma kolaylığı sağlaması için slayt ve asetatların
içine çok yazı konulmamıştı. Ayrıca çevirmenlerle çalışacak biz eğitimcilerin
koordine edilmesi gerekecekti. Eğitimciler, eğitim verecekleri hemşirelerin bilgi
düzeyini bilmiyorlardı, bu yüzden dersler esnek yapılmalıydı. Bu proje üzerinde
çalıştığım zamanlardan kalan hatıralarım çok. Bu projeyi olabildiğince pürüzsüz
yapabilmemiz için birçok telefon görüşmesi yapıldı. Kendimi hazırlamak için
“teşekkürler” ve “lütfen” gibi birkaç Türkçe kelime öğrenmeyi denedim. Yenidoğan
uzman hemşireleri program üzerinde çalışırken ben koordinasyonu sağlar,
Türkiye’ye gönderilecek içerikleri kontrol ederdim. Bu tamamen ekip işiydi.
Türkiye’de, SANERC tarafında ne yapıldığını ise ancak hayal edebilirdim.
SANERC’in Türkiye’de hemşireliğin gelişimine katkısının etkileyici olduğunu
düşünüyorum. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu’yla önemli bir fırsat
olduğunu hissettiğim, harika bir eğitim projesinin parçası oldum. SANERC
çalışanlarının, sürekli ve kaliteli eğitim için nasıl çaba gösterdiklerine şahitlik ettim.
SANERC’teki eğitimciler, en güncel eğitimi daha da ileriye taşıyarak hemşirelere
öğrenme olanakları sunmayı sürdürdüler. Eğitim verdiğimiz hemşirelerin öğrenmeye
oldukça istekli olmalarına hayran kalmıştım; bilgiye açlıkları tükenmiyordu, her
şeyi bilmek istiyorlardı. Her eğitimin ardından otele yorgun bir şekilde dönsem de
hemşirelerin öğrenme ve katılma isteğini görmek umut vericiydi.
Öğretmek için öğrenmekten daha iyi bir yol olmadığına inanıyorum. SANERC’in,
alanında yetkin eğitimciler tarafından verilen eğitimi teşvik etme ve sağlama
becerisi, geleceğe en iyi şekilde hazırlanmış hemşireleri yetiştirecektir.

Jo Oswalt
MEDNAX Ulusal Tıbbi Grup Yenidoğan Uzman Hemşiresi
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eğitmen olduğuna ışık tutar. Neticede bu rapor, Dr. Jacobi’nin
değerlendirmelerinde belirttiği öncelik alanlarının SANERC’te hayata
geçirildiğine, SANERC’in hemşire eğitiminde başarılı bir merkez
olarak konumlandığına, hemşirelerin mezuniyet sonrası eğitimine
katkı sağladığına işaret eder.
Yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda, temel hemşirelik eğitiminde
yer almayan özel dal hemşireliği üzerine kısa ya da uzun süreli
kurslar düzenlenir. Acil Bakım Hemşireliği Kursu’nun hazırlığı için
Houston Methodist Hastanesi’yle iş birliği yapılır. Acil hemşireliği
eğitimi konusunda deneyimli Kathryn Lindsay, Türkiye’de düzenlenen
kursta üç yıl süreyle danışman ve eğitimci olarak görev alır. Ayrıca
kurs eğitimcisi olarak yetiştirilmek üzere Houston Methodist
Hastanesi’ne gönderilen üç hemşirenin gelişimine katkı sağlar.
Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu’nun oluşturulması için
de Houston’daki Teksas Çocuk Hastanesi’yle iletişime geçirilir. Tüm
özel alanlarda olduğu gibi eğitimin ve deneyimin başarı kriteri olarak
görüldüğü yenidoğan yoğun bakım üniteleri için bu alana özel
eğitim verilmesine öncelik tanınır. Jo Oswalt üç yıl boyunca, Debbie
Hetzel ve Kay Noster ise birer yıl bu alanda eğitim verirler.
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Yani süreç bir yandan uzun süreli kursların hazırlık aşamasında
ABD’de ilgili alanda iyi olan hastanelerle iş birliği yaparak, eğitimler
planlayarak, ortaklık kurulan hastanelerden eğitimci getirerek,
hazırlanan kurs notları tercüme ettirilerek geçer. Diğer yandan
Sağlık Bakanlığı’yla protokoller imzalayarak özel dal hemşireliği
eğitimlerinin temeli atılır. Çünkü o döneme kadar Türkiye’de
mezuniyet sonrası özel dal hemşirelerinin yetiştirilmesi iki şekilde
yapılmıştır: Birincisinde Sağlık Bakanlığı’nın, referans tıp merkezlerine
diplomalı hemşire adaylarının kabulü sağlanmış, eğitim formasyonu
aranmayan rehber hemşirelerin yanında gözlem yaparak uygulama
ağırlıklı olarak yetiştirilen adaylar bir sınavla değerlendirilmişler ve bu
alanda çalışmaya yetkin sayılmışlardır. İkincisinde ise sağlık alanında
uzman dernekler ve kuruluşların verdiği sertifika programları söz
konusu olmuştur. Ancak bu programlar da hemşirelik uygulaması ve
hemşirenin rolü konusunda koçluk sorununu içinde barındırmıştır.
Sağlık Bakanlığı ve SANERC arasında süregelen yazışmaların
sonuçlandığı 20 Şubat 1995 tarihinden itibaren SANERC’te verilen
Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Acil Bakım Hemşireliği Kursu ve
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Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kursu, Sağlık Bakanlığı tarafından
onaylanır. Kursların Sağlık Bakanlığı’nca onaylanması, bundan sonra
ilgili kurslarda başarılı olan kursiyerlere verilen başarı belgelerinin
bakanlık tarafından imzalanması anlamına gelir. (1995 yılında
Amerikan Bristol Hastanesi’nin Vehbi Koç Vakfı bünyesine dahil
edilerek Amerikan Hastanesi adını aldığını da buraya not düşmek
faydalı olacaktır.)
Sonraki seneler SANERC eğitimlerinin İstanbul dışına taşacağı
dönem olur. Merkezin kurulmasını takiben İzmir’de düzenlenen
Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu’nun 1996 yılında Ankara’da
gerçekleştirilmesi için hazırlıklar yapılır. Bu kurslara katılan yoğun
bakım hemşirelerinin kendi kurumlarına döndükleri zaman ekip
arkadaşlarını eğitmeleri böylece hasta bakımının hep daha iyiye
doğru gitmesi hedeflenir. Sağlık Bakanlığı, 1997’de oluşturulan
Yenidoğan ve Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu’nu da
onaylar. SANERC eğitimlerinin ünü Türkiye’nin dışına ulaşır. Öyle ki
Amerikan Uluslararası Sağlık İttifakı (American International Health
Alliance/AIHA) sponsorluğunda, Houston Methodist Hastanesi,
SANERC ve Amerikan Hastanesi iş birliğiyle Kazakistan’dan gelen
dokuz hemşire ve iki hekim için İstanbul’da Yoğun Bakım Hemşireliği
Kursu düzenlenir. Dört hafta boyunca Rusça olarak verilen eğitimler
için kurs notları tercüme edilir, dersler tercüman aracılığıyla yapılır.
Böylece SANERC, KKTC dışında bir başka ülkenin hemşirelerinin de
özel dal eğitimlerine katkıda bulunmuş olur.
Türkiye’deki hemşirelerin etkin, yetkin, değişimi gerçekleştiren
nitelikte olmalarını hedefleyen SANERC’in misyonu; hemşirelikte
profesyonel gelişim, eğitim, araştırma ve profesyonel uygulamalarla
halkın sağlığının gelişmesine katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir.
Mesleği geliştirmek ve hemşirelerin bilgi ve becerilerinin
güncellenmesini sağlamak için mezuniyet sonrası eğitimlerin
yanında, etik ve kanıta dayalı klinik uygulamaları sağlayacak
hemşirelik araştırmaları yapmanın önemine de dikkat çekilir.
Hemşirelik hizmetlerini uluslararası standartlar doğrultusunda
geliştirmek için verilen eğitimlerle birlikte araştırma sonuçlarının
klinik alana aktarılmasına katkı sağlamak konusunda da adım atılır.
4-5 Temmuz 1996 tarihlerinde Taksim’deki Divan Otel’de, hemşirelik
alanında araştırmanın uygulamayı iyileştirme ve geliştirmedeki rolü
ile önemine dikkat çekmek, araştırma sonuçlarıyla uygulama alanı
arasındaki köprüyü oluşturmada hemşire akademisyen ve sahada
çalışan hemşirelerde farkındalık sağlamak üzere bir sempozyum
yapılır. Uluslararası Hemşireler Birliği’nin (International Council
of Nurses/ICN) gönderdiği mesajla zenginleşen sempozyum,
SANERC’in yanı sıra, Amerikan Hastanesi ve Houston Methodist
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1997 yılında Kazakistan’dan
gelen dokuz hemşire ve iki
hekim için İstanbul’da Yoğun
Bakım Hemşireliği Kursu
düzenlenir. Böylece SANERC,
KKTC dışında bir başka
ülkenin hemşirelerinin de
özel dal eğitimlerine katkıda
bulunmuş olur.
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2003 yılının sonuna
gelindiğinde geçen on
yılda düzenlenen 232
kursla 3.800’ün üzerinde
sağlık çalışanına
ulaşmanın gururu yaşanır.

Hastanesi iş birliğiyle gerçekleştirilir. Houston Methodist
Hastanesi’nden ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen konuşmacılar,
hemşirelikte araştırma kullanımının önemini açıklar ve araştırma
sonuçlarını kliniğe aktarmak konusundaki deneyimlerini paylaşarak
gerekli stratejileri tartışırlar. Tartışmaları takip eden dinleyiciler
arasında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri, deneyimli ve
genç akademisyenler, hastane ve diğer sağlık kurumlarında çalışan
yönetici, eğitimci ve uygulayıcı hemşireler yer alır. Bu sempozyumun
katılımcılarından biri de Kazakistan Hemşireler Derneği Başkanı’dır.
SANERC, kurulma amacına yönelik olarak Vehbi Koç Vakfı’nın
hemşirelik alanındaki faaliyetlerinden birini daha üstlenir:
Hemşirelere bilgi akışını sağlayacak yayınların yapılması.
Düzenlediği kurslarda verdiği kurs notlarını içeren kitaplar birçok
kurumda hizmet içi eğitimlerde kullanılsa da hedef daha fazla
meslektaşa ulaşabilmektir. O yıllarda yapılan Hemşirelik Komitesi
toplantılarından birinde, Türkiye’deki hemşirelik yüksekokullarında
görev yapan öğretim üyelerinin katkılarıyla sekiz temel alanda
“Hemşirelik El Kitapları” serisinin yazılmasına karar verilir.
SANERC’in organizasyonuyla yürütülen çalışmalar sonucunda
1996-1998 yılları arasında toplam sekiz kitap daha Türkiye’deki
hemşirelik eğitimine kazandırılmış olur.
1990’ların geride kaldığı ve yeni bir milenyumun başladığı yıllar
SANERC’te çalışmaların doludizgin devam ettiği zamanlar olur,
düzenlenen kurslara her yıl yenileri eklenir. SANERC’in kuruluşuyla
hedeflenen, hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak olsa da
sağlık hizmetlerinin ekip çalışmasını gerektirmesi nedeniyle eğitsel
faaliyetler tüm sağlık çalışanlarına yönelik olarak sürdürülür.
Temel hemşirelik eğitimi sürecinde yer almayan yoğun bakım
hemşireliği, acil bakım hemşireliği, yenidoğan yoğun bakım
hemşireliği gibi özel alanlara yönelik eğitimlerin yanı sıra,
hekim, hemşire, ebe ve sağlık memurları için Kardiyopulmoner
Resüsitasyon, İleri Kardiyak Yaşam Desteği, Temel ve İleri
Elektrokardiyografi (EKG), Yenidoğan Resüsitasyon gibi eğitim
programları da düzenlenir. 2003 yılının sonuna gelindiğinde
geçen on yılda düzenlenen 232 kursla 3.800’ün üzerinde sağlık
çalışanına ulaşmanın gururu yaşanır. Zaman ilerledikçe SANERC’teki
yıllık eğitim programları hemşirelerden ve yönetici hemşirelerden
alınan talepler doğrultusunda şekillendirilir. Yıllar içinde eklenen
eğitim ihtiyaçlarına yönelik kurslar devreye alınır.
Bugün Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şube 2. Başkanı olarak
görev yapan Prof. Dr. Sevgi Oktay, SANERC’in tüm bu faaliyetlerini
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şu sözlerle özetler: “İstanbul Üniversitesi’nde doktora öğrencisi
olduğum 1980’li yıllarda Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Komitesi’ne
katıldım. Komitenin en genç üyesiydim. SANERC’in kuruluşuna
tanıklık ettim ve sonrasında çeşitli projelerde görev aldım. SANERC,
her yıl düzenlediği eğitimlere çeşitli sağlık kuruluşlarından
adayların katılabilmesine fırsat sunarak uzman hemşirelerin
yönetiminde, hemşire uzmanların rehberliğinde, daimi uzman
hemşire kadrosuyla, kuramsal ve uygulamalı eğitim vererek hep
iyi bir model oldu. Kursiyerleri hem SANERC’in hem de okulların
kütüphanelerinden yararlanabilmeleri konusunda yönlendirerek,
kendi kendine öğrenme/araştırma konusunda farkındalık yaratarak,
özel dal hemşirelerinin teknik düzeyden profesyonelleşmeye
doğru ilerlemelerine katkıda bulunarak ilk yıllardan itibaren kuruluş
misyonunu aşan faydalar sağladı.”
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Değişim zamanı

Y

eni bin yılın başlangıcı neredeyse herkes tarafından
heyecan ve merakla beklenir. 2000’li yılların değişime gebe
olduğu düşüncesi SANERC’te ete kemiğe bürünür ve ikinci
milenyum SANERC için birçok konuda değişimi beraberinde getirir.
Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje Destekleme Programı’nın
devreye alınması, SANERC’in Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu
çatısı altında hizmet vermeye başlaması, sürekli yayınlanan bir dergi
aracılığıyla güncel bilgiyi daha fazla sayıda hemşireye ulaştırma
fikrinin ortaya çıkması, daha çeşitli eğitim programları geliştirilmesi,
verilen nitelikli eğitim programlarının uluslararası platformda
belgelendirilmesi arzusu doğrultusunda harekete geçilmesi ve daha
nicesi… Tüm bunlar SANERC’teki dönüşümle hemşirelik mesleğini
her gün bir adım daha ileri taşımak için döşenen kilometre taşlarıdır.
Kuruluşundan itibaren hemşirelik mesleğinin gelişmesine ve
güçlenmesine katkıda bulunan SANERC, adında yer alan “eğitim
merkezi” misyonunu layıkıyla yerine getirir. Ancak SANERC’in
“araştırma merkezi” olma sorumluluğunun daha çok desteklenmesi
gereklidir. 2000’lerin ilk yıllarında Vehbi Koç Vakfı tarafından
Hemşirelik Fonu çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi
eklenir ve Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje Destekleme
Programı devreye alınır. Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal
Yıldırım’ın önerisiyle gündeme gelen Proje Destekleme Programı’nın
hazırlık çalışmaları Erdal Yıldırım, Prof. Dr. Nurgün Platin ve Selvet
Sevinç tarafından yapılır. Proje destekleme faaliyetini yürütmek
üzere Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje Destekleme Komitesi
kurulur. Komitenin Başkanı Semahat Arsel, Başkan Yardımcısı Nurgün
Platin’dir. Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü, Koç Üniversitesi Sağlık
Yüksek Okulu Müdürü, Amerikan Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri
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SANERC’in Koç
Üniversitesi’ne
bağlanması için
görüşmeler, Şubat
2003’te başlar.

Müdürü ya da Müdür Yardımcısı ile SANERC Müdürü komitenin
üyeleri olur. Komite çalışmalarının duyuru, yazışma, takip, toplantı
planlama, raporlama gibi tüm faaliyetleri SANERC tarafından
yürütülür.
Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje Destekleme Programı
kapsamında her yıl hemşirelik projelerini desteklemek için ayrılacak
kaynakla Türkiye’de hemşirelik mesleğinin eğitim, yönetim ve bakım
sorunlarına ışık tutulması, hemşirelik bakımının etkisinin ortaya
konulması, eğitim ve uygulama alanlarının ortak çalışmalarının
yansıtılması hedeflenir. Proje desteğinin sadece hemşirelik alanında
çalışma yapan hemşirelere, özellikle eğitim ve hizmet veren grubun
birlikte çalışarak oluşturduğu projelere verilmesi planlanır. İlk olarak
2003 yılında on projeye destek sağlanacağı ve her bir proje için
verilecek desteğin yıllık en fazla 10.000 Amerikan doları olacağı
duyurulur. Projelerin bir yıldan uzun sürmesi durumunda Vehbi Koç
Vakfı Hemşirelik Fonu Proje Destekleme Komitesi’nin yönlendirmesi
doğrultusunda destek süresinin uzatılabileceği de bu programla ilgili
verilen kararlar arasında yer alır.
2000’li yıllar başlamadan Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde,
Türkiye’de hemşirelik eğitiminin standardizasyonunu sağlamak
amacıyla lise ve ön lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi veren
okulların kapanması kararının ardından Koç Üniversitesi bünyesinde
açılan Sağlık Yüksek Okulu da SANERC’le aynı eğitim düzeyinde, aynı
nitelikte yetişmiş insan gücüyle daha iyi hemşirelik bakımı sunma
hedefini paylaşır. Artık Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenen ve
hemşirelik eğitimi alanında faaliyet gösteren iki ayrı kurum vardır:
Biri hemşirelik temel eğitimi verir; diğeri mezun hemşirelere ve
sağlık çalışanlarına mezuniyet sonrası kendilerini geliştirmeleri için
özel dal eğitimleri sağlar. SANERC de Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek
Okulu da donanımlı altyapıları ve eğitimci kadrolarıyla kendilerini
kanıtlamıştır. Aynı alanda çalışan bu iki kurumu birleştirmek gerek iş
gücünden gerekse mevcut olanaklardan daha etkin yararlanmayı
sağlayacaktır. Diğer yandan, hastane yerine üniversite çatısı altında
olması SANERC’i daha güçlü kılacaktır.
SANERC’in Koç Üniversitesi’ne bağlanması için görüşmeler,
Şubat 2003’te başlar. Vehbi Koç Vakfı, Koç Üniversitesi, Amerikan
Hastanesi, Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu ve SANERC
yetkililerinin yaptığı toplantıların sonunda konu nihayete varır.
SANERC, Koç Üniversitesi’ne devredilecektir. Zamanın Koç
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Attila Aşkar, Sağlık Yüksek Okulu
Müdürü Prof. Dr. Elizabeth Herdman ve Sağlık Yüksek Okulu Müdür
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Vekili Prof. Dr. Nurgün Platin’in de bu entegrasyonu sağlamada
önemli katkıları olur. Diğer yandan 2003 yılında, Sağlık Bakanlığı
ile merkez arasındaki kurs düzenleme protokollerinin yenilenmesi
gerekliliği gündeme gelir. Bakanlığın talebi doğrultusunda tüm
kurslar için tek bir protokol düzenlenir. Ancak yapılan incelemelerin
ardından Bakanlık yeniden ayrı ayrı protokollerin oluşturulması
konusunda görüş bildirir. Yeni protokol çalışmaları başladığı için eski
anlaşmalar geçerliliğini yitirir. Temmuz-Ekim 2003 arasında her kurs
için ayrı ayrı protokol çalışmaları yapılır. O sırada devam etmekte
olan SANERC’in Koç Üniversitesi’ne bağlanma çalışmalarıyla birlikte
her bir kurs için ayrı ayrı hazırlanmış bu protokoller Bakanlığa 2004
yılında gönderilir. Sağlık Bakanlığı’yla sertifikalı eğitimler için yoğun
görüşmeler devam etse de çabalar olumlu sonuçlanmadığından
Bakanlık onaylı eğitimlere ara verilir.
2004 yılı takviminin ilk sayfası, SANERC’in faaliyetlerine Koç
Üniversitesi çatısı altında devam etmeye başladığı gün olarak
kaydedilir. Bundan sonra hem Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek
Okulu’nun hem de SANERC’in eğitimlerinde daha fazla sayıda
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SANERC’in sürekli yayın
organı ‘Hemşirelikte Eğitim
ve Araştırma Dergisi’nin
ilk sayısı, Aralık 2004’te
yayımlanır.

yetişmiş eğitimci iş gücünden yararlanılır; Sağlık Yüksek Okulu
eğitimcileri, SANERC tarafından verilen kurslarda alanlarına uygun
olarak eğitimci rolü üstlenirler; SANERC eğitimcileri de okulda
verilen bazı derslerde ve klinik eğitimlerde sorumluluk alırlar.
SANERC’in kütüphanesindeki kaynaklar, daha etkin olan Koç
Üniversitesi Sağlık Kütüphanesi’ne devredilir; her iki kurumun eğitim
materyalleri de birleştirilerek daha zengin laboratuvar ortamına sahip
olunur. Eğitimci olarak yıllarca SANERC’e katkı veren Dr. Emine
Türkmen bayrağı devralarak müdürlük görevini üstlenir.
Koç Üniversitesi’ne uyum süreci devam ederken SANERC’te
uygulama ağırlıklı yürütülen Kardiyopulmoner Resüsitasyon,
Kardiyopulmoner Resüsitasyon Eğitimci Eğitimi, Yenidoğan
Resüsitasyonu, Fiziksel Değerlendirme/Hasta Tanılama, Temel
ve İleri Elektrokardiyografi Kurslarına devam edilir. Ayrıca ihtiyaç
duyulan eğitim konuları çeşitli anketler aracılığıyla saptanır.
Hastanelerde nitelikli hasta bakımı için gereken konulara
odaklanılır. Türkiye’de önemli sağlık sorunu olarak görülen kalp
krizi, inme gibi hastalıkların acil bakımına yönelik yeni eğitim
programları geliştirilir. Cerrahi servislerde yatış sürelerinin
kısaltıldığı o günlerde daha etkili hemşirelik bakımı sunmak üzere
ameliyat sonrası bakım, hasta ve yakınlarıyla etkili iletişim gibi
konulara yönelik eğitimler düzenlenir.
SANERC’teki eğitimler ve yayımlanmaya devam eden kitaplar
aracılığıyla ulaşılan hemşire sayısı da giderek artar. 2002 yılında
tıp sektöründe faaliyet gösteren Abbott adlı firmanın yoğun
bakım hemşirelerinin eğitimine destek sunmak istemesiyle ortak
bir hedefe dönüşen, güncel bilginin sürekli yayımlanan bir dergi
aracılığıyla daha fazla meslektaşa ulaştırılması fikri hayata geçirilir
ve bir dergi için yola çıkılır.
Yapılan dört sayılık sözleşmeye göre derginin bilimsel içeriğini
hazırlamak SANERC’in, baskı ve dağıtımını yapmak ise Abbott’un
görevidir. Bilimsel bir dergi olacak “Hemşirelikte Eğitim ve
Araştırma Dergisi”nin (HEAD) amacı, hemşirelik ve sağlık alanında
yeni bilgi ve gelişmeleri yansıtan araştırmaları, derleme makaleleri,
olgu sunumlarını, izinli çeviri yazıları, güncel bilimsel toplantı
ile yayın tanıtımlarını yayımlayıp hemşirelerin mezuniyet sonrası
sürekli gelişimini desteklemenin yanı sıra, hemşirelerin bilimsel
çalışmalara yöneltilmesine katkı sağlamaktır. HEAD’ın imtiyaz sahibi
Koç Üniversitesi Rektörü olur, editör ve editör yardımcıları ise
SANERC’in çekirdek eğitimci kadrosundan seçilir. Hem akademisyen
hem de klinisyenlerin bulunmasını sağlayacak biçimde oluşturulan
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Hakem Kurulu’nun tüm hemşirelik alanlarını temsil edecek kişilerden
oluşmasına da özen gösterilir.
Derginin okunurluğunu artırmak üzere, yazıların klinik alanda ihtiyaca
hitap etmesi ve kısa yazılmış olması gibi bazı stratejiler belirlenir.
Görsel tasarıma da ayrıca önem verilir. Derleme yazılardan biri
kapak konusu olarak seçilir ve kapağın tasarımında bu konuya vurgu
yapılır. Derleme yazılardan bir diğeri ise “sürekli eğitim” makalesi
şeklinde kaleme alınır ve bu makalenin arkasında yer alan sorularla
hemşirelerin öğrenme becerilerini kendi kendilerine geliştirmeleri
hedeflenir. Her sayıda güncel bir konu, uzman bir hemşire tarafından
kendi görüşlerini de içerecek şekilde kaleme alınarak özgün yazı
biçiminde okuyucuya sunulur. Derlemeler, ilgili alanda klinik ve
akademik çalışmaları olanlara teklif edilerek hazırlatılır. Üzerinde
yaklaşık bir yıl çalışılan HEAD, Aralık 2004’te yayımlanır. İlk dört
sayıdan sonra derginin mali desteğini Vehbi Koç Vakfı üstlenir.
Yılda iki kez ve her bir sayısı 1.000 adet olarak basılan dergi, Türkiye
çapında hemşirelere ücretsiz olarak dağıtılır. 2005’ten itibaren her
sayıya “kanıt temelli uygulama” yazısı çevirisi eklenmesine karar
verilir. Bu yazı, dünyada hemşirelik alanında kanıt üreten, tanınmış
merkezlerden biri olan Joanna Briggs Enstitüsü’nün oluşturduğu “en
iyi uygulama” makalelerinden seçilir.
2005 yılı ve ilerleyen yıllarda bir yandan mevcut eğitimler
yürütülürken diğer yandan farklı olarak ihtiyaç duyulan alanlarda
çeşitli eğitimler geliştirilir. Bunlardan biri, VKV Amerikan Hastanesi
iş birliğiyle düzenlenen Hastanelerde Olağanüstü Durum Yönetimi
Kursu’dur. Sağlık kuruluşlarının yangın, terör, deprem, kitle

56

Yılda iki kez ve her bir
sayısı 1.000 adet olarak
basılan dergi, Türkiye
genelinde hemşirelere
ücretsiz olarak dağıtılır.

57

SANERC’İN YOL HİKAYESİ

yaralanmaları gibi olağanüstü durumlara hazır olması, gelen yaralılara
uygun şekilde ve zamanında müdahale edilebilmesi göz önünde
bulundurularak hazırlanan programda, İsrail Ranbam Tıp Merkezi ile
İstanbul Büyükşehir Afet Koordinasyon Merkezi’nin deneyimlerinden
yararlanılır. Diğer bir kurs ise Mekanik Ventilasyon ve Ventilatördeki
Hastanın Bakımı Kursu’dur. Alandan gelen talepler üzerine açılan bu
eğitimle sadece yoğun bakım ünitelerinde değil, hastanelerin dahilicerrahi servislerinde ve evde bakım uygulamalarında kullanımı artan
mekanik ventilasyon konusunda hemşirelerin klinik becerilerinin
geliştirilmesi hedeflenir.
Bu dönemde SANERC, eğitimlerini devreye alırken ülkenin
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayı da ihmal etmez. 2005
yılında yayınlanan “Evde Bakım Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında
evde bakım hemşirelerinin eğitimi gündeme alınır. Evde Bakım
Derneği’yle iş birliği yapılır ve laboratuvar uygulamalarını da içeren
12 günlük bir eğitim tasarlanır. Amaç, evde bakım veren hemşirelere,
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bakım verdikleri hastaların günlük yaşamlarını en kaliteli biçimde
sürdürmelerine ve hasta yakınlarının bakıma en etkili biçimde
katılmalarını sağlamalarına yönelik gerekli bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.
2006 yılında yeniden devreye alınan bir diğer eğitim, 1997-2003
yılları arasında SANERC’de gerçekleştirilen Yenidoğan Yoğun Bakım
Hemşireliği Kursu olur. Türkiye’nin bazı illerinde yenidoğan yoğun
bakım ünitelerinde meydana gelen ölümlerden yola çıkılarak bu
kurs için Çocuk Hemşireliği Derneği ortaklığıyla harekete geçilir ve
Sağlık Bakanlığı’na iş birliği yapma önerisi sunulur. Ancak Bakanlıktan
istenen dönüş sağlanmaz, bunun üzerine SANERC ve Çocuk
Hemşireliği Derneği kolları sıvar; Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle bu
eğitimlere devam edilir.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Nilgün Kültürsay, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu’nun
önemini şu sözlerle anlatır: “İlk yıllardan itibaren Yenidoğan Yoğun
Bakım Ünitesi’ndeki hemşire arkadaşlarımın eğitimiyle bizzat
ilgilendim. 1997’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik
Hizmetleri Müdürlüğü’nce üç hemşiremiz görevlendirilerek SANERC
programına dahil edildiler. Arifiye Şen, SANERC tarafından verilen
eğitimi alıp döndükten sonra 1997-2005 yılları arasında Yenidoğan
Yoğun Bakım Ünitesi’nde sorumlu hemşire olarak başarıyla hizmet etti.
Ünitemizde bakım standartlarının yerleşmesini sağladı. Ayrıca yenidoğan
bakımıyla ilgili öncü sayılabilecek bir doktora tezi hazırladı. 2007’de yine
bu kursu alan iki değerli hemşiremiz Nalan Baltacı ve Tülin Özdemir
sorumlu hemşirelerimiz olarak o tarihten beri Yenidoğan Yoğun Bakım
Ünitesi’nde hemşirelik hizmetlerinin daha ileri seviyelere taşınmasını
sağlıyorlar. SANERC kursunun bu arkadaşlarımızın yenidoğan bakımıyla
ilgili özgüvenlerini artırdığını, ünitemizdeki hemşirelerin eğitiminde
ve servis yönetiminde başarılı olmalarını sağladığını düşünüyorum.
İlave olarak, her üç hemşiremizin katkılarıyla İzmir ve çevresinde
yenidoğan hemşireleri için yenidoğan yoğun bakım hemşireliği kursları
düzenledik. Böylece Ege Bölgesi’nde bebeklerimiz için kalıcı bir
fayda sağlandı.”
Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu’na katılanlar arasında
yer alan Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Behiye Ulusoy
ise katıldığı eğitimden aklında kalanları, “1993’te Ege Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olup aynı yıl üniversitenin Tıp
Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda çalışmaya
başladım. Bir gün çocuk cerrahisi başhemşiresi beni arayarak
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Diyabet Hemşireliği
Derneği’nin 2001’de
başlattığı Diyabet
Hemşireliği Temel Eğitim
Programı, 2007’den
itibaren SANERC’le iş
birliği içinde yürütülür.

SANERC’ten bir yazı geldiğini, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği
Kursu açtıklarını, kabul edersem eğitime katılabileceğimi ve dönüşte
sürekli olarak Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde çalışmam
gerektiğini söylediğinde çok heyecanlandım. SANERC’e geldiğimde
uzun ve yoğun bir kurs süreci başladı; yenidoğana ait çok şey
öğrendim. Çalışmaya başladıktan sonra öğrendiklerimin bana neler
kazandırdığını daha iyi anladım. Yenidoğanları algılamam ve onlara
bakışım değişti. Savunmasız olduklarını ve neler hissedebileceklerini
artık biliyordum; onların savunucusu ve dili olmayı öğrenmiştim.”
ifadeleriyle paylaşır.
Diyabet Hemşireliği Derneği’nin 2001 yılında başlattığı Diyabet
Hemşireliği Temel Eğitim Programı, İstanbul’da 2007 yılından
itibaren SANERC’le iş birliği içinde düzenlenir. Türkiye’de diyabet
hemşireleri için geliştirilmiş ilk ve tek sertifika programı olan bu
eğitim, SANERC’in iş birliğiyle bir adım daha ileriye taşınır ve
ülkenin birçok noktasına ulaşır. Diyabet eğitim hemşirelerinin
ihtiyacı olan tanılama yöntemleri, SANERC’te başarılı biçimde
yürütülen Fiziksel Değerlendirme/Hasta Tanılama Kursu’yla bu
programa dahil edilir. Diyabet Hemşireliği Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi ve diyabet gönüllüsü olan Koç Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyda Özcan program hakkındaki
düşüncelerini şöyle özetler: “Türkiye’de diyabet eğitim hemşiresi olarak
yetiştirdiğimiz meslektaşlarımızın yaklaşık yarısı SANERC’le iş birliği
içinde yürüttüğümüz bu programlarla eğitim aldı. SANERC’in hemşirelik
eğitimindeki kurumsal algısı bu programın sürdürülebilirliğine destek
sağladı. İlave olarak eğitim programı, kursiyerlerimizin Koç Üniversitesi
Kütüphanesi’nden faydalanmaları ve programa Fiziksel Değerlendirme/
Hasta Tanılama Kursu’nun dahil edilmesiyle çok güçlendi.”
2000’li yıllar sadece SANERC’te değil, Türkiye’de de birçok alanda
değişimi beraberinde getirir. Özellikle sağlık sektöründe hastanelerde
sağlık hizmetlerinin akreditasyonu, hasta güvenliğini sağlama
ve kalite geliştirme süreçlerinin hayata geçirilmesi, teknolojideki
gelişmeler, sağlık hizmeti alanların beklentilerinin farklılaşması,
sağlık ve hemşirelik iş gücünde değişiklikler söz konusu olur.
Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden beklenen, bu hızlı değişen
ortamda hemşire iş gücünden en iyi faydalanacak biçimde gerekli
altyapı ve prosedürlerin oluşturulması ve iş organizasyonunun
yapılarak hastalar için hemşirelik bakımının en iyi şekilde, kaliteli
olarak sunumunun sağlanmasıdır. Bu konuda hastanelerden ve
yönetici hemşirelerden gelen talepler incelenir ve Yönetici Hemşire
Geliştirme Programı tasarlanır. İlki 2008’de İstanbul’da düzenlenen
program, Konya ve Gaziantep’in yanı sıra, Türk Hemşireler Derneği
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Şubeleri iş birliğiyle Trabzon ve Samsun’da da gerçekleştirilir.
Program, kurumların hemşirelik hizmetlerinin yönetiminde görev
üstlenenlerin değişimi yaratmak konusunda öncülük etmeleri ve
birlikte çalıştıkları ekiplere rol model olmaları açısından önemli bir
katkı sağlar.
Aynı yıl, Avrupa Resüsitasyon Derneği’yle yaptığı sözleşme
gereği Türkiye’deki ilgili eğitimlerde söz sahibi olan Resüsitasyon
Derneği’yle İleri Yaşam Desteği Kursu için iş birliği yapılır. Böylece
SANERC tarafından 1996’dan beri Amerikan Kalp Derneği ilkeleri
doğrultusunda verilmekte olan kurs, Avrupa Resüsitasyon ilkeleri
doğrultusunda sunulmaya başlanır. Türkiye’deki Resüsitasyon Derneği
ve SANERC’in kaynakları ortak şekilde kullanılarak düzenlenen eğitim
hem kursiyerler hem de eğitimciler için yoğun ve yorucu geçse de
oldukça başarılı ve etkili bir şekilde tamamlanır.
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SANERC’in yaptığı anket çalışmasıyla elde edilen sonuçlara göre
hemşirelerin ihtiyaç duydukları konulardan bir diğerinin Eğitim
Hemşiresinin Eğitimi olduğu sonucuna ulaşılır. Hemşirelerin eğitim
becerilerini geliştirmek üzere tasarlanan kursun içeriğinde erişkin eğitim
ilkeleri, etkili öğrenme-öğretme teknikleri, iyi bir eğitimcide olması
istenen özellikler, eğitim ihtiyacını belirleme ve eğitimi tasarlama, etkili
sunum yapma becerileri, eğitimin sonuçlarını değerlendirme gibi
konular yer alır. Kursun son üç günü uygulamaya ayrılır; katılımcıların
öğrendikleri bilgileri kullanarak ve okul kütüphanesinden yararlanarak
gruplar halinde iki kişi bir araya gelip bir eğitim içeriği hazırlamaları, bunu
sözel ve yazılı olarak sunmaları istenir. Bu hedefe ulaşmak çok da kolay
olmaz ancak eğitimcilerin özveriyle çalışarak katılımcılara sağladıkları
bire bir danışmanlık büyük etki sağlar. İlki 2011 yılında yapılan bu program,
2014 yılında Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Merkezi’nin desteğiyle
eğitim içeriğinin yenilenmesinin ardından SANERC’in sürekli eğitim
standartlarını hayata geçirme noktasında ayrı bir önem taşımaya başlar.
Çünkü sürekli eğitimlerin temel amacı uygulamada en iyiye ulaşmak
üzere pratiği değiştirmektir. Bu eğitimde yapılan son düzenlemeyle
katılımcıların bahsedilen tüm süreçleri uygulayarak öğrenmeleri
sağlanır. Yani kurumlarına dönerken ellerinde uygulayabilecekleri bir
eğitim paketi vardır ve her hemşirenin sağlayacağı dolaylı katkının
düşüncesi dahi SANERC için heyecan vericidir.
Yıllar geçtikçe hem SANERC’in ulaştığı hemşire sayısı hem de
“Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi”ne akademisyen ve
klinisyen hemşire yazarların ilgisi artar. Derginin ulusal dizinlerde
yer alması gündeme gelir. Dergi Yayın Kurulu, 2009’da ulusal dergi
dizinlerinden TÜBİTAK ULAKBİM-TR dizinine aday olma kriterlerini
karşılamak için gerekli hazırlıklara başlar. Dergi, kağıt baskının
yanı sıra, tüm sayılarıyla çevrim içi ortama aktarılır, ücretsiz olarak
hemşirelerin kullanımına sunulur. 2012 yılına gelindiğinde ise
TÜBİTAK-ULAKBİM-TR dizinine girer.
Uluslararası prestijli dizinlere aday olabilmesi için gerekli kriterleri
sağlaması hedefiyle 2017’den itibaren yılda dört sayı olarak
yayımlanan derginin her sayısında makalelerin en az yarısı
araştırma odaklıdır. Tüm makaleler intihal inceleme sürecine tabi
tutulur, aralarında uluslararası isimlerin de bulunduğu bir Danışma
Kurulu oluşturulur, makaleleri inceleyen Hakem Listesi genişletilir.
SANERC’in “Öğren, araştır, paylaş, fark yarat” ilkesinde yer alan
“paylaşmak” kavramının desteklenmesinde dergi önemli bir yer
tutar. 2018’den itibaren sadece çevrim içi ortamda yayınlanan
dergi, TÜBİTAK ULAKBİM-TR dizininde yer alan sekiz hemşirelik
dergisinden biridir. Gelecekte, uluslararası platformlarda derginin
görünürlüğünü sağlamak en önemli hedef olacaktır.
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SANERC’le 1990’lı yıllarda yayımladığı Hemşirelik El Kitapları aracılığıyla
öğrencilik yıllarımda tanıştım. Ülkemiz hemşireliğinin gelişimine katkı
sağlayan, önemli bir misyonunun ürünü olan, anlaşılması kolay ve bilgi
dolu kitaplar... Hâlâ kitaplığımda durur. O dönemlerde hemşirelik alanında
Türkçe kaynak kitap, ders kitabı sayısı ne yazık ki bir elin parmakları kadar
bile yoktu. Ders anlatımının tepegöz ve asetatla yapıldığı, görsellerin
bazı derslerde dia’larla paylaşıldığı dönemlerden bahsediyorum. Bu
tanışıklık yıllar içinde SANERC’in, hemşirelerin mezuniyet sonrası
eğitiminde rol aldığını, yurt dışından alanında yetkin hemşireleri getirerek
kurslar düzenlediğini öğrenmem ve mezun olduktan sonra ilk iş yerim
olan Amerikan Hastanesi’nin ileri oryantasyon eğitiminde SANERC
eğitimcilerinden ders almam, SANERC’in kütüphanesini gezmem ve
hemşire öğrencilere burs verdiğini öğrenmemle devam etti. Bunları 2002
yılında SANERC’in Müdürü Selvet Sevinç’ten gelen, “Bizimle çalışır mısın?”
teklifi izledi. Bu teklif benim için son derece kıymetli ve onur vericiydi.
SANERC’in gerek İstanbul içi gerekse Anadolu’nun farklı şehirlerinde
yürüttüğü kurslarında eğitimcilik ve kurs koordinatörlüğü yaptım. Yeni
eğitimlerin geliştirilmesi, hastanelere danışmanlık hizmeti verilmesi,
seminer ve sempozyumların düzenlenmesi, akreditasyon süreçlerinin
tasarlanması ve izlenmesi gibi birçok faaliyette rol aldım. Tüm bunları
SANERC’in kalitesini ve misyonunu hep aklımda tutarak yerine getirmeye
çalıştım.
Ayrıca bugün ülkemizdeki sayılı hemşirelik dergileri arasında yer alan,
SANERC yayın organı “HEAD”da ilk sayıdan itibaren, 12 yıl editör
yardımcılığı yaptım. İlk sayının hazırlıklarını yaptığımız günlerde, dergide
yer alan makalelerden birinin görsellerinin orijinal tasarımı konusunda
editörümüz Emine Türkmen’le gece geç saatlere kadar derginin basılacağı
matbaada uzun saatler boyunca çalışmıştık. Her satırında yoğun emek,
dikkat ve özenin olduğu ilk sayıyı elimize aldığımızda yaşadığımız
mutluluğu dün gibi hatırlarım.

Nilgün Göktepe
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi

‘17 yıldır SANERC’in
kurslarında birçok faaliyette
bulundum. Akreditasyon
süreçlerinde rol aldım,
bugün ülkemizdeki
sayılı hemşirelik dergileri
arasında yer alan, SANERC
yayın organının editör
yardımcılığını yaptım. Tüm
bunları SANERC’in kalitesini
ve misyonunu hep aklımda
tutarak yerine getirmeye
çalıştım.’
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Hemşirelik
mesleğinin standartlarını
oluşturmak

T

ürkiye genelinde farklı eğitim-öğretim düzeylerinin ve
uygulama alanlarının olması, mezun hemşirelerin büyük
çoğunluğunun öğrencilikleri sırasında istenen standartta
bilgi ve beceriye sahip olamadıkları anlamını taşır. Hemşirelik
mesleğinde standartların oluşturulması adına mezuniyet sonrası
eğitimlerin önemi bir kez daha ortaya çıkar. Özellikle yoğun bakım,
acil bakım ve kardiyopulmoner resüsitasyon gibi hayati önem taşıyan
konularda sadece teorik eğitim alan hemşirelerin el becerilerinin
de geliştirilmesi şarttır. Bu gerekliliğin Sağlık Bakanlığı tarafından
onaylanması ya da desteklenmesi ise verilecek eğitimin önemini ve
kalitesini pekiştirir. 1990 yılında Vehbi Koç Vakfı ve Sağlık Bakanlığı
arasında düzenlenen protokolün ardından Bakanlık tarafından
onaylanan ilk Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu hemşirelerin
profesyonelleşmesi ve hemşirelik eğitiminin bir standarda
oturtulması yolunda önemli bir adım olur.

1990 yılında Vehbi Koç Vakfı ve Sağlık Bakanlığı arasında düzenlenen protokolün
ardından Bakanlık tarafından onaylanan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, hemşirelik
özel dal eğitimlerinin bir standarda oturtulması yolunda önemli bir adım olur.
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Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu,
Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve
Temel Elektrokardiyografi
Kurslarını da kapsar.

Hemşirelik hizmetlerinin yönetiminde ve hasta bakım
sürecinde etkin bir rol üstlenen hemşirelerin mesleki bilgi ve
becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra, klinik uygulamaların sürekli
güncellenmesinin öneminin giderek arttığı dönemde SANERC,
Türkiye’de özel dal hemşireliği konusunda mezuniyet sonrası eğitim
veren ilk eğitim ve araştırma merkezi olur. SANERC, mezuniyetten
sonra hemşirelerin eğitimlerinin sürekliliğinin sağlanması konusunda
ilk olmanın verdiği sorumlulukla özel dallara yönelik, profesyonel
gelişimi ve sürekli eğitimi destekleyen sertifikalı kurslar, mesleki
gelişimi destekleyen seminerler ve sağlık kuruluşlarında çalışan
hemşirelerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları geliştirir.
Kuruluşundan itibaren programların devreye alınarak hemşirelere
ulaştırılması konusunda Sağlık Bakanlığı’yla iş birliği yapmayı
oldukça önemser. Henüz ilk yıllarında Yoğun Bakım Hemşireliği,
Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Acil Bakım ile Yenidoğan ve
Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kurslarını Sağlık Bakanlığı’yla
imzaladığı protokolle onaylatır. Böylece genel bilgi ve beceriyle
yetişen mezun hemşirelerin yoğun bakım, acil servis, yenidoğan
yoğun bakım gibi özel ünitelerde verecekleri hizmet, SANERC’te
aldıkları ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan eğitimlerin ardından
bir standarda oturtulur.
SANERC’in imza attığı Sağlık Bakanlığı onaylı ilk Yoğun Bakım
Hemşireliği Kursu’nun amacı hemşirelerin hastalıklarla, ilaç ve
tedavi uygulamalarıyla ilgili teorik bilgiye sahip olmalarını, hastaya
ait bulguları yorumlayıp değerlendirebilmelerini, hastanın bakım
gereksinimini tespit edip uygulayabilmelerini, yoğun bakım
ünitesindeki araç-gereçleri tanıyıp kullanabilmelerini, araçlardaki
bulguları değerlendirebilmelerini, hastalara verilecek özel bakım
tekniklerini bilmelerini, gözlem, araştırma, acil durumlarda karar
verme ve müdahale etme yeteneğini edinmelerini, hasta yakınlarıyla
iyi iletişim kurabilmek için iletişim tekniklerine hakim olmalarını,
ekip üyeleriyle iletişim ve iş birliği kurabilmelerini sağlamaktır.
Bu kursla Türkiye’deki tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarındaki
yoğun bakım ünitelerinde görev yapan hemşirelere, hasta bakım
hizmeti verebilmeleri için gerekli bilgi ve beceriler kazandırılır.
Klinik uygulama, çok donanımlı ve deneyimli ekiplerin bulunduğu
Amerikan Hastanesi’nin yanı sıra, iş birliği yapılan hastanelerin yoğun
bakım ünitelerinde gerçekleştirilir. Eğitimi başarıyla tamamlayan
katılımcılara kurs sonunda SANERC tarafından hazırlanan, Sağlık
Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu Başarı Belgesi ile
Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kursu Başarı Belgesi’nin yanı sıra,
Temel Elektrokardiyografi Kursu Başarı Belgesi verilir. Yoğun bakım
hemşireliğiyle ilgili bu kurs, yoğun bakım hemşirelerinin eğitimine
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Türkiye’de hemşirelerin mezuniyet sonrasında katılabilecekleri kurslar
düzenleyen, mesleğin geliştirilmesi için araştırmaları ve bilimsel çalışmaları
destekleyen SANERC’le 25 yıldır iletişim halindeyim. SANERC’in düzenlediği
birçok eğitime katılma ve meslektaşlarımı bu eğitimlere yönlendirme şansı
buldum. 1994 yılında Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu’na,
Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kursu’na, Kardiyopulmoner Resüsitasyon
Eğitimci Eğitimi’ne, İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu’na, Hemşirelik
Hizmetlerinde Yönetici Geliştirme Kursu’na ve Post-Operatif Bakım Kursu’na
katıldım. Yoğun bakım hemşiresi olarak SANERC’ten aldığım bu eğitimlerin
mesleki yaşantıma katkısı oldukça büyük. Profesyonel hemşirelik yaşantımda
aldığım bu eğitimlerle yeni doğmuş bir bebekten 100. yaşını kutladığımız bir
hastaya kadar, karmaşık tıbbi problemler dahil, geniş bir yelpazede karşılaştığım
tüm vakalarda çözüm yolunu daha kolay bulma şansım oldu.
Eğitim programları için harcanan emeği, programa katılan meslektaşlarımızdaki
yüksek memnuniyeti ve profesyonel adımları gördükçe kalitesi belgelenmiş,
amaçlarından taviz vermeyen ve mesleğin güçlendirilmesine yönelik
çalışmaları bulunan SANERC gibi bir kuruma sahip olduğumuz için gurur
duyuyorum. Uluslararası katılımlı bir kongrede, hemşirelik eğitimlerinin
tartışıldığı bir forumda uzman bir hemşire, 15 sene önce SANERC’ten aldığı
Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu sonrası bilgilerini pekiştirmek ve ekibine
yeniliklerle dönmek amacıyla başka bir kurumda yeniden kurs aldığını, 15 yıl
aradan sonra aldığı kursun eğitim kalitesi, sunuş teknikleri, içerik ve güncellik
konusunda SANERC’teki eğitimden oldukça ayrıştığı yönünde görüş bildirerek
SANERC’in eğitimlerinin aynı standartlarda ülke genelindeki tüm kurslarda
verilebilmesini temenni etmişti. Bu dileğin SANERC adına gurur verici olduğuna
eminim.
SANERC ile Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Hemşirelik Hizmetleri
arasındaki kuvvetli iş birliğinden güç alarak çalışanlarımızın, merkezin eğitim
programlarına katılımlarını destekliyoruz. Farklı fakültelerden ve kültürlerden
gelen hemşirelerimizin kurum içinde yapılan eğitimlerin yanı sıra, SANERC’te
verilen kurslardan faydalanmaları hem bireysel hem de kurumsal gelişimleri
açısından çok önemli. Bu gibi eğitim ve gelişim olanaklarının mesleğin her
alanında, hasta başında, ekiplerin yönetiminde ve multidisipliner bakım
kalitesinin yükseltilmesinde önemli yeri olduğunu düşünüyorum.
Berrin Bulut Çepni
Koç Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

‘Eğitim programları için
harcanan emeği, programa
katılan meslektaşlarımızdaki
yüksek memnuniyeti
gördükçe kalitesi
belgelenmiş ve mesleğin
güçlendirilmesine yönelik
çalışmaları bulunan
SANERC gibi bir kuruma
sahip olduğumuz için gurur
duyuyorum.’
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yönelik 2003, 2008 ve 2015 yıllarında Sağlık Bakanlığı tarafından
yayımlanan yönergeler ve standartlar kapsamında yürütülen
eğitimlere örnek teşkil etmesi açısından da ayrı bir önem taşır. Ayrıca
SANERC, 2015’ten itibaren bu kursun yürütüldüğü 100’den fazla
yetkilendirilmiş merkezden biri olur.
Türkiye için bir diğer ilk olan Sağlık Bakanlığı onaylı Kardiyopulmoner
Resüsitasyon (CPR) Kursu, diğer adıyla Temel Yaşam Desteği
Kursu, tüm sağlık çalışanlarının almaları ve belirli aralıklarla
yenilemeleri gereken bir eğitimdir. Bu eğitimle hemşirelerin kalp
krizi risk faktörlerini sıralayabilmeleri, CPR’ye başlama zamanını,
önemini, ABC’sini açıklayabilmeleri, yetişkin, çocuk ve bebekte
CPR’yi uygulayabilmeleri, yabancı cisimle hava yolu tıkanmasının
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risk faktörlerini ve bunları önleme kriterlerini bilmeleri, hava yolu
tıkanması durumunda gerekli müdahaleyi yapabilmeleri sağlanır.
Bu eğitimlerde verilen bilgilerin sürekliliği hayat kurtaracak nitelik
taşır. Bu nedenle eğitime katılıp başarılı olanların iki yılda bir
Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kursu’na tekrar katılarak bilgi ve
becerilerini güncellemeleri ve sertifikalarını yenilemeleri gerekir.
Hastaya ait bulguları yorumlayıp değerlendirebilmeyi, hastanın
bakım gereksinimini tespit edip uygun bakımı verebilmeyi, triaj
uygulayabilmeyi, konu alanlarıyla ilgili teorik bilgiyi uygulamaya
dönüştürebilmeyi, acil serviste bulunan araç-gereçleri tanıyıp
kullanabilmeyi, araçlardaki bulguları değerlendirip araçların bakım ve
korunmalarını bilmeyi, acil servise gelen hastalar ve yakınlarıyla
iletişim kurmayı, acil durumlarda karar verip müdahale edebilmeyi,
ilaç ve tedavi uygulamalarıyla ilgili bilgiye sahip olabilmeyi kapsayan
Acil Bakım Hemşireliği Kursu, SANERC ile Sağlık Bakanlığı arasında
yapılan protokol kapsamında verilir. Bu kursla, acil servislerde görev
yapan hemşirelerin bakım ve tedaviye katkıda bulunabilmeleri
sağlanır. Eğitimi başarıyla bitirenler SANERC’in hazırladığı, Sağlık
Bakanlığı’nın onayladığı Acil Bakım Hemşireliği Kursu Başarı Belgesi
ile Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kursu Başarı Belgesi’nin yanı sıra,
Temel Elektrokardiyografi Kursu Başarı Belgesi’yle sertifikalandırılırlar.
Sağlık Bakanlığı onaylı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu
da Türkiye’de ilkler arasında yer alır. Yenidoğan yoğun bakım
ünitelerinde çalışan veya çalışacak olan hemşirelerin katılabildiği
kursta; etkili iletişim ve iş birliği içinde çalışma, yenidoğan
bebeklerin monitörizasyonu, kapsamlı olarak değerlendirilmesi,
ünitedeki araç-gereçlerin etkili kullanılması, sık karşılaşılan
hastalıklar, cerrahi acil durumlar ve genetik hastalıklara özgü
temel bilgiler doğrultusunda yenidoğan bakımının kapsamlı
biçimde planlanması, ilaçların güvenli biçimde uygulanması,
resüsitasyonun hızlı ve doğru biçimde uygulanması konularına
odaklanılır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar SANERC’in
hazırladığı, Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı Yenidoğan Yoğun
Bakım Hemşireliği Kursu Başarı Belgesi’nin yanı sıra, Yenidoğan
Resüsitasyon Kursu Başarı Belgesi’yle sertifikalandırılırlar.
SANERC’in Sağlık Bakanlığı’nın da onayını alarak ilklere imza
attığı kurslar elbette bunlarla sınırlı kalmaz. SANERC tarafından
hazırlanıp imzalanan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan başarı
belgelerinin verildiği bir diğer eğitim, 2014’te yayınlanan Sağlık
Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında yürütülen Stoma
ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’dır.
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SANERC’in Sağlık
Bakanlığı onaylı Acil
Bakım Hemşireliği Kursu
ile Yenidoğan Yoğun Bakım
Hemşireliği Kursu da özel
dal hemşireliği eğitiminde
Türkiye için model
oluştururur.
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‘Hem Sağlık Bakanlığı onaylı hem de yurt dışı
akreditasyonu olan Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği
Sertifikalı Eğitim Programı’na katıldım. SANERC’te
aldığım bu eğitimin dünyanın her yerinde geçerliliği var.’

Mesleğe başladığımda sağlık memuruydum, bir süre özel sektörde evde bakım
hizmetleri üzerine çalıştım. Evde bakım hizmetleri mesleki olarak ciddi donanım
gerektiriyor. En temel mevzu CPR yani hastanın kalbinin ya da solunumunun
durması. Böyle bir duruma hastanede müdahale edebilmek daha kolay çünkü
ekip ve ekipman var. Ama ev ortamında müdahale zor olduğu için Temel Yaşam
Desteği Kursu almam gerekiyordu. Araştırma yaparken karşıma SANERC çıktı. Bu
süreçte şunu fark ettim; herkes kitabın üstünden bir şeyler anlatıyor ama bunu
bir de maketin üzerinde uygulamak gerekiyor. Tabii konu temel yaşam desteği
olunca bunun canlı uygulaması pek mümkün değil. Ancak SANERC’te kullanılan
cihazlar, maketlere yaptığınız masaj veya üflediğiniz nefes yanlış uygulanıyorsa
uyarı veriyor. Bu da uygulamayı doğru şekilde öğrenmemizi sağlıyor. Sonrasında
İleri Yaşam Desteği Kursu’na da katıldım. Özel bir dalda uzmanlaşmak gerekince
yarayı tercih etmeye başladım ve SANERC’in üç günlük bir Yara Bakım Kursu’na
katıldım. Bu konuda kapsamlı bir eğitim almak için yeniden SANERC’in kapısını
çaldım; burada aldığım eğitim kendini daha önce zaten kanıtlamıştı. Hem Sağlık
Bakanlığı onaylı hem de yurt dışı akreditasyonu olan Stoma ve Yara Bakım
Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’na katıldım. Lisans diplomam birçok yerde
geçerli değilken SANERC’te aldığım bu eğitim dünyanın birçok noktasında
tanınıyor.
SANERC’te aldığım yara eğitimleri sayesinde civar hastanelerden konsültan
olarak çağırılabiliyorum. “Bizim bu yarayla ilgili sorunumuz var, sen bu yarayı
görüp değerlendirir misin?” gibi talepler geliyor. Bir örnek vereyim; yoğun
bakımda altı aydır yatan bir hasta için başka bir hastaneye gitmiştim. Bir uzman
doktor ile anestezi klinik şefi profesör beni kapıda karşıladılar. Ortopedi ve plastik
cerrahi alanlarından iki klinik şefi doçent bize katıldılar. Aldığım eğitimlerin bana
sağladığı katkı sayesinde bir hemşire olarak bu ekiple bir hasta için nasıl fayda
sağlayabileceğimizi tartışabilmenin hazzını tarif edemem.

Mehmet Atasoy
Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi
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Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri
ile Koç Üniversitesi dışından uzman hemşire ve hekim eğitimcilerle
yürütülen Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim
Programı’nda ise stoma ve yara bakım konusunda derin teorik
bilgiyle birlikte laboratuvar uygulamaları için istasyonlar kurulur ve
uygulamaları her bir katılımcının ayrı ayrı yapması sağlanır. Klinik
uygulama bölümü de katılımcıların klinik becerilerini ve yetkinliklerini
en iyi biçimde geliştirebilecekleri şekilde düzenlenir. Katılımcıların
her çeşit olguyu görebilmeleri için ayarlanmış üç farklı uygulama
hastanesinde rotasyon yapılır. SANERC klinik eğitimcileri liderliğinde
klinikteki rehber hemşirelerden destek alınır. Katılımcıların kazanması
istenen becerilerin gelişim durumu izlenir ve geribildirimlerle
hedeflenen düzeye ulaşmaları sağlanır. Konu alanında Sağlık Bakanlığı
tarafından yetki verilen ilk ve halen tek merkez, SANERC’tir.
SANERC’in hemşirelik mesleğinde standartları oluşturmak ve mesleğin
gelişimini sağlamak adına sürdürdüğü eğitim programları Sağlık
Bakanlığı’nca onaylanan kurslarla sınırlı kalmaz. Eğitim programlarının
tasarımı ve yürütülmesi açısından son derece önemli olan süreçler
kullanılır. Bu bağlamda kurs sorumlusu ve içerik uzmanlarının
yer aldığı Eğitim Planlama Komitesi tarafından birçok program
tasarlanır ve devreye alınır. İleri Kardiyak Yaşam Desteği ya da İleri
Yaşam Desteği Kursu, Yenidoğan Resüsitasyon Programı, İleri
Elektrokardiyografi Kursu, Fiziksel Değerlendirme/Hasta Tanılama
Kursu, Ameliyathane/Perioperatif Bakım Kursu, Hemodinamik
Monitorizasyon, İntravenöz Tedavi, Enteral Beslenme Eğitim Programı,
Ağrı ve Akut Ağrılı Hastaya Yaklaşım Eğitim Programı, Kardiyovasküler
Acil Bakım Kursu, Postoperatif Hasta Bakımı Eğitimi, İnme Eğitim
Programı, Mekanik Ventilasyon ve Ventilatördeki Hastanın Bakımı
Kursu, Evde Bakım Hemşireliği Sertifika Programı, Diyabet Hemşireliği
Temel Eğitim Programı, İntravenöz Damar Yolu Yönetimi Kursu,
Basınç Ülseri Temel Eğitim Programı, Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu,
Semptom Yönetimi Kursu, Jinekolojik Onkoloji Hastalarında Cinsel
Sağlık ve Psikososyal Yaklaşımlar Kursu SANERC’in 25 yıllık geçmişinde
daha iyi bir hemşirelik bakımının sağlanması için binlerce hemşireye
sunduğu eğitimler arasında yer alır.
Eğitimler, verilen bakım hizmetini iyileştirmekle kalmaz; hemşirelerin ve
sağlık çalışanlarının gelişimini de destekler. Bunun için hemşirelerden
gelen talepler dikkate alınarak Hemşirelikte İnsan Gücü Planlama,
Niteliksel Araştırma: Tasarım ve Veri Oluşturma, Hasta Güvenliğinde
Kimlik Doğrulama, Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetici Geliştirme,
Eğitim Hemşireliği Eğitimi, Kişisel Gelişim, Hemşirelikte Kalite
Geliştirme, Hastanelerde Olağanüstü Durum Yönetimi, Kişilerarası
İlişkiler Eğitimi programları oluşturulur.
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Stoma ve yara bakım
alanında Sağlık
Bakanlığı tarafından
yetki verilen ilk ve
halen tek merkez,
SANERC’tir.
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Daha fazla gelişmek ve
güçlenmek için…

H

emşirelik eğitimi, yönetimi ve uygulamalarının iyileştirilmesine
katkı sağlamak, hemşirelik bakımının hasta sonuçları
üzerine etkisini ortaya koymak, akademik alanda ve
uygulama alanında çalışan hemşirelerin ortak çalışmasını yansıtmak…
2003 yılında oluşturulan Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje
Destekleme Programı tam da bunları hedefler. Vehbi Koç Vakfı Genel
Müdürü Erdal Yıldırım’ın önerisiyle oluşturulan program, o dönemin
Sağlık Yüksek Okulu Müdür Vekili Prof. Dr. Nurgün Platin ve SANERC
Müdürü Dr. Selvet Sevinç’in proje süreçleri üzerinde yoğun ve çok
titiz biçimde çalışmalarıyla hayat bulur. SANERC’in tüm faaliyetlerini
yürüttüğü bu fonla bir ilk daha hayata geçirilerek Türkiye’de
hemşirelik mesleğinin gelişimine ve güçlenmesine katkıda bulunma
hedefine bir kilometre taşı daha eklenmiş olur.
Hemşirelik mesleğinin bilgi birikiminin sağlık bakımına yansıtılması
için yeni plan ve uygulamaların geliştirilmesine destek olmak amacıyla
her yıl iki kez açılan programa başvuracak projelerin bilime, teknolojiye,
ekonomiye, kültürel ve sosyal yaşama katkı sunabilmesi, sonuçlarının
hemşirelik uygulamalarına aktarılabilmesi ve uygulamalarda fark
yaratması, yeni bir uygulamayı başlatması ya da hasta bakım
sonuçlarında iyileşme sağlaması beklenir. Projeler için akademisyen
ve uygulayıcıların birlikte çalışıyor olması ve/veya disiplinlerarası iş
birliği yapılması da önemsenir.

Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje
Destekleme Programı, 2003 yılında başlatılır.
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Araştırmalara
sağlanan fon, 2018’de
120 bin Türk lirası
olarak belirlenir.

Proje başvuruları SANERC’in idari kadrosu tarafından alınır, başvuru
sahiplerinin kimlik bilgileri gizlenerek Proje Değerlendirme Kurulu’na
sunulur. Kabul edilen projeler için gerekli mali işlemler başlatılır ve
fon kullanıma açılır. Kuruluşunda Vehbi Koç Vakfı bünyesinde çalışan
hemşireler fon kapsamı dışında bırakılsa da ilk kez 2009 yılında Koç
Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Öğretim Üyelerinin projeleri
de değerlendirmeye alınır. 2017’de yapılan değişiklikle doktora ve
yüksek lisans tez çalışmalarının destek kapsamına girmesine karar
verilir. Bu desteğin bütçesi 2018’de toplam 120 bin Türk lirası olarak
güncellenir.
2018’e kadar geçen 25 yılda yaklaşık 150 proje başvurusu alınır.
Ankara, Aydın, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir,
İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Mersin, Sivas, Trabzon, Yozgat
olmak üzere 17 kentten 50’nin üzerinde projeye destek sağlanır.
Çocuk, ergen, kadın ve toplum sağlığı, hemşireleri ve hemşirelik
hizmetlerini güçlendirme, eğitim kalitesini değerlendirme, hasta
güvenliği, mesleki standartlar, meslek bilgi birikimi ve imajı gibi
konulara odaklanan projelere verilen fonla Türkiye’de hemşirelik
mesleğinin bilgi birikimine katkı sağlanır.
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Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje Destekleme Programı
kapsamında desteklenen bir projenin yürütücüsü olan Prof.
Dr. Gülşen Terakye bu destekle ilgili düşüncelerini şu sözlerle
açıklar: “Araştırma finansmanının sınırlı ve etik kurul engellerinin
fazlaca olduğu bu dönemde Vehbi Koç Vakfı ve SANERC’in
hemşirelik araştırmalarına açtığı kapı, mesleğimize sağladığı
katkılarla övgüye değer. Araştırmaların sonuçlarının klinik
uygulamalara yansıtılması konusunun vakıfça önemsenmesi
uygulamayı geliştirecek araştırmaların desteklenmiş olması
da mesleğimiz açısından değerli ve önemli. Gelecekte, ülke
çapında geniş ölçekli araştırmalar yapılmasını teşvik edecek
finansmanı sağlamak üzere daha fazla fon oluşturulmasının ve
hizmetlerin maliyeti, performans ölçümü, iş gücü planlaması,
bakım sonuçlarının ölçümü gibi öncelikli konuların belirlenerek
proje teklifleri alınmasının da yararlı olacağı düşüncesindeyim.”
Bir başka proje yürütücüsü Doç. Dr. Melek Serpil Talas ise
düşüncelerini, “SANERC’in çabaları hemşirelik mesleğine
bakışımla ilgili umutlarımı yeşertiyor.” cümlesiyle özetler.
Bolu’da atıl durumdaki bir sağlık evinin yenilenerek hizmet
verilebilir hale gelmesini sağlayan “Toplum Merkezli
Hemşirelik Bakımı: Eğitim-Uygulama Entegrasyonu” projesinin
yürütücüsü Prof. Dr. Feray Gökdoğan, öğrencileriyle çocukyaşlı herkese, yerinde koruyucu sağlık hizmeti sunduklarını ve
hizmet alan kişilerin bundan çok memnun kaldığını belirtir.
Gökdoğan düşüncelerini, “SANERC’in sağladığı bu destek
yaratıcılığımıza önemli katkı sağladı. Bir öğretim üyesi olarak
hem meslek yaşamımda öğrencilerime örnek ve referans
şeklinde sunabileceğim deneyim kazandım hem de topluma
hizmet sunma fırsatı yakaladım.” şeklinde ifade eder. Bu proje,
Uluslararası Hemşireler Birliği tarafından 2009’da Yenilikçi Projeler
kapsamında 56 numaralı proje olarak kayda geçer.
Fondan destek alan akademisyen ve klinisyenler, SANERC’in
hemşireler arasında köprü kurduğunu, destek bulmanın güç
olduğu zamanlarda kaynak sağladığını, mesleğin profesyonel ve etik
değerlerini geliştirmeye katkı sunduğunu, mesleği ileriye taşıdığını,
meslek üyelerine ışık tuttuğunu, hemşirelerin kaliteli araştırmalar
yapmalarını kolaylaştırdığını, klinik uygulamaların geliştirilmesi için
araştırmalar yapılmasına destek olduğunu, hemşirelik mesleğinin
sorunlarına çözüm getirdiğini, örnek ve referans olarak sunulabilecek
deneyimler yaşattığını, mesleğin görünürlüğünü artırdığını,
araştırmacıları destekleyip cesaretlendirdiğini ve hemşirelik mesleği
için bir şans olduğunu paylaşırlar. Tüm bu görüşler, merkezin
hemşireliğin gelişimi için sunduğu katkıları sürdürme sorumluluğunu
daha da pekiştirir.
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Modern uygulamaların
yayılmasına rehberlik etmek

S

unduğu hizmetlerin kalitesi, hasta güvenliğini her zaman ön
planda tutması ve bilgi birikimi zaman içinde SANERC’i modern
hemşirelik uygulamalarında öncü bir kuruluş konumuna
ulaştırır. Bu konumdan aldığı güçle SANERC bir başka ilke imza
atar. Organizasyon yapısını yenileyecek hastanelere, hemşirelik
hizmetlerinin yönetim ve organizasyonuna yönelik ulusal ve uluslararası
standartlar doğrultusunda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermeye
başlar. Kurumların bölgesel konumuna ve verdiği hizmetlere göre
şekillendirilen bu uygulama, yeni açılacak hastanelerin hemşirelik
hizmetleri bölümünün yönetim ve organizasyonuna yönelik olarak
planlanır. Danışmanlık uygulamasıyla hemşireliğe özgü misyon ve
vizyon belirlenmesi, organizasyon şeması ve görev tanımlarının
oluşturulması, insan gücü planlaması ve eleman seçimine rehberlik
edilmesi, hemşirelik hizmetlerine özgü yönetim ve mesleki uygulamaların
planlanması, prosedür, talimat ya da protokollerin hazırlanması sağlanır.
Verilen hizmet, iletişim ve dokümantasyon sistemlerini, etkili kalite yönetimi
ve risk yönetimi programlarını, çalışanların başarı değerlendirme sistemini,
hasta ve çalışan memnuniyet analiz sistemlerini oluşturmayı da kapsar.
SANERC, hastanelere sunduğu danışmanlık hizmetini Urfa, Konya ve
Elazığ’a ulaştırır. İlk olarak Urfa’da açılacak özel bir hastanede yoğun
bakım, yenidoğan yoğun bakım, acil bakım üniteleri ile yönetici
pozisyonlarında görev alacak hemşirelerin eğitimi SANERC’te yürütülür.
Daha sonra Konya’da yeniden yapılanmakta olan bir üniversite
hastanesinin yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanesinde çalışan
hemşirelerin yetkinliğini geliştirici eğitimler verilir. Üçüncü olarak,
Elazığ’daki özel bir hastaneye eğitim danışmanlığı ve yerinde hizmet içi
eğitim programları sunulur.
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‘Hemşirelikte eğitim ve yönetim danışmanlığı noktasında
danışmanlık hizmetini kurumsal anlamda sadece SANERC
verdi. Geriye dönüp baktığımda, danışmanlık hizmeti verdiğimiz
kurumlardaki insanların hayatına nasıl dokunduğumuzu
görüyorum.’

SANERC’le yolum 2006 yılında kesişti. Bir süre eğitimcilik yaptıktan sonra SANERC’te müdür
olarak çalışmaya başladım. SANERC’in verdiği hizmetler kapsamında diğer kurumlara danışmanlık
yapabileceğini düşünüyordum. Yani danışmanlık aracılığıyla uygulamadaki deneyimimizi yeni açılan
ya da yenilenen hastanelerde çalışan/çalışacak hemşirelere ve sağlık çalışanlarına aktaracaktık.
Türkiye’nin birçok kentinde böyle bir hizmete ihtiyaç duyulduğunu öğrenmek, SANERC’in vereceği
danışmanlık hizmeti için çıkış noktamız oldu.
İlk talep Urfa’da yeni açılacak bir özel hastaneden geldi. Hedefleri, Amerikan Hastanesi’nin modelini
uygulamaktı. “Her şeyi size teslim edeceğiz ve süreci siz yöneteceksiniz.” dediler. Bu hemşirelik adına
çok önemli bir projeydi. Üç yıl süren bu proje meslek hayatımda bir dönüm noktası oldu. Başlangıçta
hastane yoktu, bir şantiye vardı. Hastanenin işletmecilerine çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili neler
yapmaları gerektiğini anlattık ve insan kaynağı için Güneydoğu’daki tüm illeri taradık. Görüşmeler
için kuyruklar oluştu. Projenin başarıya ulaşmasının en önemli etkenlerinden biri, tüm süreç boyunca
özellikle insan kaynağı seçiminde karşılıklı olarak ilkeli davranmamızdı.
Seçilen yaklaşık 150 kişi İstanbul’a geldi. İlk kez ailelerinden uzakta kaldıklarını biliyorduk. Onları,
SANERC’e yakın yerlerde kiralık evlere yerleştirdik ve güvenli biçimde barınmalarına destek olduk.
SANERC’te verdiğimiz teorik eğitimlerin ardından, uluslararası akreditasyona sahip üç özel hastanenin
yoğun bakım, acil ve ameliyathane gibi özel birimlerinde uzun dönem staj yapmalarını sağladık.
Onlar da canla başla çalıştılar; bu hastanelerdeki uygulamaları ve kültürü öğrendiler, sertifikalarını
aldılar. Böylece Urfa’ya döndüklerinde yeni açılacak hastanede öğrendiklerini uygulamaya hazır hale
geldiler.
En sonunda her şey tamamdı. İşleyişi oldukça modern bir hastane ortaya çıkmıştı. SANERC’in
danışmanlık hizmeti sayesinde çağdaş hemşirelik yönetimi ve uygulamalarının alana yansımasını
ve bunun kabul edilmesini sağladık. Öncelikle danışmanlık hizmetinin SANERC’in misyonuyla
örtüşmediği düşünülse de zamanla bu uygulamanın başarıya ulaşabildiğini gördük. Bu alanda
kaynaklar yeterli olmadığından deneme yanılma yoluyla işe devam etmek yerine daha bilinçli
ilerlemek tercih ediliyor. SANERC’in özellikle Amerikan Hastanesi modeliyle sunduğu hizmet bizim
için iyi bir referans oldu. Süreci yönetirken de her aşamaya hakim olmanın önemine inandık. Aynı
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hizmeti daha sonra Konya’da da sürdürdük. Elazığ’daki
projemizi ise insan kaynağı sağlanmadığı için durdurmak
zorunda kaldık. Neyse ki daha önce çok güzel iki projeye
imza atmıştık. Koşullar sağlandığında başarılı olacağımızı
da kanıtlamış olduk.
Hemşirelikte eğitim ve yönetim danışmanlığı noktasında
danışmanlık hizmetini kurumsal anlamda sadece
SANERC verdi. Yeni açılan ya da yeniden yapılanan
hastanelerde eğitime ihtiyaç duyan birçok hemşire vardı.
Özellikle Anadolu’da böyle bir hizmeti almak oldukça
önemliydi. SANERC’in en önemli misyonunun hemşirelik
bakımının geliştirilmesi olduğunu düşünürsek sadece
İstanbul’daki değil, eğitimlere ulaşamayacak hemşirelere
de bu hizmet aracılığıyla eğitimlerimizi ulaştırmış olduk.
Süreç boyunca çok güzel hikayeler dinledik. Urfa’da
görüşme yaparken bir adam geldi; gözleri dolu dolu,
çocukları varmış. “Babamın yanında terzilik yapıyorum
ama ben mesleğim olan hemşireliği sürdürmek
istiyorum. Lütfen beni alın, yetiştirin.” dedi. O kişi
bugün hemşirelik hizmetleri müdürü oldu. Bir diğeri,
iş bulamadığı için inşaatta işçi olarak çalışıyor ama
aslında sağlık memuru. Onu da aldık, yetiştirdik. Şu
anda Adıyaman’da yoğun bakım sorumlusu olarak
görev yapıyor. Geriye dönüp baktığımda, danışmanlık
hizmeti verdiğimiz kurumlardaki insanların hayatına nasıl
dokunduğumuzu görüyorum.

Marziye İlhan
SANERC Eski Müdürü
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Türkiye’de ilk ve tek

A

kreditasyon, sunulan eğitimin kalitesini belgelemek için
oldukça önemli bir araçtır. Kurulduğu günden itibaren ulusal
yasal düzenlemelerin yanı sıra, uluslararası sürekli eğitim
standartlarını büyük bir titizlikle sürdüren SANERC’te 2008 yılında
Amerikan Hemşireler Yetkilendirme Merkezi’nden akredite olma kararı
alınır. Bu kararda itici güç, SANERC’in nitelikli eğitim programlarını
uluslararası platformda belgeleme ve eğitimdeki kaliteyi sürdürme
isteğidir.
O dönemde Hemşirelik Yüksek Okulu Müdürü olan Prof. Dr.
Elizabeth Herdman’ın önerisi ve liderliğiyle SANERC Müdürü Dr. Emine
Türkmen, Müdür Yardımcısı Marziye İlhan ve eğitimciler Nilgün
Göktepe, Selvinaz Albayrak, Serpil Abalı ve Özlem Yazıcı’dan
oluşan bir Akreditasyon Komitesi kurulur. Komite, ANCC’nin sürekli
eğitim standartlarını inceler. Öncelikle SANERC’in yapı ve işleyişine
yönelik süreçler gözden geçirilir ve bu süreçler, SANERC prosedür
ve talimatlarını kapsayacak şekilde kaleme alınır. Ardından ANCC
standartlarına göre her bir eğitim programının planlama, yürütme ve
değerlendirme aşamaları mercek altına alınır.
Eğitim programı hangi amaçla planlanmış? İlgili konuda hemşirelerin
bilgi, beceri, tutum ve davranışları hangi düzeyde olmalı? Eğitim
ihtiyacı oluşturan boşluk nedir? Eğitim programı gerçekleştirildiğinde
hemşirelerin profesyonel gelişimine fayda sağlanacak mı?
Hasta bakımının kalitesini geliştirmeye destek verilecek mi? Bu
sorulara verilecek yanıtlar, SANERC’in misyonu ve vizyonuyla da
örtüştüğünden süreç çok zor olmaz. 40 yılı aşkın süredir profesyonel
hemşirelere yönelik üst kalitede sürekli hemşirelik eğitimi veren
kurumları ve bu kurumları akredite edebilecek organizasyonları
akredite eden ya da hemşirelere sertifika veren ANCC’ye Haziran
2009’da öz değerlendirme raporu sunulur.
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Bugün Türkiye’de
hemşirelik alanında
mezuniyet sonrası
eğitim veren kuruluşlar
arasında akredite ilk
ve halen tek kurum
SANERC’tir.

Sürekli hemşirelik eğitiminin mesleki gelişimi desteklemek ve hasta
üzerinde olumlu etkilerini artırmak amacıyla tasarlanması; teorik ve
pratik temeller üzerine inşa edilen eğitim aktiviteleri ve yönetim, eğitim,
araştırma açısından çalışma sistemlerinin iyileştirilmesi, güçlendirilmesi
kriterlerini göz önünde bulunduran ANCC, Mart 2010’da SANERC’i dört
yıllığına akredite eder. SANERC, bu akreditasyonu alarak bir ilki daha
gerçekleştirmiş olur. Bu süreçte elde edilen deneyimler, komite
üyeleri için oldukça zengin bir öğrenme fırsatı sağlar.
2013’te ANCC’den akreditasyonu yenileme zamanı gelir. Değişen
ANCC standartları ve SANERC’in değişen kadrosuyla Dr. Emine
Türkmen’in liderliğinde Doç. Dr. Aysel Badır, Dr. Nilgün Göktepe,
Dr. Memnun Seven, Prof. Dr. Lale Büyükgönenç ve Jacob
Chizzo’dan oluşan yeni bir komite kurulur ve çalışmalara başlanır.
Standartlarda yenilenen en dikkat çekici konu, verilen eğitimin
uzun dönemli etkilerinin değerlendirilmesi için yapılması gereken
çalışmalardır. Eğitim programlarının her aşamasında bu standardı
sağlayacak önemli iyileştirmeler yapılır. Hemşirelerin altı ay ya da
bir yıl sonra, öğrendiklerini hayata geçirmeleri ve/veya hem kişisel
hem de mesleki gelişimlerinde ne tür farklar olduğuna ilişkin
kendilerinden, yöneticilerinden mesleki gelişim ve hasta sonuçlarına
yönelik geribildirim alma süreçlerinin tanımlanması ve uygulanması
sağlanır. Türkiye şartlarında özellikle verilerini paylaşmak istemeyen
kurumlardan geribildirim almanın neredeyse imkansız olduğu
düşünüldüğünde bu serüven daha zorlayıcı ve uzun sürer. Buna
rağmen Mart 2015’te yine dört yıl için akreditasyon belgesi alınır.
SANERC’in 25’inci yıl dönümünde akreditasyonun tekrar yenilenme
zamanı gelir. 2013-2014 dönemindeki deneyim ve yeni eğitimci
ekibin standartlara uyumunun sağlanması sayesinde bu süreç çok
daha kolay yürütülür. Akreditasyon Komitesi’nin ANCC’ye
2 Temmuz 2018’de sunduğu öz değerlendirme raporunun ardından
yapılan incelemede, bir akreditasyon yenileme süreci daha başarıyla
tamamlanır. Bu belge, SANERC’in 31 Mart 2023’e kadar ANCC’den
akredite olduğunu gösterecektir.
SANERC’te akreditasyon çalışmaları kapsamında yapılanlar, ülke
çapında sürdürülen pek çok hemşirelik sürekli eğitim merkezi için
öncü konumdadır. Bugün Türkiye’de mezuniyet sonrası eğitim veren
kuruluşlar arasında akredite ilk ve halen tek kurum olan SANERC’te
eğitimler, Vehbi Koç Vakfı’nın açtığı yolda Koç Üniversitesi’nin
kaynaklarıyla birlikte olumlu bir öğrenme ve öğretme kültürü
ortamında veriliyor.
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‘Sadece İstanbul’da değil tüm Türkiye’de
hemşirelerin mezuniyet sonrası mesleki
gelişimleri için açılmış akredite ilk ve tek merkez
olan SANERC’te verilen eğitimlerin kalitesi
bence tartışılmaz bir gerçek.’
Ağır bir hastalığı atlatmak her zaman tıbbi bir başarı değildir;
anlayışlı bir hemşirenin sempatik desteğiyle, bilgili ve becerili
bakımın bir neticesi de olabilir. Hemşirelik bakımı geçmişte
hastayı iyileştirici yani tedavi edici rolleri içermesine rağmen
günümüzde hastalıktan koruyacak ve sağlığı geliştirecek
rollere doğru yoğunlaşıyor. Bilişsel ve davranışsal bir nitelik
taşımasının yanı sıra, riski yüksek süreçlere sahip olduğundan
hemşirelik mesleği yeniliklere ve yenilenmeye açık olmalıdır.
Özellikle psikomotor beceri geliştirecek kadar uygulama
yapılmasını gerektirir.
Teorinin uygulamayla ilişkilendirilmesinin önemi, tıpta ve
hemşirelikte bilginin sürekli değişerek, gelişerek ilerlemesi
dolayısıyla hastalara daha iyi bakma gerekliliğinde yatar.
Bu nedenle, mezuniyet sonrasında mesleğin gerektirdiği
becerilere yeterince sahip olamayan hemşireler sürekli
eğitimlerle desteklenmelidir.
Sadece İstanbul’da değil, tüm Türkiye’de hemşirelerin
mezuniyet sonrası mesleki gelişimleri için açılmış akredite
ilk ve tek merkez olan SANERC’te verilen eğitimlerin kalitesi
bence tartışılmaz bir gerçek.

Gülsevim Çeviker
Amerikan Bristol Özel Hemşirelik Okulu Eski Müdürü
Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi Kurucusu ve İlk Başkanı (1979-1985)
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Bir hayata dokunarak
binlerce yaşamı
etkilemek

Ç

eyrek asır boyunca aynı kalitede eğitim programları
düzenlemek ve katılımcılara iyi hizmet sunmak nasıl
mümkün olur? Kurulduğu ilk günden bu yana düzenlediği
500’ü aşkın kursla 10.000’den fazla hemşire ve sağlık çalışanına
ulaşan SANERC, hem verdiği eğitimin kalitesiyle hem kursiyerlerinin
memnuniyetiyle hem de eğitim verdiği kişiler aracılığıyla değiştirdiği
yaşamlar sayesinde kendini kanıtlamış bir kurum.
SANERC’in verdiği eğitimlerle kendini nasıl kanıtladığını kurslara
katılanların ifadesiyle anlatmak daha iyi olur belki de… Kimi, “Gerçek
ile uyumlu, öğretici, mesleğe özendirici.”; kimi, “Tıp alanında son
çıkan materyal, kaynak ve hocalara sahip. Hastalık değil hasta vardır,
cümlesindeki gibi bireysel yaklaşımı benimsemiş bir eğitim kurumu.”
diyor SANERC için. Kursları ise kimi, “Çok özenle hazırlanmış ve
özellikle değişime yönelik planlanmış.” diye niteliyor; kimi, “Çağdaş,
bilimsel, pratik, uygulanabilen ve mesleki gelişimime katkısı yüksek
bir tecrübe.” sözleriyle. Her bir katılımcı farklı cümleler kursa da
SANERC’in eğitimlerine katılanlar, aldıkları eğitimi tanımlarken
genellikle kaliteli, kalıcı, bilimsel, uygulanabilen, mesleki gelişime

SANERC, ilk günden bu yana 500’ü aşkın kursla
10.000’den fazla hemşire ve sağlık çalışanına ulaştı.
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SANERC’te
eğitim verenlerin,
kursiyerlerin
yaşamlarına büyük
bir etkide bulunduğu
kuşkusuz.

yüksek katkı sağlayan, anlaşılır, mükemmel, öğretici, pekiştirici
ve ufuk açıcı ifadelerini kullanıyorlar. Teoriyi pratikle buluşturarak
hemşirelik mesleğinin gelişimine sunduğu katkı ise tüm özelliklerinin
yanında SANERC’in taşıdığı en önemli misyon olarak öne çıkıyor.
Tabii böyle bir misyon taşırken dolaylı ya da doğrudan dalga
dalga yayılarak yaşamları etkilemek kaçınılmaz oluyor. SANERC’in
eğitimcileri, kursiyerleri, çalışanları, SANERC’teki kurslara katılıp
eğitim veren sağlık çalışanlarının ve tüm bunların etkilediği hayatlar
düşünülünce merkezin ne kadar çok hayata dokunduğu daha iyi
anlaşılıyor.
SANERC’te eğitim verenlerin, kursiyerlerin yaşamlarına büyük
bir etkide bulunduğu kuşkusuz. SANERC onların yaşamını nasıl
etkilemişti ve eğitimciler değişen yaşamları nasıl gözlemlemişti?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Besey Ören, SANERC’in hemşirelik mesleğine
katkılarını şöyle anlatıyor: “1993’te SANERC’in düzenlediği Yoğun
Bakım Hemşireliği ve İleri Yoğun Bakım Hemşireliği Kurslarına;
ertesi yıl SANERC bursuyla ABD’de Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu
ve EKG Kursu’na katıldım, oradan sertifika alarak ülkeme döndüm.
SANERC’in Yoğun Bakım Hemşireliği ve Acil Bakım Hemşireliği
Kurslarında gönüllü eğitimci olarak beş yıl görev yaptım. Türkiye’nin
dört bir yanından gelen yoğun bakım hemşireleri ve acil servis
hemşirelerine ulaştık; onlar aracılığıyla da diğerlerine… Bu sayede
alanda daha eğitimli, donanımlı ve profesyonel hemşirelerin
çalışmasının farkı ortaya çıktı. 2003’te Sağlık Bakanlığı bünyesindeki
yoğun bakım ünitelerinde çalışacak hemşirelerin sertifikalı
olmaları gerektiği kabul edilerek başlatılan sertifika eğitimlerinin
yaygınlaştırılmasında SANERC’te ilk adım atılmış oldu.”
SANERC’te Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu eğitimi verdiği dönemi
anlatan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Semra Çelikli, “SANERC, Türkiye’nin birçok yerinde
acil servisler ve yoğun bakımlarda görevlendirilmiş fakat bu konuda
eğitimleri olmadığı için sıkıntılar yaşayan birçok hemşirenin yolunu
aydınlattı ve farkındalığını artırdı. Bu sayede yoğun bakım hemşireleri
ne kadar özel bir birimde çalıştıklarının ve bunun için eğitimin ne
kadar önemli olduğunun farkına vardılar. Hastanelerine dönerken
daha özgüvenliydiler.” diyor.
SANERC’te verdiği eğitimler sırasında hemşirelerin direkt klinikte
kullanabilecekleri teorik bilgi ve beceri uygulamalarını öğrenmek
istediklerini gözlemlediğini söyleyen Koç Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ayda Kebapçı, “Bugüne kadar tanıştığım
kursiyerlerin büyük bir çoğunluğu kurslardan donanımlı bir şekilde
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ayrıldıklarını ve eğitimin kendilerine çok katkı sağladığını ifade
ediyorlar. Eğitim programlarına Türkiye genelinde birçok ilden
çok sayıda hemşirenin katıldığını dikkate alır ve 25 yılda sadece
büyükşehirler değil, periferideki illerde de hasta bakım kalitesine ne
kadar katkı sağladığını düşünürsek SANERC’in gerçekten ülkemizdeki
insanların sağlığına bir şekilde fayda sağladığını söyleyebiliriz.”
ifadelerini paylaşıyor.
Her daim SANERC’li olduğunu ifade eden, SANERC’in eski
eğitimcilerinden Diler Sepit de merkezle tesadüfi tanışmasını anlatıyor:
“Bir hemşire arkadaşım SANERC’te katıldığı kurstan ve SANERC’in
faaliyetlerinden bahsetti. Meslek adına ülkemizde böyle bir kurumun
varlığından habersiz olmanın utancının yanında çok şaşırmış ve
sevinmiştim. Çünkü meslekle ilgili sürekli okumayı, araştırmayı ve değişik
kaynaklara ulaşmayı çok önemsiyordum. Zamanla SANERC’in bir
parçası olabilme, kurumda bir görev alabilme düşüncesi beni merkezin
yöneticileriyle görüşme fikrine itti. Görüşmeye gittiğimde kurumun
kütüphanesinde gördüğüm inanılmaz yerli ve yabancı mesleki kaynak
beni iyice heyecanlandırmıştı. SANERC’te birbirinden özel, donanımlı
eğitimlerde eğitimci olarak görev aldım. Kurslarda hem eğittim
hem de eğitildim. SANERC’in en önemli özelliklerinden bir diğeri ise
eğitimcilerini sürekli olarak güncel bilgilere hazırlamaktı. SANERC’te
uygulanan eğitim modelinin ülkemizde en temel eğitimden
itibaren örnek alınabileceği fikrini çokça düşünmüşümdür. Çünkü
uygulamaya aktarılamayan ve bilimselliğin olmadığı eğitimin ülkeye
herhangi bir katkısı olabileceği düşünülemez.”
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SANERC’in etkilediği
yaşamlar düşünülünce
merkezin ne kadar
büyük bir etkiye
sahip olduğu daha iyi
anlaşılıyor.

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde
görevli Dr. Öğr. Üyesi Işıl Işık, SANERC’in eski bir eğitimcisi olarak
eğitimcilerin anlattıkları konuya hakimiyetlerinin kursiyerler üzerinde
ne kadar büyük etki yarattığını bir anısı aracılığıyla paylaşıyor:
“Temel Yaşam Desteği Kursu için uzun yıllar yoğun bakım
hemşireliği yapmış, sonrasında SANERC eğitimcisi olmuş bir
arkadaşımla il dışında bir eğitime gitmiştik. Eğitime hastane
yönetiminin baskısıyla katılan bir kursiyerimiz dikkatimi çekti.
Kendisi teorik eğitim sırasında arkadaşımın anlattığı konularla
ilgilenmiyor, sıkıldığını gösteren hareketler yapıyordu. Anlatan
eğitimci arkadaşımın da dikkati dağılıyordu ama kursiyerimiz bir
türlü anlatılanları dinlemiyor alaycı gülümsemelerle etrafındaki
diğer kursiyerlerle konuşuyordu. Eğitimci arkadaşım konuyu
anlatmaya devam ederken kursiyer, temel yaşam desteği
konusunun çok dışında İleri Yaşam Desteği ve İleri EKG Kursları
kapsamına girecek oldukça komplike bir soru sordu. Niyetinin
eğitimci arkadaşımızı zorlamak olduğu belliydi. Eğitimci
arkadaşımız oldukça sakin bir şekilde konunun bu soruyu
kapsamadığını ama kendisi çok merak ettiği için ona anlatabileceğini
söyledi. Oldukça özgüvenli bir şekilde soruya son derece detaylı
bir cevap verdi. Kursiyerimiz o yanıttan sonra eğitimcimizin bilgi ve
tecrübesine gerçekten büyük bir saygı duyarak bütün kurs boyunca
oldukça dikkatli bir şekilde kursu tamamladı.”
SANERC’in eğitimci kadrosunda bulunan ve “Eğitim alan hemşirelerin
çalıştıkları kuruma bu bilgileri aktardığı düşünülürse SANERC’in Türkiye
çapında etkisinin de büyük olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.” diyen Koç
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Selvinaz Albayrak
da şu anekdotu anlatıyor: “SANERC olarak Urfa’da yeni açılacak özel
bir hastanenin yapılanma sürecinde hemşirelik hizmetleri birimine
danışmanlık verdik. Hastanede çalışacak hemşirelerin çeşitli alanlardaki
eğitimlerini bir yılda tamamladık. Hastane açıldıktan sonra yaptığımız
ziyaretlerde hemşirelerin değişimleri, hastalara olan profesyonel
yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamalarla kaliteli bakım vermeleri
beni çok etkilemişti. Eğitimin grup üzerinde ne kadar etkili olduğunu
ve SANERC’in çok iyi bir ‘değişim ajanı’ olduğunu görmüştüm.”
Kursiyerlerin SANERC’ten farklı bakış açılarıyla ayrıldıklarını
gözlemlediklerini paylaşan Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Öğretim Görevlisi Dr. Serpil Topcu ise, “Lisans eğitiminde, SANERC
tarafından verilen kursların pek çoğu ayrıntılı bir şekilde yer almıyor.
Özel dal hemşirelerinin ise alanlarına özgü kaliteli ve güncel
bilgiye ulaşabilmek için yardıma ihtiyaçları var. SANERC’in bu açığı
kapattığını düşünüyorum.” diyor.
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Değişimi gözlemleyen sadece eğitimciler değil tabii. Eğitimlere
katılan hemşirelerle aynı kurumda görev yapan yöneticiler ve
hekimler de SANERC’in yarattığı değişimi gözlemleyebiliyor. Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Emekli Hemşirelik Hizmetleri
Uzmanı İsmet Çoban konuyla ilgili şu paylaşımda bulunuyor:
“SANERC’ten eğitimcilerin Kıbrıs’a gelerek ya da kursiyerlerimizi
SANERC’e göndererek hemşirelerimizin 1998’de Acil Bakım
Hemşireliği, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, CPR, Temel
EKG; 2006 ve 2013’te İleri EKG; 2011’de ise Temel EKG Kurslarını
almalarını sağladım. SANERC’ten eğitim alanlar öğrendiklerini
kurumda çalışan diğer hemşirelerle paylaştılar. Bu eğitimlerin
ardından çalıştıkları birimlerde inisiyatif kullanma, birimdeki aletlerin
doğru kullanımı, vakalara müdahale ve yaklaşımlarında ciddi anlamda
farklılık görüldüğünü ayrıca daha rahat ve özgüvenli olduklarını
söyleyebilirim.”
Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi’nde görevini sürdüren
Kalp Cerrahı Prof. Dr. Tufan Paker de SANERC eğitimlerine katılan
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hemşirelerin mesleki performanslarında belirgin yükselme olduğunu
belirtiyor ve ekliyor: “Bunu en iyi kritik bir hastayı değerlendirdikten
sonra ‘Başka fikri olan var mı?’ diye sorduğunuzda anlayabilirsiniz.
Örneğin kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım viziti sırasında çoklu
organ yetersizliği olan komplike bir hastayı değerlendiriyorduk.
Hastanın kan gazı analizini inceledikten sonra SANERC
kursiyerlerinden yoğun bakım pratiği yapan hemşireye uzattım ve
yorumlamasını istedim. Parametrelerdeki değişiklikleri bilimsel olarak
izah eden mükemmel bir yorum yaptı. Çok etkilendim. Açıklamaları
tecrübeli bir yoğun bakım doktorundan farklı değildi.”
Prof. Dr. Melek Güra Çelik ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Klinik Şefi olarak göreve
başladığında iki hemşirenin SANERC’in Yoğun Bakım Hemşireliği
Kursu’na katılımını sağladığını dile getiriyor: “SANERC’ten eğitim
alan arkadaşlarım yaklaşımları ve çalışma disiplinleriyle ekibin
diğer üyelerine her zaman örnek oldu, bilgi ve deneyimlerini
meslektaşlarına aktardılar. Özellikle yoğun bakımda temel
görevlerinin yanı sıra, hekimle iş birliği içinde çalışıp yerine göre
yönlendirdiler, ekibin vazgeçilmez elemanları olarak yer aldılar ve
bu anlayışı yaydılar. Hemşireliğin adım adım net kurallarla ve özenle
uygulandığı, saygın bir meslek olduğu konusunda farkındalık yaratan
bir merkez SANERC.”
SANERC’in eğitimine katılıp kurumlarında ya da çeşitli kurslarda
öğrendiklerini meslektaşlarına aktaranların sayısı da pek çok.
1997’de Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu’na katılan ve bugün Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Eğitim Hemşiresi olarak
görev yapan Münevver Sarsılmaz, SANERC’in hayatında yarattığı
etkiyi, “Önce öğrendiğim bilgileri özümsedim, sonra bu bilgileri hasta
bakımına yansıttım, hizmet içi eğitimlerde arkadaşlarımla paylaştım.
Bu bilgi aktarımının kliniğe yansıması çok iyi oldu. Ardından
hastanede EKG kursları düzenledim, yönetimin desteğiyle daha
sonra hastanemizde yoğun bakım kursları düzenlemeye başladık.
Kursları alan arkadaşlarımızın sayısı arttıkça ve bunlar ilgili birimlerde
yetkilendirildikçe kurumumuzda hemşirelik bakım kalitesi çok iyi
seviyeye geldi.” sözleriyle anlatıyor.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Servisi
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Gülin Alioğlu
SANERC’le kesişen hikayesini anlatırken, ”1998’de Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından SANERC’in düzenlediği
Yenidoğan ve Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu’na
gönderildim. Altı hafta süren bu eğitim sayesinde mesleğimde
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branşlaşma fırsatını yakaladım. Yenidoğan hemşireliğiyle ilgili
bilgi ve becerilerim gelişti; farklı deneyimler kazandım. Ülkeme
döndükten sonra yenidoğan hemşireliğiyle ilgili edindiğim bilgi,
beceri ve deneyimleri birlikte çalıştığım hemşirelerle eğitimler
aracılığıyla paylaştım. SANERC’ten eğitim alan bir hemşire olarak bu
ünitede birlikte çalıştığım tüm hemşirelerin bir yıl içinde periyodik
olarak SANERC’in Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu’na
gönderilmelerine ve bu kurstan yararlanmalarına gönülden destek
verdim. Eğitimler sonucunda inisiyatif kullanabilme, malzeme, araç
gereç kullanım becerilerinin arttığını ve farklı deneyimlerin getirdiği
geniş bir vizyon kazanımı edinildiğini gözlemledim.” diyor.
SANERC’te öğrendiklerini meslektaşlarına aktaranlardan biri de
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Hizmet İçi Eğitim Birimi
Sorumlu Başhemşiresi Safiye Yağlı İlgililer. 1998’de Acil Bakım
Hemşireliği Kursu’na, ardından Temel ve İleri EKG, Temel Yaşam
Desteği, İleri Kardiyak Yaşam Desteği ve Temel Yaşam Desteği
Eğitimci Eğitimi Kurslarını alan İlgililer, “Eğitimleri aldıktan sonra
yetkinliğimin arttığını söyleyebilirim.” diyor ve şöyle devam ediyor:
“Vakalara müdahale ve yaklaşımımda ciddi anlamda fark oldu,
kendimi daha rahat ve özgüvenli hissettim. SANERC kursları benim
eğitim hemşireliğine geçmemde bir dönüm noktası oldu. Acil Bakım
Hemşireliği Kursu’na katıldıktan sonra çalıştığım kurumda temel
yaşam desteği, ileri yaşam desteği, temel EKG, ileri EKG eğitimleri
vermeye başladım. Verilen teorik bilginin ardından uygulamalara
geçildiğinde kursiyerlerin daha rahat ve özgüvenli müdahalelerde
bulunduklarını gözlemledim.”
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Efor Laboratuvarı ve Kardiyak Rehabilitasyon Ünitesi’nde
görev yapan Ayşe Keskin Yıldız şunları söylüyor: “2002’de SANERC’te
temel ve ileri kardiyak yaşam desteği, temel ve ileri EKG, yoğun
bakım hemşireliği gibi pek çok konuda eğitim aldım ve verdim.
SANERC’te edindiğim bilgileri düzenlediğimiz eğitimlerle hem
kendi hastanemde hem de İstanbul’da ve Türkiye’nin farklı illerinde
yüzlerce hemşire arkadaşımla paylaştım. Onların da benim ulaştığım
bilgiye ulaşmalarını istedim. Bu süreçte SANERC’in eğitimci
kadrosunu hep yanımda hissettim. Ulaşıp destek istediğimiz ve fikir
danıştığımız her durumda yanımızda oldular. Benim için hem idol
oldular hem de bana mentorluk yaptılar.”
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan
Peyman Tuncay, SANERC’te aldığı eğitimin ona özgüven
kazandırdığını, “Göreve dahiliye servisinde başladım. Türkiye’de
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bir üniversite hastanesinde düzenlenen iki aylık koroner kursunu
alarak koroner yoğun bakım ünitesine geçtim. 2005’te SANERC’in
Temel EKG Kursu’ndan haberdar oldum. Yoğun ve çok öğretici
bir programdı. Eğitim alırken başlangıçta anlaşılmayacak gibi
görünen EKG’nin aslında bir yap-boz gibi ipuçlarıyla yerine
yerleştikçe anlaşılabilir olduğunu gözlemledim. Sonrasında
İleri EKG Kursu’nu da aldım. Bu kurslar sayesinde hem EKG
konusunda hem koroner yoğun bakım ünitesinde donanımlı
hale geldim. SANERC’te edindiğim bilgileri hizmet içi eğitimlerde
meslektaşlarımıza aktarmaya başladım.” diyerek paylaşıyor.
2007’de sosyal medya aracılığı haberdar olduğu Yenidoğan
Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu’na katılan Seda İşcan, SANERC’te
katıldığı eğitim sayesinde meslek hayatında kendisine önemli
kapıların aralandığını ifade ediyor: “Programdan döndükten sonra
özel bir hastanede kurucu sorumlu yenidoğan yoğun bakım
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hemşiresi olarak göreve başladım. Ondan sonra payıma hep özel
hastanelerde kuruculuk görevi düştü. SANERC’te aldığım eğitim
yenidoğan yoğun bakım hemşireliği konusunda çok özel ve
önemli bilgiler kazandırırken kanıta dayalı ve profesyonel bakış
açısıyla mesleğimde yönetim kapısını da bana aralamış oldu.
Görev aldığım hastanelerde yenidoğan yoğun bakım eğitimi
bana aitti, birlikte çalıştığım tüm hemşire arkadaşlarıma teorik
eğitim verirken onlara bu dalın nasıl özveriyle, şefkatle ve aynı
zamanda bilimsel bilgiye ve kanıta dayalı yapılması gerektiğini
üstüne basa basa anlattım. Eğitim alan tüm hemşire arkadaşların
klinikte hastaya yaklaşımlarının değiştiğini ve yeni fikirler üretmeye
başladıklarını gördüm.”
SANERC’le 2011 yılında başhemşire yardımcısı olarak görev
yaparken tanışan Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Organ
Nakil Merkezi Koordinatörü Gülhan Cömert ise Eğitimci Eğitimi
Kursu’nda çok şey öğrendiğini şöyle anlatıyor: “İletişim becerileri ve ses
tonundan tutun da konuşma şekline, nasıl eğitim verebileceğimize,
öğrendiklerimizi en etkin şekilde nasıl aktaracağımıza, etkili sunum
tekniklerine kadar birçok konuda eğitim aldık. Demonstrasyon eğitimleri
çok zevkliydi. Aldığımız eğitimi pratiğe dökme şansı buluyorduk.
Hafızama en çok kazınan eğitimlerden biri, tüm yaşamımızda
kullanacağımız beden dili eğitimiydi; çok faydasını gördüm. Çalıştığım
hastanede birçok sunum yaptım, uluslararası bir kongrede konuşmacı
olma fırsatı buldum.”
Diyabet Eğitim ve Yara Bakım Hemşiresi olarak görev yapan Emine
Uygun Sert de SANERC’te katıldığı Diyabet Hemşireliği Sertifika
Programı ve Yara Bakım Kursu’yla birlikte değişen hikayesini şu
sözlerle aktarıyor: “Evvela kendime daha çok güvenerek yara bakımı
yapmaya başladım. Bu güvenle hastanedeki hekim ve hemşirelerimiz
benden görüş istemeye başladılar ve tedavilerimizi birlikte planlar
hale geldik. Türkiye’nin her yerindeki yara bakım hemşirelerini bir
araya toplayan bir mesaj grubu kurdum. Bu grup sayesinde alanımızla
ilgili konuları birbirimize danışabiliyor ve paylaşımda bulunabiliyoruz.
SANERC’te aldığım eğitimlerin ardından Türkiye’de ve dünyada cilt
bütünlüğü, inkontinansa bağlı dermatit, basınç yaralanması, diyabetik
ayak gibi birçok konuda eğitim verdim. Her kursiyerin teorik ve pratik
eğitiminin tam olduğunu düşünerek eğitimlerden ayrılması benim için
mutluluk verici. Şimdi ‘Hep birlikte daha başarılı’ mottosuyla iletişimde
bulunuyor ve yaraları iyileştiriyoruz.”
SANERC’in insanların hayatında yarattığı büyük etkiyi bir de
Eğitim Hemşiresi Tamay Anık aktarıyor: “SANERC’te Yoğun Bakım
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SANERC, yetkin
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Hemşireliği, Temel EKG, Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kurslarına
katıldım. Bu eğitimler yoğun bakım hastalarını kapsamlı biçimde
değerlendirip doğru yorumlar yapmamı, temel ve ileri yaşam
desteği uygulamalarını hızlı ve doğru uygulamamı, ekip çalışmasının
önemini daha iyi anlayıp anlatmamı ve aktif katılım göstermemi
sağladı. Hastanemizde veya hayatın içinde, özellikle mesleki kritik
uygulamalar bilincimi SANERC öncesi ve sonrası diye ayırırsak
eğitim öncesi hemşirelik uygulamalarım ve eğitimimde, yarı bilinçli
ve çok çabalayıp az yarar sağlayan ben, eğitim sonrası mükemmele
yakın! Öyle ki bir gece kalbi duran komşum için benden yardım
istendiğinde pijamalarımla koşup uyguladığım CPR sonucu hayata
geri dönmesini ve onu ambulansa teslim edişimizi hiç unutamam.
Bu buruk mutluluk ve heyecan kaç meslekte yaşanabilir? Bana ve
profesyonel hayatıma katkı sağlayan SANERC’te aldığım tüm eğitimleri,
modelleme yapıp hastanemizde ilgili tüm meslektaşlarıma hizmet içi
eğitim olarak hazırlayıp programlı şekilde yıllarca ekip ruhuyla verdik.
Geri dönüşler ise çok güzel oldu. Yaklaşık altı yıl sürdürdüğümüz yoğun
bakım hemşireliği eğitimlerimizden ise kendi kurumumuzdan, ülkemizin
çeşitli illerinde yeni açılan yoğun bakım ünitelerinden, Kıbrıs’tan ve
Yemen’den gelen 300’ün üzerinde hemşire yararlandı ve SANERC’in
yarattığı etki kar topu gibi büyüdü.”
SANERC’in yetkin hemşirelerin yetişmesine destek veren ve mesleği
bir adım daha öteye götüren önemli bir merkez olduğunu düşünen
Nazan Durak ise şunları söylüyor: “SANERC’le yolum, Özel İncirli
Hastanesi’ndeyken Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi olarak çalışmam
teklif edildiğinde kesişti. Yoğun bakım tecrübem olmadığından
benim için endişe verici bir görevdi. Başhekimim SANERC’ten
eğitim alabileceğimi, aldığım eğitimin bana çok şey katacağını
söyledi. Yoğun Bakım Hemşireliği, CPR ve EKG eğitimleri aldıktan
sonra donanımlı bir şekilde göreve başladım. Sanki yıllardır bu işi
yapıyordum ve özgüvenim son derece artmıştı. Yaklaşık beş yıl
genel yoğun bakım sorumlu hemşireliği yaptıktan sonra hocam
Emine Türkmen’in referansıyla özel bir hastanenin kalp ve damar
cerrahisi yoğun bakımına sorumlu hemşire olarak geçtim. Alanda
kazandığım tecrübe, bilgi birikimi ve donanımla yıllarca yoğun bakım
hemşirelerinin eğitimine katkıda bulundum.”
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Stoma ve Yara Bakımı Hemşiresi Gülsen Aksu, “Yara Bakımı Kursu’na
katıldıktan sonra çalıştığım kurumda yara bakımı hemşireliğini
kurmaya gönüllü oldum.” diyor ve SANERC’le değişen serüvenini
dile getiriyor: “Kurum yöneticileri, hemşirelik alanında böyle özerk
ve özellikli bir birimin kurulmasında bana çok destek verdiler. Çünkü
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yara konusunda bilgiler kısıtlıydı ve rehberlere ulaşma sıkıntısı
yaşanıyordu. Ülkemizde basınç yarasının engellenemez ve yara
bakımıyla iyileşme sağlanamaz düşüncesi hakimdi. Oysa SANERC’in
eğitimlerinde verdiği güçlü mesajlarla bu algıyı değiştirebileceğimi
biliyordum. Öncelikli hedefim, basınç yaralarının sayıca yoğunluğunu
ve neden kaynaklandığını araştırmak oldu. Çünkü nedenini
bilirsem çözüme ortak olabileceğimi düşünüyordum. Bu konuda
meslektaşlarımla ve hekimlerle doğru iletişim kurmaya, basınç
yaralanmalarının aslında önlenebilir olduğunu paylaşarak ve onlara
doğru yara bakımı ilkelerini anlatarak hep birlikte uygulamaya
başladık. Üç yıl içinde özellikle yoğun bakımlarda çok büyük
yüzdelerle, basınç yaralanmalarını engellemeyi başardık. Var olan
yaraların bakımlarında da ciddi iyileşmeler kaydettik. Hekimlerle
birlikte ortak bilimsel çalışmalar yaptık. Bu hem kurum hem de
hastalarımız adına oldukça sevindirici bir gelişmeydi. Oranların
düşmesiyle yara bakımı alanında nasıl daha fazla faydalı olabilirim,
diye düşünürken multidisipliner bir yaklaşımla, hemşirelik bakımı ve
eğitim sunulacak bir poliklinik kurmayı ve özellikle kronik diyabetik
ve vasküler yaralar ile evde oluşan basınç yaralarına da hemşirelik
bakımı vermeyi hedefledim. Kurumum bu konuda da bana destek
verdi. Şimdi yılda 800 kadar hastaya multidisipliner ekiple basınç
yaralanması, diyabetik ve vasküler yaralar konusunda hem yara
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‘SANERC çatısı
altında, insan
hayatının çok değerli
olduğunu ve yine
insanın en iyi bakımı
almayı hak ettiğini
öğrendim.’

bakımı hem de önleyici eğitim veriyorum. Evde yara bakımına
dair doğru bilgileri, rehberleri takip ederek aktarmaya çalışıyorum.
Yaşamını stoma’yla sürdüren hastalarımızda da yara olması
durumunda yine ekip arkadaşlarımla bakım ve eğitim faaliyetlerinde
bulunuyorum. Ayrıca kurum içinde ve dışında yara bakımı
hemşireliğiyle ilgili eğitim ve sunum faaliyetlerinde bulunuyorum.
Tüm bunlar SANERC çatısı altında, insan hayatının çok değerli
olduğunu, yine insanın en iyi bakımı almayı hak ettiğini ve bu bakımı
verecek en iyi kişilerin hemşireler olduğunu öğrenmem sayesinde
oldu.”
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı
Başhemşireliği görevini yürüten İsmihan İnce, “1997’de SANERC’in
açtığı Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu duyurusu bize ulaştı ve
kurumdan üç hemşire arkadaşımla kursa başladık. Kurs kapsamında
CPR ve EKG eğitimi de aldım. Bu eğitimler hastalar, hastalık ve hasta
bakımında nelerin önemli olduğu gibi birçok konuda bana yardımcı
oldu. Olgular arasında bağlantı kurmayı, neyin neden geliştiğini,
hangisini yapmazsa veya yaptığında neler olabileceğine geniş
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pencereden bakmamı sağladı. Mesleğimde daha bilimsel bir yaklaşım
sergiler oldum. Mesela hasta takip ederken hekimlere daha ayrıntılı
bilgi ve daha bilinçli cevaplar vermeye; acil olaylarda daha özgüvenli
öneri getirmeye başladım. 2014 yılına kadar kurum içinde ve Sağlık
Bakanlığı’nın düzenlediği Yoğun Bakım Hemşireliği Kurslarında bazı
konuları anlattım. Kendi kurumumuzda CPR eğitimlerinde eğitimci
ve grup koçu olarak görev yaptım.” sözleriyle anlatıyor SANERC’in
mesleki yaşamına katkısını.
SANERC’le 1997’de Amerikan Hastanesi’ndeki görevine başlamadan
önce Hemşirelik Oryantasyon Programı’yla tanıştığını söyleyen
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Genel Yoğun Bakım Sorumlu
Hemşiresi Ayşe Can, “SANERC benim bütün meslek yaşantımı
değiştirmiş bir kurum. Yoğun bakım hemşireliğine büyük bir
aşkla bağlı olmamı sağladı. Mesleki yaşantımda hangi alanda
çalışmam gerektiğini bana gösterdi. Benimle birlikte çalışan birçok
meslektaşımın yoğun bakım sevdalısı olmasını sağladı.” diyerek
devam ediyor: “22 yıldır sürdürdüğüm meslek hayatımın 22 gün gibi
geçmesine, keyifle, mesleki doyumla, her gün mesleğimi daha fazla
severek yapmamı sağladıkları için SANERC’e teşekkür ediyorum.”
2015’te Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Hemşirelik Yüksek Lisans
Programı’nda okurken Yara Bakımı Kursu’na katılan Fatma Çeki,
“SANERC’in eğitimleri sayesinde nitelikli bir yara bakımının nasıl
olması gerektiğini, yara bakımının önemini, amacını öğrenirken
özellikle ameliyathane ortamının basınç yarası oluşumu yönünden
riskli bir bölge olduğunu, ameliyat olan hastalarda basınç yarası
oluşumunu önlemek için bir takım materyallerin özellikle uzun
ameliyatlarda kullanılması gerektiğini öğrendim. Aldığım bu eğitimi
tezimde kullanmanın yanı sıra, çevremdeki meslektaşlarımla da
paylaşmaya çalıştım.” diyor.
Malatya Devlet Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi’nde görev
yapan Şerife Nur Çıtakoğlu ise şunları anlatıyor: “Ankara Üniversitesi’nde
çalışırken kliniğimizde basınç yaralanmalı hastalarımız oluyor,
stoma ve yara bakım eğitimi almış meslektaşlarımız gelip yaraları
değerlendiriyorlardı. Benim de hoşuma gitmişti. Malatya’ya gelince
araştırmalara başladım. Stoma ve yara bakım hemşireliği deyince
SANERC çıktı karşıma. 2018’de Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği
Kursu’na katıldım. Malatya’ya döndüğümde Sağlık Bakım Hizmetleri
tarafından stoma ve yara bakım hemşiresi olarak görevlendirildim.
Yara bakım hemşireliği ağırlıkta olmak üzere çalışmalara başladım.
SANERC, Türkiye’de hemşirelik adına atılmış çok önemli bir adım.
Verdiği eğitimlerle ve paylaştığı gelişmelerle hemşirelik mesleğine
bakışı değiştiriyor.”
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ABD’de şu anda hemşirelik denklik sınavı onaylanan ve sınav için
hazırlanan Arife Bingöl de bir detaya dikkat çekiyor: “Bugün
hemşirelik mesleğini çok sevmemin ve başarılı olmamın en büyük
etkenlerinden ve nedenlerinden biri, SANERC’te aldığım eğitim oldu.
Çeşitli nedenlerden dolayı sağlık sistemini yakından takip ettiğim
New York’ta gördüğüm ve karşılaştığım birçok uygulamayı SANERC
eğitimlerinde deneyimlediğimin altını çizmek istiyorum. Rahatlıkla
söyleyebilirim ki SANERC’in eğitim yaklaşımı ve bilimsel çalışmalar
doğrultusunda edinmemizi sağladığı deneyimler, New York’ta
gözlemlediğim kalite standartlarını taşıyor.”
SANERC’in çevirisini yaptırdığı ve yayımladığı kitaplar sayesinde
bugünün hemşirelerinin eğitim hayatına olumlu etki sağladığını,
zengin kütüphanesiyle hemşireliğe dair birçok yayına erişimi
kolaylaştırdığını, yayınladığı “Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma
Dergisi”yle mesleğe dair araştırma çalışmalarının artmasına destek
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verdiğini, seminer ve sempozyumlarla sağlık çalışanlarının meslek
yaşamına katkı sunduğunu da unutmamak gerekir elbette. Hisar
Intercontinental Hospital Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Zibel
Keleşer Koç, bu katkıyı şu sözlerle anlatıyor: “Kızılay Özel Sağlık
Meslek Lisesi’nde öğretmenlik yaptığım dönemde SANERC’ten
haberdar oldum. İlk olarak hemşireliğin gelişimi için uygulanan
eğitim programlarını duyduk. Öğretmenlikten sahaya/kliniklere
geçtiğimde özellikle ‘Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi’ni
takip etmeye başladım. SANERC, güncel konuları takip ederek
gerek yayınları gerek araştırmalarıyla hemşirelik bilgi yükünü artıran,
branşlaşmaya destek olan sertifika programlarıyla hemşireliğin
gelişimine katkı sunan bir kurum. Görev yaptığım hastanede
SANERC’ten eğitim alan ve bu bilgilerini sahaya aktaran hemşireler
bulunuyor. Örneğin İleri EKG Kurslarına katılan hemşirelerimizin
EKG okuma ve yorumlama konusunda hekimlere rakip olduğunu
söyleyebilirim. Hatta ‘Hemşire Hanım ne diyorsa doğrudur.’
şeklinde ifadelere de rastlıyoruz. Aldıkları eğitimle paralel olarak
hemşirelerimizin sahadaki hakimiyetlerinin, özgüvenlerinin ve
otonomilerinin arttığını da belirtmeliyim. SANERC gerek bilimsel
gelişmelerin takibi gerekse hemşirelerin bilgilendirilmesi için yaptığı
eğitimlerle önemli bir noktada duruyor. Örgün eğitim programlarında
yeterince yer almayan konu ve uygulamalar hakkında sertifika
programlarıyla hemşirelere gerekli bilgi ve becerileri kazandırması,
hemşirelikte branşlaşmaya katkı sağlıyor.”
SANERC’in etki alanı öylesine geniş ki hayatını değiştirdikleri
bunlarla sınırlı kalmıyor. Merkez, idari çalışanlarının da yaşama
ve hemşireliğe bakışını değiştiriyor. Ayşe Genç, “1997’de Bölüm
Asistanı olarak SANERC’te işe başladım. Bu süreçte SANERC
bana çok şey kattı. Çalışma arkadaşlarımla hem yoğun çalışıp
hem mutlu vakit geçirmeyi öğrendim. Benim için ‘kazan-kazan’
tecrübesiydi. Hemşirelikle hiç ilgim olmadığı halde İlk Yardım Eğitimi
aldım. Heimlich manevrası nedir, nasıl yapılır, boğulma anında
nasıl müdahale edilmesi gerekir… Bu konularda cansız mankenler
üzerinde yapılan çalışmaları gözlemledim. Bunlar sağlık çalışanları
için basit diyebileceğimiz konular olabilir. Ama benim gibi tıp eğitimi
almamış kişiler için oldukça önemli; yaşamın içinde kullanabileceğim
bilgilerdi.” sözleriyle SANERC’in dalga dalga yayılan etki alanını bir kez
daha görmemizi sağlıyor.
Tüm bunlarla birlikte sağlık personeli dışındaki kişiler için düzenlenen
eğitim programlarının yanı sıra, Vehbi Koç Vakfı projelerine, Koç
Üniversitesi’ne, Amerikan Hastanesi’ne ve diğer kurumlara katkıları da
düşünüldüğünde SANERC’in etki alanının bir okyanus misali olduğu
görülebiliyor.
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Geleceği kucaklarken

Ç

eyrek asrı geride bırakan SANERC, yaptığı kaliteli işlerle, istikrarlı bir şekilde yürüyor yolunda.
Adının verdiği misyonla hemşirelik bakımının gelişmesi ve hemşirelik araştırmalarının
desteklenmesi yolunda üstlendiği sorumluluğu hakkıyla yerine getiriyor. Türkiye’de halkın
daha kaliteli bakım almasına katkı sağlamak hedefinden bugüne uzanan ve hemşirelik mesleğinde
bir mihenk taşı haline gelen SANERC, hep daha iyisine ve çok daha fazla kişiye ulaşmak için
çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor.
SANERC, hemşirelik özel dal eğitimleriyle on binden fazla hemşireye ulaşmanın, seminer ve
sempozyumlar aracılığıyla binlerce kişiyi bilgilendirmenin, kütüphanesiyle on binlerce kişiye kaynak
yaratmanın, hemşirelerin araştırmacı yönünü desteklemenin, hemşirelik dernekleri ve diğer ilgili
kuruluşlarla iş birliği yaparak Türkiye’de hemşirelik mesleğinin hak ettiği yere gelebilmesi için çaba
göstermenin, hemşirelikte sürekli eğitimin kalitesini ve bütünlüğünü koruyup güçlendirmek hedefiyle yol
alarak Türkiye’de ANCC Akreditasyon Belgesi olan ilk ve tek hemşirelik eğitim merkezi olmanın gururunu
yaşıyor. Mezun hemşirelerin değişim gerçekleştirebilecek yetkinlikte, etkin hemşireler olmalarını
sağlayan bir merkez vizyonuyla çeyrek asrı geride bırakıyor. Türkiye’de hemşirelik mesleğinin ilerlemesi
ve Türkiye’de halkın sağlığının gelişmesine katkıda bulunmak; mezuniyet sonrası hemşirelik sürekli
eğitiminde yaratıcı eğitim modellerini geliştirmek ve en iyi uygulama örneklerini oluşturmak; etik, kanıta
dayalı, klinik uygulamaları geliştiren hemşirelik araştırmaları ve projeleri yapmak, bunların yapılmasına
destek olmak; hemşirelik uygulamalarına ilişkin kanıt temelli eğitim ve uygulama rehberleri/materyalleri
hazırlamak, hazırlanmasına katkı sağlamak ve yayımlamak; hemşirelerin ve hemşirelik mesleğinin
toplumdaki imajının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmaları desteklemek;
hemşirelik sorunlarıyla doğrudan ya da dolaylı şekilde ilgili sivil toplum örgütlerini de kapsamak üzere
bütün yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak; ulusal ve uluslararası düzeyde
liderlik etmek misyonuyla nice yirmi beş yılları karşılamak üzere başarı serüvenine devam ediyor.
Geleceği kucaklarken ilham veren ve fark yaratan uygulamalarla mesleği ileriye taşıyarak topluma
fayda sağlamanın önemine olan inancını sürdürüyor. Geleceğin uygulamalarına öncülük ederek ve
bugünün sunduğu imkanlardan yararlanarak ülkenin dört bir yanına yayılan hemşirelere daha fazla
eğitim sunmanın yollarını geliştiriyor.
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