
STOMA ve
YARA BAKIM
HEMŞİRELİĞİ 
SERTİFİKA PROGRAMI
Stoma ve yara bakım hizmeti verilen birimlerde çalışan çalışan, lisans 
mezunu hemşireler, hemşirelik yetki belgesi almış ebeler, toplum sağlığı 
bölümü mezunu sağlık memurları:

• Klinik bilgi, beceri ve yetkinliğinizi geliştirin

• Kariyerinizde ilerleyin 

• Stoma ve yarası olan bireylerin hayatında fark yaratın

PROGRAMIN AMACI
Bu sertifikalı eğitim programının amacı, fekal ve/veya 
üriner diversiyon açılan, fistül, drenaj tüpü, beslenme 
tüpü bulunan, kronik yarası olan bireylerin bakımından 
sorumlu, yeterli bilgi, beceri ve tutuma sahip hemşire-
ler yetiştirmektir.

PROGRAMIN SÜRESİ
Bu programın toplam süresi, 30 iş günü olup 80 saat 
teorik, 160 saat uygulama/saha eğitiminden oluşur. 
Programı başarı ile tamamlayan katılımcılara, Sağlık 
Bakanlığı onaylı “Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi Serti-
fikası” verilir.

EĞİTİMCİLER
Bu programda, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakülte-
si’nde görev yapan konu ile ilgili çalışmaları olan öğre-
tim elemanları, konusunda uzman hekim ve hemşire-
ler, Stoma ve Yara Bakım hizmeti yürüten, Bakanlıkça 
onaylanmış stoma/yara bakım hemşireliği sertifikası 
olan hemşirelikte lisans mezunu hemşireler görev 
almaktadır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ
Programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:

• Stoma açılacak birey ve ailesini, en üst düzeyde   
 uyumunu sağlayacak biçimde işlem öncesinde   
 biyo-psiko-sosyal yönden hazırlar.  

• Stoma ve yara bakımı ile ilgili tüm araç-gereçleri ve   
 ürünleri amacına uygun ve doğru biçimde kullanır.

• Stoması ve/veya kronik yarası olan bireyleri kapsamlı  
 biçimde değerlendirip klinik belirti ve bulgularını doğru  
 biçimde yorumlar.

• Stoması ve/veya kronik yarası olan birey ve ailesinin   
 bakımını kanıt temelli uygulamalar doğrultusunda ve  
 bireye özgü biçimde uygular.

•  Stoması ve/veya kronik yarası olan birey ve ailesine,   
 çeşitli uygulama ortamlarında eğitim ve danışmanlık ve  
 rehabilitasyon hizmetlerini planlar.

• Stoması ve/veya kronik yarası olan birey ve ailesini, en  
 üst düzeyde bakım almalarını sağlayacak biçimde   
 kaynaklara yönlendirir.

• Kurumsal, ulusal ve evrensel düzeyde stoma ve kronik  
 yara bakım hemşireliğinin gelişimini destekler.

EĞİTİM DOKÜMANLARI
Eğitim dokümanları, yeni gelişmelere paralel olarak alan ile ilgili 
ulusal ve uluslararası kılavuzlardan yararlanılarak güncellenir.

BAŞARI KRİTERLERİ
• Derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır, mecburi durumlarda  
 %10 devamsızlık kabul edilebilir. 

• Eğitimin etkinlik ve verimliliğini ölçmek amacıyla eğitim   
 başlangıcında ön test, sonunda son test yapılır. 

• Teorik konuları içeren sınavdan, 100 üzerinden 70 ve üstü puan  
 alan katılımcı başarılı sayılır. Teorik sınavda başarısız olan   
 katılımcılara bir hafta içerisinde 1 (bir) kez daha teorik sınava  
 girebilme hakkı tanınır. 

• Klinik uygulamanın değerlendirdirmesinde, her bir uygulama  
 eğitimcisi tarafından “Uygulama Değerlendirme Formu”   

 doldurulur. Uygulamanın değerlendirilmesinde 70 puanın altında  
 alan katılımcı başarısız sayılır.

• Teorik sınavda başarılı olan ve klinik uygulamada girişimleri başarılı  
 yapan katılımcı sertifika almaya hak kazanır. 

VERİLECEK BELGE 
Yukarıda belirtilmiş olan başarı kriterlerini yerine getiren katılımcıya 
Sağlık Bakanlığı onaylı “Sertifika” verilir. Sertifikanın geçerlilik süresi 5 
(beş) yıldır.

KİMLER KATILABİLİR?
Bu eğitim programına, stoma ve yara bakım hizmetinin gerekli 
olduğu alanlarda çalışan, en az lisans mezunu hemşireler, hemşirelik 
yetkisi almış ebeler ve toplum sağlığı bölümü mezunu sağlık memur-
ları katılabilir.
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